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Коста Димитријевић: АУТОБИОГРАФСКИ  РОМАН  ТОМИСЛАВА  КРСМАНОВИЋА  САГА О ... ИЋИМА ( 

1940-2017)- НАЈНЕОБИЧНИЈА  КЊИГА  ОД  СВИХ  ДОСАДА  ПРОЧИТАНИХ 

Томислав Крсмановић, познати борац за људска права који се прославио у 

залагању против  злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и сам  жртва ( 

Солжењицин: Насилан смештај нормалног човека у лудницу   је `` врсту гасне 

коморе``) је после двадесет година мукотрпног рада завршио његов шестотомни 

аутобиографски роман започет 1940-годином, када је имао непуне четири године, 

завршен 2017.године. У којем настоји да буде сведок свога доба, води читаоца од 

времена најранијег детињства кроз хаос и трагику Другог светског рата, потоњи 

друштвени експеримент кроз копирање совјетског друштвеног модела, сукоба са 

СССР-ом и прокламовањем самоуправне демократије и титоизма као трећег пута, па до 

распада Југославије 1990-их година, ратова на Балкану, све до данашњих дана.                                                                                                                

Луцидни посматрач брзих и бурних сукоба старих и нових вредности, 

посвећени критичар друштвених збивања у овим бурним деценијама, сазнаје да је 

планета врста спојених судова, и да светски догађаји чак утичу и на личне судбине 

људи.  

Он покушава да прикаже како су се та узбуркана планетарна преплитања која 

означавају прекретницу историје одражавала на овим просторима.Што би уствари 

требало да потстакне препознавање промена и адекватно прилагођавање на њих, 

уствари то је ауторова потрага за новим  моделом  опстанка Србије и Балкана. То би 

био врло амбициозан задатак? Да ли и колико је у томе успео?          

Намера му је да у оквиру тога разјасни како власт утиче на појединце, на његов 

друштвени статус, све до најинтимнијих делова  личности, љубави, породице и брака, 

до остварења личне среће.  

Крсмановић је прибегао посебној врло иновативној техници казивања, које 

садржи истините животне приче, у којима се спомиње неколико хиљада особа, са 

пуним именима и презименима  Неки од њих су познати домаћи и светски државници, 

политичари, писци, сликари, глумци, музичари, уметнички ствараоци, спортисти, 

пословни људи.  

Овим аутобиографским романом је остварио намеру зачету још пре више 

деценија, да након стечених стручности и сазнања, обави научну  интердисциплинарну 

анализу друштва и прилика на Балкану, и шире. Дошао је до закључка да би искључиво 

књижевни приступ био потпуно недовољан. Отуда је ова књига у исто време и 

етнолошко антрополошко, социолошко, психолошко, историјско  и политиколошко, 

интердисциплинарно научноистраживачко штиво. 

 

Тако описујући поступке појединаца и државника, који су све до данашњих 

дана кројили нашу националну судбину, сматра да свако, чак и они, како би их назвали 

`` мали људи`, `` најмање значајни``, учествују у обликовању стварности, свако на свој 

начин. Жели да разјасни феномен Балканизације, промовише Разум, заговара 

филозофију Исправних процена. Мирења. Роман је препун сведочења сцена Насиља и 

Мржње, од чега се он упорно бранио из странице у страницу. 



4 
 

            Дневнички записи Томислава Крсмановића, су књига у којој се снажна 

стваралачка личност покушава да искаже у потпуности, колико је то могућно, у своме 

страсном и опсесивном стремљењу ка самоостварењу, кроз непрестане напоре да се 

избори, да  све разјасни, просвети, да укаже, да такорећи о  свакоме и о свему искаже 

лични  суд, да никоме не остане дужан за увреду, или за награду за добро дело. 

           Што би повремено попримало размахнуте енциклопедијске размере. Жели да 

просветитељски пренесе на читаоца своје богато вишегодишње животно искуство, уз 

упорност која се понекад граничи са опсесивношћу, испољава зачуђујући  динамизам и 

у познијим годинама, све до данашњих дана, убеђен да ће стрпљивим и промишљеним 

поступцима стићи победнички до зацртаног циља.  

            Као и Андре Жид, сматра да се мудрост за живот може стећи само животом. Отуда 

богат животним искуствима, жели да просвети, књига је препуна драгоцених животних 
путоказа, како да читаоц пронађе прави пут. 

            Идеја водиља Крсмановићевог живота је вера у неисцрпне могућности 

човековог Разума. Он се често бави Мозгом.Али уз непрестану сумњичавост, уз сталне 

оптужбе против подмуклих злоупотреба од стране асоцијалних моћника, кроз све 

томове књиге привлачи пажњу на `` људски чапур`` неслободом оланчени и обогаљени 

балкански дух .Што он назива `` Le quart``( од француске речи-ЧЕТВРТИНА), мисли 

на редукцију људских духовних  интелектуалних потенцијала на четвртину, што би 

имало за трагичну последицу ирационалног,изнуреног и вештачки смањеног, природно  

надареног, али узнемиреног, слуђеног, балканског човека. 

           Лакше је черупати .изнурене и распамећене. 

             Ауупр се слаже са америчком научницом др.Мери Руварт `` Да нашу судбину 

више одређују наше реакције на туђе поступке, него ли туђи поступци``.Али он истиче 

да функционисање начела Личне одговорности зависи од стања духа појединаца и 

нација, пд душевног здравља.  

           Као и Хегел, дијалектички поима однос слободе и нужности, снева  о шару наше 

планете где ће обитавати  просвећени рационални појединци и народи, и њихови 

политички лидери, који објективно процењују гео-политику и односе  међу народима и 

државама, који слободу не доживљавају као што то чине анархисти, него као деловање 

према нужностима односа и уважавања Моћи. Историју види као хегеловско 

напредовање свести о слободи―., ка `` Планети рају``.  

          Пита се како то постићи?  

          Решење види у Просвећивању тлачених и духовно смањених идентитета 

појединаца, и народа широм планете, у смислу еволуције ка рационалној спознаји  

објективних околности на планети,  ка планети разума и објективних процена и 

обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета народа ван  

држава Моћи и Силе. Оваква спознаја према њему није могућа, докле год имају 

асоцијалне владе које их распамећују и излуђују. 

          Отуда заговара исцељење душа  балканских народа.    

         Kрсмановићева порука је да би се спасли неопходан нам је духовни препород, 

душевно, духовно, морално оздрављење, кроз  слогу и помирење свих, без обзира на 

етничку и верску припадност и политичко убеђење.  

          Овом приликом вреди истаћи, да су критеријуми процене вредности  књижевног 

дела, уствари засновани на прворазредном значају иновација, у темама и стилу, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB
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унапређењу сопствене и стварању нових књижевних пракси, и разуме се узимајући у 

обзир и друге кључне критеријуме процене.  

Ова књига је за мене  најнеобичнија од свих књига досада прочитаних, јер 

доноси врло значајне иновације, каквих на овим просторима, и шире, није било на 

овакав начин, и управо у томе се огледа њен превасходни значај. Свет је засићен, 

тражи се нешто ново.     

Јединствена је у својој оригиналности, јер у њој има неколико хиљада ликова са пуним 

именима и презименима, догађаји су стварни. Познато је да је сличних ``сага`` , или историја 

породица, било у светској књижевности, рецимо Золини Ругон Маказо, Тибо, Роже 

Мартин ди Гара, укључујући и ``Хронике породице Паскије``Жоржа Дијамела. Али су то 

ипак далеко мање слична књижевна дела Крсмановићевој Саги   

Форма ове књиге је јединствено необична, критичари и рецензенти сматрају да 

је ово дело романсирани дневник, или мемоарско штиво неуобичајене форме.Али у 

коме су измешани свакојаки колажи, приче, приповетке, легенде, интердисциплинарни 

научни есеји, друштвене анализе, предања, новеле, песме, енциклопедијски записи и 

подаци.У ових шест томова Саге, читалац ће открити неколико заокружених романа, и 

љубавних, мада повезаних танком нити са романсираним дневником  аутора.  

И још чудније је садржине због изношења личне интиме на увид читаоца, 

брачних и љубавних односа, укључујући и психијатријски азилум. Муњевито се 

смењују свакојаки најнеобичнији, али потпуно истинити  догађаји, мешају се као 

шпилови карата места, времена, личности, врсте догађања. Радња се из Србије нагло 

премешта у Западну Европу, Америку, Азију, или у Афганистан, Таџикистан, Тунис 

или Аустралију. Аутор зналачки одржава пажњу читаоца, из данашњег доба се нагло 

враћа у далеку прошлост, из модерних времена приказује давне српске и балканске 

обичаје предака јунака Саге. Он се не либи да описује лудницу, један од јунака се 

залети главом у стакло, исече се, и почне да помамно гута своје месо урлајући: 

Државни непријатељ! .А одмах затим приказује узбуркану лепотицу реку Дрину, или 

љубавни доживљај неког од ликова књиге. Између мучних догађања приповеда, 

зналачки умеће узбудљиве љубави појединих јунака књиге, и  уникатне слике ретко 

лепе реке криве Дрине.  

Он каже за себе да је пијанац Дрине. 

Неко може на то додати:``Свако може написати хиљаде страна, ту натрабуњати  

све што му се догађало, и најчуднију интиму, и бити убећен да је то све литерарно 

ваљано? 

Пре него што одговорим на ово питање хтео бих да упознам читаоца да су у 

историји светске књижевности  познате многе врло необичне  књиге и романи. У 

потрази за иновацијама да удовоље засићене укусе читалаца, писци одајући машти на 

вољу, се лаћају научне фантастике, прича о вампирима , монструмима, космосу, 

будућности, други се труде да  засмеју о забавама бува, или о мукама оних са дугим 

пенисима. 



6 
 

          Најнеобичнији од свих је био Американац Henry Darger из Чикага, тајно је 

написао најчуднију књигу, за коју се сазнало тек када је преминуо 1973, рукопис The 

Story of the Vivian Girls, рукопис је садржао 15.000 страна, са 300 илустрација у 

воденим бојама, на коме је радио деценијама, користећи при том понекад и папире дуге 

три метра.  

 

          Један од најзначајнијих чешких писаца  Bohumil Hrabal, чувен по предугим 

реченицама и дигресијама је написао1964  Dancing Lessons for the Advanced in Age ( 

Лекције игара за особе одмакле старости, ) о старом човеку који шетајући центром 

града сусреће шест жена и прича им о стварима из његовог дугог живота.  

          Италијански архитекта Луиги Серафини је публиковао 1981.године Codex 

Seraphinianus, необичну енциклопедију чији језик нико не разуме, написану његовом 

руком, дизајнирана лично од аутора. O ult 

         Енглески математичар John Dee је 1552 године описао његов разговор са анђелом 

негде у Источној Европи,у књизи Book of Soyga, што је била нејасна литерарна 

креација. Француски хуманиста Conrad Lycosthenes је написао 1557 године Chronicle of 

Portents and Prophecies, као енциклопедијска замисао,  описујући догађаје између 

Адаме и Еве.  Sir George Ripley,је у  15 веку написао књигу о алхемији, како вештачки 

створити злато. Rohonc Codex је једна од најмистериознијих књига данашњице, не 

може да се дешифрује шта жели да каже нити одакле потиче. Неки тврде да је била 

лукава превара други пак кажу да је генијална. 

         Да ли је необичност Крсмановићеве Саге  о...ићима  безвредна ексцентричност,  

сензационализам, његов трик да побуди љубопитљивост читаоца?  

         То нимало не би личило на њега. Крсмановић је морална и духовна особа, поврх 

свега скроман, њему су страни самоистицање и обмањивање. Свој живот је посветио 

борби за узвишене идеале и доказао се као промишљен борац за демократију, кадар да 

придобије подршку САНУ, УКС, еминентних интелектуалаца, не само у земљи, него и 

ван ње. Објавио је више романа и велики број научних анализа из области социологије, 

политикологије, статистике, демографије, психологије, психо-социологије, 

психијатрије, људских права, маркетинга. Писац је више хиљада саопштења и 

извештаја о стању људских права Покрета за заштиту људских права, чији је 

председник од 1975.годие до данас, укоричених у десетак томова. Уређивао је лист 

ЉУДСКА ПРАВА ( издат у неколико наврата).Члан је УКС-Удружења књижевника 

Србије, LI-San Francisco -www.isil.org. Био члан Удружења социолога Србије, 

Истраживача тржишта. Од 1992 је организовао превођење и штампу на језицима 

балканских народа више књига либертаријанских аутора . 

        Добитник је значајних признања :-ISIL Bruce Evoy Memorial Award, у Копенхагену  

22 март 1999 године, Статуа без новчаног износа; неколико признања у писаној форми 

добијеих од Amnesty International, London, UNESCO-Pариз, Светска асоцијација 

психијатрије, Америчка асоцијација психијатрије  

         Публиковао је 2004 године као репринт две антрополошке књиге и то: 

СОКОЛСКА НАХИЈА Љубе Павловића, и КОСМАЈ др.Боривоја Дробњаковића.  

         Заслужан је за развој туризма у завичају на Дрини, на чему је понекад радио 

свакодневно од 2004 до данашањих дана. 

http://www.princeton.edu/history/people/data/r/rampling/profile/Rampling-George-Ripley-his-alchemical-sources.pdf
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         Крсмановић тврди:``У земљи нисам добио ниједно признање, а почаствовани су 

значајним признањима за доприносе остварењу људских права појединци који су 

ускраћивали моја права``. 

 

Посебна необичност је дужина ове Саге, преко шест хиљада страна у шест 

томова.          

Неко би се могао, на први поглед потпуно исправно запитати: То је предугачко, 

ко ће то све да чита?   

Тако изгледа на први поглед. Више од половине страна заузимају скенирани 

документи, а њих читалац није у обавези да чита. У овом  тому 6, дакле у једној књизи, 

се налази упаковано неколико скоро потпуно засебних романа, и љубавних. У тој истој 

једној књизи, се опуштено могу читати многе приче о разноразним темама, 

социолошке или политиколошке студије. Намера аутора је енциклопедијских размера, 

а то захтева списатељски врло разуђен материјални простор. 

У историји светске књижевности је познато неколико књижевних дела необичне 

дужине.Чувена је "Artamene ou le Grand Cirus" аутор је француски писац Жорж де 

Скудери,. издата 1649-53. године. Има 13.095 страница, у десет томова. Књига 

познатог француског писца Марсела Пруста "À la recherche du temps perdu" има 3.031 

страница. Лав Толстој је познат по дугим романима, и други.  

У најновије време, када читаоци немају времена да читају дуге текстове, 

норвешки писац Карл Ове Кнаусгорд је од  2009. до 2011. године., написао књигу "Min 

Kamp" пднпснп "Moja borba", која има 3.600 страница, којом се прославио у свету, као 

најконтроверзнији писац данашњице. Роман``Моја борба``, необично потсећа по својој 

литерарној концепцији на Крсмановићеву Сагу, има шест томова и преко три хиљаде 

страна, аутентичне ликове и безброј стварних догађаја,  пише о свом животу, огољено и 

болно искрено,  о неколико оптужби за клевету ,о претњи смрћу, спомиње често лудницу, 

исповеда се о разводу брака, прекиду комуникације са више од пола своје породице. Без 

устручавања, прегорело,  се изјашњава о најшкакљивијим животним темама. Кнаусгард је 

објавио ``Моју борбу`` 2008.године, неколико година после почетка публиковања 

Крсмановићеве Саге.  

Да ли је ово чиста коинциденција, или се ради о плагијату?  

           Посебно чуђење читаоца може потстаћи неадекватна материјална презентација, 

мањкавост  или отсуство лекторисања и корекције. Када би се пред његовим очима 

почеле  да отварају недовољно сложене и технички необрађене странице  књиге, често 

присутна непримерена величина слова и фонта појединих поглавља и наслова, или 

када се  ради о маргинама, димензијама уметнутих слика, па и о читљивости појединих 

скенираних докумената, фотографијама и цртежима,  тек тада би се могао запитати: 

Шта је сад ово?,  
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           Тако је јер је ова  јеретичка књига била годинама методично и подмукло 

обезвређивана и унакажавана, написана у врло тешким животним околностима.     

Поднаслов трећег тома Саге је LE QUART, аутор мисли на поменуте смишљене 

животне околности које имају за циљ да сведу, смање личне креативне  потенцијале, да 

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

... ићима је писана у описаним тешким животним околностима, то је слика епохе и 

времена, деценијски атаци и зебња, беспарица, временски теснац, искључен телефон, 

покварена писаћа машина, полицијска марица, судови, претње лудачком кошуљом, 

разарање личног компјутера и крађе читавих томова књиге.. Живот у запту, под врло 

стресним дуготрајним опструирањима рада на персоналном рачунару, успоравању, 

директним дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и 

изменама текстова. Нестајала би читава поглавља, наједном би се сва поглавља 

измешала. Или би се компјутер изненадно заблокирао, понекад угасио. И тако врло 

често, перманентно, убитачно упорно. 

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

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

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

кочили  бес, губитак концентрације, болна психосоматика. Уместо опуштености која 

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

          Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију 

ове књиге.На делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и 

кредибилитет  овога амбициозног пројекта. 

          Овакав на први поглед  хаотичан, неестетски,  интелектуални  подухват,  као 

такав, управо на неки начин је баш због тога занимљив и ваљан,  јер је управо због 

наведених мањкавости аутентичан  доказ сурове стварности. 

          Ова књига се засада не запажа у довољној мери, али има наговештаја  и знакова, 

да упркос што је доступна само у електронској верзији, да производи  утицај, да има и 

имитација, или можда и плагијата? 

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

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

Европа- о њему би се слично проговорило као данас о Кнаусгарду.  

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

њега су још увек затворена  медија и часописи.  

 

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

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

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

           

        Он је у Србији и даље спорна, или  непожељна личност. Разжалошћен закључује да 

су ови простори крцати ``сувишним`` људима. 
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        Када се ради о објективној процени и критичкој анализи вредности његових 

књига, о томе су се изјаснили поједини писци из земље и света.  

        Ипак,недостаје целовита критичка објективна анализа целокупног његовог 

књижевног опуса и ове Саге о ..ићима. 

         Време је да се стручни и објективни књижевни критичари најзад изјасне ? .. 
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ПРЕДГОВОР 

                                                           O каквој се књизи ради?  

            Са овим последњим томом који покрива временски период од 2005 до 2017 

године, сам завршио мој шестотомни аутобиографски роман САГА О  ИЋИМА, који 

започиње 1940-годином, када сам имао само непуне  четири године, а завршио се 

2017.године. 

Овом књигом коју сам писао двадесет година, покушавам да прикажем поступке, 

узроке, разлоге, идеје и идеологије, који су у прошлости, све до данашњих дана, 

кројили нашу националну  судбину.  

Критичари и рецензенти сматрају да је ово дело романсирани дневник, или 

мемоарско штиво неуобичајене форме и још чудније садржине, због изношења личне 

интиме на увид читаоца, брачних и љубавних односа, укључујући и психијатријски 

азилум.. 

Сабрани записи у ових шест томова су уствари истините животне приче, у 

којима се спомиње неколико хиљада особа, са пуним именима и презименима Неки од 

њих су познати домаћи и светски државници, политичари, писци, сликари, глумци, 

музичари, уметнички ствараоци, спортисти, пословни људи. 

 

Сви описани  догађаји су стварни.   

 

Сликовита завичајна западносрбијанска варошица Љубовија у брдима нагнутим 

на брзу зелену матицу, од памтивека замишљено сањари на обали запенушане Дрине,  

питајући се својим црвеним крововима и звоником цркве: Где путује ова вечита 

путница, где одлазе њене немирне воде? Када сам имао пет и по година у ратним 

данима јануара 1942.године, родитељи су ме научили да читам и пишем.У бујним 

зеленим алејама великог травнатог дворишта љубовијске Дуванске станице, упитао ме 

је тада Рус Белогардејац доброћудног израза лица, помиловавши  ме благо кошчатом 

руком по коси: `` Зашто ти не водиш дневник‖.? 

 

 Речи овога због нечега ми јако драгог човека, иако изговорене са за мене 

необичним нагласком, сам прихватио као неку потајну заповест коју морам поштовати 

без поговора. Записујем од тада животне догађаје, све до данашњих дана, повремено са 

прекидима, доста записа сам сачувао, много тога је погубљено, заплењено, једноставно 

нестало.  

Сачуване забелешке нагрижене зубом времена  сам  разрадио и романсирао. 

  

Овим аутобиографским романом сам остварио намеру зачету још пре више 

деценија, да након стечених стручности и сазнања, обавим научну  

интердисциплинарну анализу друштва и прилика на Балкану, и шире. Дошао сам до 

закључка да би искључиво књижевни приступ био потпуно недовољан. Отуда је ова 

књига у исто време и етнолошко 
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антрополошко, социолошко, психолошко и политиколошко штиво, пројекат 

проникнавања у душе појединих балканских народа.  

А изгледа ми, да управо у овој  још неразјашњеној сфери етноса балканских 

народа лежи  кључ разумевања тајне.  

Записима детета, касније дечака, сам временом додавао нека своја размишљања 

из перспективе зрелог  човека. Можда ова техника дуплог презента,даје неки посебан 

шарм овим списима?  

 

Или обратно?  То треба да процене сами читаоци. 

 

Није ми нарочита жеља да говорим о сродницима, или о себи, лични доживљаји 

и догађаји, или кроз које пролазе јунаци ове књиге, су узети само као повод, да тако 

љубопитљив читаоц кроз њихове личне судбине спозна шта је се дешавало пре више 

година, или деценија, да препозна како су онда живели преци, да открије шта је било 

добро, а шта лоше, да се лично увери како је још онда настајало оно што се дешавало 

касније.   

И што се дешава данас. Оно што је данас је настало од онога што је било јуче, а 

оно што ће бити сутра настаје од онога, што је било јуче и данас. 

 

Моја породица је била захваћена, као и већина, ураганом који се обрушавао на 

овдашње просторе, не само за време Другог светског рата, него и након њега. А то је и 

историјско питање.  Из странице у страницу се нижу догађаји и сведочења детета, 

касније младића, и зрелог човека, све до позних година, о борби појединаца, који су се 

батргали  за спасење. у свеопштом и балканском метежу, захваћеним планетарним  

ураганом  тешке вишевековне историјске непогоде.? Покушавам да дочарам херојску 

епопеју …ића: Јовановића, Петровића,.., боре се да опстану, да преживе, као стадо 

јагањаца изгубљено у магли и мраку окружено урлицима крвожедних вукова. 

Са тугом констатујем да док свет брзо јури напред, овде као да је се казаљка 

часовника одавно зауставила. Да ли је наша земља онаква као данашња тмурна 

Београдска железничка станица, она сура дотрајала и оријент експресима оронула 

зграда доле на дну окомите Немањине улице, која стоји са својим шинама дан данас, 

иста онаква каква је била саграђена у далеком 19 веку?. А ми смо у 21 веку?  

Као да су ово неки аветињски, уклети простори?.Да ли ће најзад прорадити нова 

београдска железничка станица необично надевеног суморног назива ``Прокоп``? Да 

ово није опет неки усуд, raillerie, chemin de fer?  

                                           Зашто сам написао ову књигу?  

- каже се: оно што није забележено на хартији, не постоји.  

- мој покојни отац је био жртва неоснованих политичких сумњичења, 

лично  сам деценијама био некаква сумњива личност, страни плаћеник и издајник. 

Дакле у овој књизи је све изнето, да се јасно види да смо ми одувек били лојална  

патриотска породица. Те да нико не може више потезати за лажима и кривотворењима 

чињеница .Нажалост, сумње нису биле довољно распршиване ни до данашњих дана. 

Судском одлуком сам 2012.године рехабилитован као жртва незаслужених 
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вишедеценијских политичких прогона од 1971 до 2012.године, претрпео  сам злогласну 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, излаган прогонима због вербалних 

деликата, осуђиван, хапшен, злостављан и лишаван елементарних људских права, све 

до растурања пуке породичне заједнице, и отуђења личног стана. Виши суд у Београду 

је 2012.године пресудио да имам право на накнаду штете. Међутим, судови упорно 

одбијају да пресуде новчану накнаду за почињене штете, да ми се врате двадесет 

заплењених рукописа мојих необјављених књига априла 2000-година, које су оцењене 

као јеретичке. Уместо накнаде штете, током 2015 и 2016 године сам два пута физички 

нападнут на јавним местима од послатих деликвената, уз претње смрћу. Још од 1998 од 

када имам лични  рачунар све до 2017.године, наилазим на сметње и опструкције све 

до бесповратних нестанака делова необјављених томова ове књиге, последњи пут јуна 

2016.године, када је у хакерском нападу разорен мој лични рачунар. Починиоци су 

углавном процесуирани, али је судска правда још увек спора. Од 2004. године сам, све 

до недавно улагао своје време и енергију у развој туризма у завичају, у општини 

Љубовија, између осталога сам и експерт маркетинга. Сретан сам да сам упркос 

опструкција, покренуо замајац туризма у овој регији Србије и валовите реке Дрине, 

признања ми одају мештани и функционери општине Љубовије. Дуги низ година сам 

радио на публиковању либертаријанских књига на језике јужнословенских народа.За 

моје залагање за унапређење демократије сам у Парламенту Данске у Копенхагену 

марта 1999. године добио међународно признање ИСИЛ-а Bruce Evoy Memorial Award, 

пре тога, и касније и друга признања. Врло је симптоматично да данас у 2017.години 

опет бивам лажно етикетиран,  и то од истих оних коју су ме у време Слободана 

Милошевића жестоко оптуживали да сам издајник и страни плаћеник, да подржавам 

Албанце, да сам се незаконито обогатио. Исти ти ме данас јавно квалификују сасвим 

другачије, оговарају ме ван земље, да сам  `` сметња светском поретку`` ``Србин `` и 

слично.. 

                 -мој досадашњи живот је испуњен врло необичним доживљајима, ево 

материјала за романе.  

                -као председник Покрета за заштиту људских права од 1971 године до 

данас, сам се деценијама залагао за врло велики број појединаца, који су пролазили 

кроз свакојаке неприлике, имам као ретко ко богату документацију и сазнања о 

врло необичним људским судбинама. 

                 -желим да се изјасним о прошлим догађањима. Ја сам insider. Себи дајем 

право да  кажем личну поруку објективног просудитеља из данашње перспективе. 

         - писање схватам као посебан вид ауто психо-терапије, чиме се може 

остварити спутана слобода изражавања и остваривања.  

         -проучавање личне и шире прошлости је за мене потрага за кључем 

енигме, да сазнам ко је тада и касније владао нашом земљом, ко је владао светом, ко 

влада данас, како се то одражавало на нашу судбину, какав одговор су давали наша 

држава и наши политичари?  

-повратци у далеку прошлост су потрага за покиданим нитима личног и 

националног идентитета.. Омогућио сам у међувремену  репринт  две књиге: 

СОКОЛСКА НАХИЈА о етничком пореклу становника Србије и Републике Српске 

поред реке Дрине од Бајине Баште до Зворника, и КОСМАЈ,  о пореклу становника 

овог дела Шумадије. Становници ових регија су сазнали ко су, одакле су ту дошли, 

повратак коренима  их је ојачао духовно и  морално.  
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   - људи нису довољно свесни својих дубоких унутрашњих мотива, Понирања у 

прошлост омогућава да се осврнемо, препознамо трауматизирајуће догађаје из далеке 

или блиске прошлости. А у њима се налази кључ одговора на питање ШТА ТО НАС У 

ПОТСВЕСТИ МОРИ, као појединце, и као народ? Такви мучни догађаји остају 

―несварени.―у дубљим сферама личности, или душе етноса, тамо стоје годинама, или 

деценијама, у потсвести потајно раде, душевно изнурују. Ауто психоаналитичар, а то 

може бити свако од нас, треба овакве ―несварене―  догађаје да открије, да их извуче из 

потсвести на ниво свести, и да сада на тај давни догађај реагује са новом зрелошћу, да 

сада поступи онако како је онда требало. И да тако ове мучне догађаје извуче на 

површину свести, елиминише их, очисти душу, поврати душевну равнотежу.Особа ће 

бити растерећена  једне дуготрајне потсвесне зубобоље.  

-на делу је покушај етно психоанализе колективне свести балканских народа, 

сазнајмо море које муче наше душе, нас Срба, и свих других етничких ентитета са ових 

простора?   

-психплпзи гпвпре п уакпзванпј self реализацији. Дакле писаое у мпјим ппзним 

гпдинама је ппусвесна ппурага да сурпљивим радпм нещуп ппсуигнем, щуп ми је 

раније мпжда билп пнемпгућенп? Мпже се гпвприуи п маспвнпј ппјави 

непсуварених људи. Тврдим да у данащопј Србији ппсупје СУВИЩНИ људи, кап щуп 

је уп билп у Русији крајем 19 и ппшеукпм 20 века. Треба их уклпниуи.  

 

Многи ће на страницама ове књиге која из деценије у деценију тече као врло 

узбуркана река, сазнати понешто о својим појединим знанцима, или сродницима. Нека 

пажљиво прочитају ИНДЕКСЕ ИМЕНА на крају књиге. 

                                 Да ли је књига заиста предугачка? 

Неко би се могао, на први поглед потпуно исправно запитати: То је предугачко, 

ко ће то све да чита? 

Тачно је да је књига врло дуга, али само на први поглед. Јер например у овом  

тому 6, дакле у једној књизи, који броји преко 1.500 страна, се налази упаковано 

неколико скоро потпуно засебних романа, мада повезаних тананим нитима са оним 

записима који приказују лични романсирани живот аутора од 1940 године до данас.У 

исто време читаоц може на истом месту, у једној књизи, опуштено читати многе приче 

о разноразним темама, и још толико различитих социолошких или политиколошких 

студија. (У овом тому 6, ове анализе друштва су постављене у посебан одељак 

ДОКУМЕНТА под бројевима 1 и 2,, љубопитљив читалац улолико то жели их може 

проучити, уз напомену да је у тексту обично дат кратак резиме).  
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Моја претензија да ова књига широко захвати прошлост и садашњост, и да се на 

основу свега изјасним о будућности Србије и Балкана, и шире, је због тога 

енциклопедијских  размера. Трагати за деловима слагалице која даје одговоре на 

узроке онога што се данас, или вековима  дешавало на Балкану, и у Европи, не само у 

њој, је крајње захтеван и амбициозан својеврсни енциклопедијски пројекат, који 

захтева много података, детаља..  

И броја страна.  

То треба схватити, не као сметњу читању, због дужине, него као потстрек 

трагању делова слагалице. 

Дужина потиче и из моје намере да о свему чега се сетим проговорим, да дам 

своје мишљење. Желим да се изјасним  о свему, не само о догађајима, него и о свима 

онима које сам сретао. Да би таква мишљења била достојна моје намере, питам се, да 

ли сам ја био дорастао да  такав помало енциклопедијски подухват остварим?  

Читајући ову књигу, читаоц ће постепено, из тома у том, из поглавља, у 

поглавље,  откривати тајне које није ни сањао да постоје. А све на једном месту. У овај 

балкански лонац, и шире, сам набацао романе, приче, есеје, научне интердисциплнарне 

анализе, све се измешало. Нигде не кажем дефинитиван суд, остављам читаоцу да сам 

истражује и закључује.  

Oбраћали су ми се појединци, политичари, дипломати, из Америке, Европе и 

других држава, свакојаки залутали намерници у овим просторима, захваљују ми се што 

сам им на страницама ове Саге  открио пут како да најбрже упознају нашу земљу и 

Балкан,  дух њених људи и особитости ових простора. После прочитане књиге, кажу, 

да су постали у понечему као инсајдери, мештани, да су схватили зашто се балканци 

вековима међусобно кољу, да су проникли у локалне и светске ратове који су се на 

овим просторима зачели, или утихнули.Комунизам, Јасеновац, Косово, Сребреница, су 

им сада јаснији, 

Желим да помогнем читаоцу да сазна шта је политички коректно, а шта 

некоректно. Да би тако избегао неприлике. У Средњем веку је Инквизиција откривала 

и мучила јеретике. Данас свакојаки магови надзоравају људске умове, да открију 

њихове танане мисли, да их приведу конформизму. Или да на њима добијају плату? 

Читаоц који се удуби  ће доћи до сазнања који су то сегменти који владају, како им се 

не замерити, како избећи њихова бављења њима, како се спасити?  

            Чувени  норвешки  писац Карл Уве Кнаусгард, најконтроверзнији писац 

данашњице, се прославио у свету романом ``Моја борба``, који тако необично упадљиво, 

потсећа по својој литерарној концепцији на ову Сагу о .. ићима. И Кнаусгардова сага има 

шест томова и преко четири хиљаде страна, хиљаду аутентичних ликова и безброј 

стварних догађаја,  пише о свом животу, огољено и болно искрено,  о неколико оптужби за 

клевету ,о претњи смрћу, спомиње често лудницу, исповеда се о разводу брака, прекиду 

комуникације са више од пола своје породице. Без устручавања, прегорело,  се изјашњава 

о најшкакљивијим животним темама.  Он је постао најчитанији писац у Норвешкој, скоро 

свака норвешка породица има ту његову књигу. 
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          Читају га, иако је његов аутобиографски роман врло дуг, има неколико хиљада 

страница.  

 

         Кнаусгард је објавио ``Моју борбу`` 2008.године. Моји текстови у електронској 

верзији су још крајем 1990-их година, дакле, скоро десетак година пре његове 

сензационалне књиге кружили интернетом по целој планети. ``Дрински рашомон`` сам 

написао 2003.године, покрива време од 1940 до 1945.године ( Сфаирос, Београд, 

2003.година, ISBN 86-7612-010-2), је уствари први том Саге о ..ићима, која је послата у 

многе земље света, и у Норвешку.  

                    

         Да ли је ово чиста коинциденција, или се ради о плагијату?  

 

                                                        Откуд рогобатан стил ?Le quart . 

          Дугујем посебно објашњење , на први поглед,  драстичне мањкавости овога романа- 

повремено рогобатног стила, неадекватне материјалне презентације, мањкавости  или отсуства 

лекторисања и корекције.  

          То је тако јер је се писање ове књиге  дешавало у специјалним и ванредним, у 

књизи приказаним околностима. Нарочито када се ради о учесталим блокадама  рада 

на персоналном рачунару, крађи фајлова и поглавља књиге, директним дрским 

интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, крађи 

реченица, и тд.  

         Овоме треба додати деценијске атаке и злостављања описана у свих шест томова 

романа. Зебња, несаница, страх, свакојаке животне неприлике, беспарица, временски 

теснац, искључен телефон, покварена писаћа машина, или лични рачунар, полицијска 

марица, судови, психијатри, претње лудачком кошуљом... 

        Овакве животне околности су смртни непријатељи научног и литерарног 

стваралаштва. Уместо опуштене медитације, би настајао ментални и мисаони грч.  

         У оваквим околностима.уместо расцветале креативне личности, она би могла 

закржљати као чапур!  

 

     Mозак у ланцима.. 

Злогласни Le quart, то је истинска опсесија мога живота. Без слободе нема хлеба. Aли нема ни  

праве креативности ни надахнутог стваралаштва. 
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        Мањкали би ми концентрација, удубљеност, адекватно коришћење 

интелектуалног домена, стварање асоцијација и потсећање. Моји текстови, анализе, 

есеји, би отуда били далеко испод мојих стварних могућности. Нестајали би повремено 

естетески питак стил, концизност и језгровитост, нашао бих себе у понављању, у 

расплинутости, и преопширности.  

..       Због истих  разлога је често присутна непримерена величина слова и фонта појединих 

поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама уметнутих слика, па и о 

читљивости појединих скенираних докумената. 

          Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове 

књиге. 

         На делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет  овога 

амбициозног пројекта.                         

        Такве истинске злоупотребе су најподмуклији и најразорнији облици модерне 

софист иковане цензуре. А о томе се код нас не говори 

         Ипак, починиоци нису успели у довољној мери,  јављају ми то из Америке. 

         Истичем да је овакав на први поглед  хаотичан интелектуални  подухват,  као такав, 

управо на неки начин баш због тога ваљан,  јер је управо због наведених мањкавости 

аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само  прошле, него и данашње Србије. 

         На делу је модерна најподмуклија цензура, без формалне забране. 

         Где је овде слобода интелектуалног стварања? 

Мисао мога живота је да се наша судбина, Србије и Срба ( а то је питање и 

суседних држава) решавала, и данас се решава, а нарочито ће то бити пресудно у 

будућности, на следећим нивоима: 

-Међународна заједница 

 Лидери земље, државници и политичари 

-Појединци, грађани 

-Неформални центри моћи ( `` дубока држава``). 

У мојој књизи истражујем историјска преплитања ових нивоа и сфера, што би 

уствари требало да створи нови модел опстанка Србије и Балкана. 

То је врло амбициозан задатак? Да ли сам и колико у томе успео? 

. 
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УВОД. 

  Овај увод је дугачак, садржи  24  стране. Што је неопходно  за лакше разумевање овог 

врло обимног и сложеног  списатељског подухвата од 1.500 страна.  

  Не ради се овога пута само о роману, или о више романа, о великом броју прича и 

есеја различитих научних дисциплина у једној књизи, уствари ово је пројекат 

енциклопедијских размера, којим покушавам да истражим историјска преплитања у 

Предговору наведених нивоа и сфера, да их разјасним, и да на основу тога, у границама 

мојх скромних могућности, предложим нови модел опстанка Србије и суседних 

балканских држава. 

 А то је крајње амбициозан истраживачки подухват.  

 Да би се проучила ова књига и закључивало о њој, потребни су љубопитљивост 

и стрпљење. Уколико стрпљив читаоц тако поступи, убеђен сам да ће доћи до нових 

обогаћујућих сазнања, која би му могла бити врло корисна у будућем животу. 

Додајем, и да је ово  штиво оцењено и као узбудљива белетристика. Позивам 

читаоца да се осврне на приложена Мишљења и Рецензије о претходних пет 

публикованих томова.  

                                Односи са међународном заједницом-суштина к ризе. 

             Порука мога живота  је  да се једна од суштина  наших тешкоћа налази у сфери 

односа са међународном заједницом. Ова област није научно истражена, капиталне 

државничке одлуке нису доношене на основу чињеничних података. Отуда нису увек 

биле оптимално рационалне.  

            А наспрам нас смо имали моћне и богате државе, са тимовима врхунских 

научника врсних познаваоца ове сфере, њихове одлуке су  плод интердисциплинарних 

научних истраживања. Због тога им није било тешко да нама осиромашеним и 

подељеним, недовољно организованим, нерационалним, намећу њихове најбоље 

изборе, све до данашњих дана. 

           Искуство ме је научило да су све земље света уствари на неки начин спојени 

судови, најзначајнији трендови прохује планетом, уздрмају државе и нације, или 

изазову разорне ратове. А када се нагомилане мрачне енергије истроше, онда настају 

примирја, накнаде штета, или прекрајања граница. Препознајем одавно да се 

планетарна догађања одражавају итекако на судбину наше земље, чак  и на опстанке и 

оних обичних малих људи, па и на мој лични живот и мојих ближњих.  

Када се из данашње перспективе сетим тих надања, и свега онога што сам 

доживљавао до  ове данашње гротескне стварности, коју ни у сну нисмо очекивали, 

стално се питам, шта је ово?.После прохујаних болних деценија, питам се шта се деси 

са нама? Зашто?  
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Који су били наши пропусти? Шта ће бити са нама и нашом државом?  

Шта чинити?  

На Годишњој конвенцији ИСИЛ-а у Попраду у Словачкој јула 1992.године ( 

www.isil.org, том 4), сам слушао од америчких либертаријанаца њихове критике 

америчких и светских богаташа: Присутна симпатична средовечна Американка ми је 

дидактички поручила:``Own interest allways governed the world``. ( Лични интерес је 

одувек управљао светом). 

Реплицирао сам јој наше народне пословице: Бог је прво себи скроји капу. Кога 

је митити није га љутити. 

Моје речи су је инспирисале, чуо сам занимљиву тираду:``Себичност је ипак 

покретач, данас широм света, мада ипак како где, јер постоје неједнакости, у много 

чему живимо боље него ли краљеви јучерашњице. Краљеви су могли да лете само на 

летећим ћилимима, а данас се са краја на крај планете прелети за 24 часа. Имамо радио, 

телевизију, мобилни телефон, аутомобиле, личне компјутере, безбројна лековита 

средства, роман, симфонију, једемо воће из целог света, путујемо до најзабаченијег 

кутка планете``. 

Хтела је да каже да су моћни, иако себични, уствари, ипак мотор  покретач 

развоја планете. 

                              Деценије неиспуњених нада, али и победа. 

Намучени народи света су после Другог светског рата очекивали нека нова и 

боља времена и просперитет. ПЕДЕСЕТЕ године, за детињство и младост интерес за 

политику је више потсвест. Сећам се тензија између Истока-и Запада 

ШЕЗДЕСЕТЕ и СЕДАМДЕСЕТЕ године су нова Ренесанса, у Бриселу одјекују 

мелодије Битлса пуне младалачког полета. Нестају вековни табуи: деколонијализација, 

расизам, секс, феминизам, А када сам се вратио у Београд 20 јула 1971.године, на мој 

35 рођендан, у еуфорији младости назирем да родну земљу нагриза тињајућа 

убрзавајућа криза.Указујем да није проучена. Хапсе ме и навлаче ми лудачку кошуљу..  

Још тада настаје промишљен експертски НАЦРТ БУДУЋЕГ 

ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ РЕФОРМАТОРСКОГ ПЛАНЕТАРНОГ ПОХОДА СИЛЕ И 

МОЋИ, сво до данашњих дана, који ће из корена мењати свет, гео-политику, границе, 

односе међу државама. И односе међу људима, међу половима, када се ради о 

породици, браку, смислу слободе и живота.  

Одуван је Хипи покрет који се опирао ауторитету власти и бизнис 

корпорацијама. Чух по први пут акције за заштиту животне средине. Тињају неки нови 

локални сукоби, расте Хладни рат...  

Планетарни поход се  све више осећа у ОСАМДЕСЕТИМ годинама, настаје 

осмишљеније дизајнирање светске политике пре свега од стране САД. Планетарна 

финансијска политика ће полако постајати полуга глобалних политичких утицаја, 

економски либерализам, стварање великих мултинационалних компанија, све више се 

прихвата laissez-faire економија. У овој осмој деценији у Источној Европи су убрзано 



19 
 

започете дубоке друштвене реформе, Перестројка у СССР-у, распад Варшавског пакта 

,слабљење Хладног рата, пад Берлинског зида. Крвави Тјенмен трг у Пекингу . 

У овој књизи, образлажем да Југославија у тим деценијама није била у стању да 

исправно препозна глобалну политику и њене трендове, да није била спремна да се 

брзо прилагоди на ове изненадне и убрзавајуће промене у земљи и свету.  

Зато што сам на то указивао још од почетка 1970-их година, и пре, сам 

1975.године био ухапшен, смештен у психијатријски азилум, и проглашен опасним 

душевним болесником који узнемирава јавност. Тако сам био искључен, мене нема, 

сем повремено,  у јавним помињањима бораца за људска права, учесника у значајним 

догађајима. 

Преко мога лика је деценијама била навучена  црна маска : Лудак.  

Западни свет је победнички типовао на ову аутсајдерску фаталну слабост 

Истока, на. непроучавање друштва, и неприлагођавање на промене, на застаревања у 

поређењу са убрзаним променама и реформама у западном  свету, и уопште на целој 

планети.  

            Југославија, то јест Србија и Срби, су недовољно промишљено направили 

фаталну  погрешку, ушли су у отворен сукоб са САД. Уместо да схвати шта се догађа у 

свету, и у земљи, да нађу мудар дипломатски одговор, СФРЈ  изнурена разорним 

дејством унутрашњих центрифугалних сила и драстичном осиромашњу, је упорно 

опстајала у својим окошталим временом превазиђеним и застарелим концептима и 

ирационалним опредељењима. Одбијала је да схвати да није изоловано острво 

Робинсона Крусоа, уместо да увиди да је део међузависног света. Нарочито је 

емотивно и болно доживљавала могућност да државна бирократија и политички 

естаблишмент оличен у Савезу комуниста и његовом милионском чланству, изгубе и 

делић дотадашњих привилегија.  

           Растрзана и снемоћала држава је нагло почела да губи дотадашњу подршку 

међународне заједнице. Што је имало катастрофалне последице које су уследиле. 

          Ипак, централна заблуда и трагична мањкавост је настала драстичним 

поремећајем односа Србије и Срба са традиционалним пријатељем  и најмоћнијом 

државом планете Америком.  

         Па шта да чинимо, они су нас без стварног повода напали и бомбардовали? , 

неко ће се рашомонски запитати.  

          У праву је.  

         Али су ствари далеко сложеније. 

          Односи САД и Србије крајем 19 и већим делом 20 века били су традиционално 

добри и пријатељски, велика Америка је искрено и топло уважавала малу храбру 

балканску Србију њену славну историју, и Србе јуначки народ. Југославија је стицала 
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све већу наклоност САД и све до 1980-их година је била слављена у свету као 

самоуправна, несврстана  демократска социјалистичка државе, шампион мирољубиве 

коегзистенције, мост између Истока и Запада. Југославија је била мезимче Запада, 

enfant terribe међународне политике. 

          До промене односа међународне заједнице, укључујући и САД, настајало је 

постепено крајем 1970-их година , а нарочито све више 1980-их година,  западне 

државе су почеле све више да подржавају југословенске дисиденте и борце за људска 

права. Југославији су изрицане критике у вези Косова, односа нација, тензија на 

релацији Београд-Загреб- Љубљана,  које су из године у годину  постајале истинска 

упозорења.  

          Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као 

коинциденција зацртаног приближавања краха комунизма, рушења Берлинског зида, и 

распада СССР-а ЧСР и Југославије.  

          Лидери Југославије, то јест Србија и Срби,  су направили катастрофалну грешку. 

Нису схватили у довољној мери да је од стране Великих био зацртан крах комунизма и 

нови нацрт не само Европе, него и целе планете. 

          На тај изазов нису дали рационалан одговор... 

А у овоме балканском замешатељству врло битну улогу су одиграле 

образованије хрватске и словеначке елите. У изолацији Срба и Србије битну улогу су 

одиграли  Ватикански концили. Лукавији и упућенији комунистички лидери из 

Хрватске и Словеније, удружени са припадницима несрпских нација широм ондашње 

Југославије, уз мудру саветодавну подршку ватиканских концила, су  искористили 

непознавање гео-политике,  инфантилну  осионост и сујете размажених бирократа из 

Београда, да све више распирују окретање леђа Београда Западу,  подстичући раст 

симпатија преме СССР-у и Русији.  

         Да тако изолују Србију од САД и моћних западних држава, да је осамљену лакше 

сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке циљеве. 

         Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 

1990-их година, од мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана, а 

1999.године  Србија бомбардована три месеца. 

         Желим да разјасним врло битну  недовољно познату чињеницу, да је значајну 

улогу у окретању Србије против Америке заправо имао Ватикан.  

          Католичка црква у Хрватској је одувек  била духовни отац Хрвата. Захваљујући 

сјајној генерацији својих врло напредних теолога, бискупа и свештеника, духовно и 

интелектуално формираних на тековинама  ватиканског концила, је снажно утицала на 

распад Југославије и стварање хрватске државе.  
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          Хрватски политиколог и публициста Дарко Худелист  се на то осврће у његовој 

недавно  публикованој књизи  "Рим,  а не Београд:`` У Југославији. потпуно неспремној 

да дочекује глобализацију и информатичку револуцију, уместо хватања места у овом 

возу, уместо да схвати почетак глобализације човечанства  под вођством  најмоћније 

силе Запада Сједињених Америчких Држава, кроз заједничке напоре Сједињених 

Држава и Ватикана у сузбијању комунизма у Источној Европи и укидању биполарне 

структуре света, уместо да препознаје покрет Католичке цркве у Хрвата уперен 

против комунизма у Титовој СФР Југославији, а у функцији јачања хрватскога 

националног идентитета и стварања темеља за будућу самосталну хрватску државу  

и почетак дефинитивног колапса  СФРЈ- поједине нације ( мисли на Србе пре свега) 

свесно и намерно пркосе глобалном тренду. И само једна институција, помало 

скрајнута, види шта се ваља иза брега. На крилима Другог ватиканског концила  

стасава генерација хрватских бискупа и свештеника, предвођена Фрањом Kухарићем, 

која ће покренути самосталну црквену акцију за Хрватску. и антиципирати 

референдум за независност из 1991.`` 

         Најзанимљивија су Худолистова објашњења како  је Ватикан утицао на Америку 

да  измени традиционални пријатељски однос према Југославији, то јест према Србији 

и Србима. Битну улогу је одиграо амерички државник, католик, Пољак Збигњев 

Бжежински задрти  русофоб и  непријатељски настројен према Православцима:`` За  

разлику од свега осталог што се у то време збивало у СРХ и СФРЈ, тај је покрет био 

апсолутно компатибилан са тадашњим гибањима и догађањима у свету, а додатно 

оснаживање и подршку задобио је у јесен 1978., када је за новога папу био изабран 

Пољак Карол Војтила, исти онај човек који је још у лето 1976. био склопио 

познанство, али и својеврстан облик савезништва с професором и предавачем на 

њујоршком Универзитету Колумбија Збигњевом Бжежинским, а који је, опет, 

поткрај 1976. као саветник за националну безбедност новоизабранога америчког 

председника Џимија Картера, постао један од политички најмоћнијих и 

најутицајнијих људи на свету, дошавши у прилику да реализује све своје дубокоумне 

идеје и концепте што их је изложио у својој пророчанској књизи из 1970. "Између два 

доба". 

         Не може се прихватити да су ватикански гео стратези и експерти,  Господари 

архива историје, ипак више знали о планети од  Американаца. Амерички научници 

друштвених наука су временом постајали водећи у свету, истински библијски мудраци.  

         Ипак, ватикански концили и блистави мислиоци су ту у суседству, а Америка је 

далеко.        Оно што се дешавало током 1990-их и касније, тако личи на голготу  

јужнословенских народа  започету вековима пре тога. 

         Ватикан је  употребљавајући вишевековно суседство, бољу уведеност у овом делу 

Европе,  утицао на гео-стратешке одлуке САД према Србији и Србима, пре свега преко 

Збигњева Бжежинског, од почетка 1980-их година нарочито приликом распада 

Југославије и бомбардовања 1999.године ? Утицао је онако како је чињено вековима.  

         Схвата се, схватиће се једном, да је  уместо вишевековних DIVIDER  ET IMPERA  

које су доводиле до самоистребљења називаног MAGNUM CRIMEN, спас у помирењу 

јужнословенских и балканских народа, исте крви, језика и духа. 
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У ДЕВЕДЕСЕТИМ годинама се убрзава победнички поход закона Моћи и Силе. 

Неолиберализам се захуктава, Хладни рат губи у интензитету, нестаје СССР, јача  

глобализација тржишта и економија, све су снажније приватизације и корпорације. 

Дошло је до уједињења Немачке. Крвави ратови у Африци, на Балкану и Кавказу 

узимају свој данак. Узима маха мултикултуризам, интернет и кабловска телевизија, 

продире мобилна телефонија.Покрети младих као Movements grunge, the rave scene и 

hip hop се шире планетом. 

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

наивности, површности и погрешних капиталних одлука, које је сејала деценијама, од 

1945.године, па надаље. Побунио се народ, устале су републике и покрајине, 

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

светске политике. 

           У 1990-им годинама САД по инерцији, помало аутоматски, нагло мењају 

двовековни  пријатељски став према Србији,  прихватају наслеђене непријатељске 

односе на Балкану и у овом делу Европе према Србији , сматрајући да је то сада у 

њиховом интересу.   

            Било би сувише упрошћено видети у томе претежно утицај католика у Америци, 

Бжежинског,  и Ватикана, Србија је кроз историју у Европи имала много више 

непријатеља, него ли пријатеља. Картице су се опет поклопиле против Србије, везаност 

Србије за Русију поједине државе преувеличавају, да би тако воду наводиле на свој 

млин.  

            Поредак Слободана Милошевића се непромишљено супроставио пројекту 

рушења комунизма и Југославије.  

            Можда је боље питање: да ли је Милошевић могао било шта учинити да 

предупреди настали балкански кркљанац, ако је од Великих `` Тако било записано``?  

            Шта је да је по среди, прибегло се НАТО бомбама?  Избио је рат на Балкану. 

           Србија, која се у нагло мењајућим односима на Балкану није снашла, је се 

стицајем  околности затекла трапаво у позицији `` жртвеног јарца``.У свеопштом хаосу 

и метежу на Балкану се показало да је Србија тада постала погодна  да буде `` 

учионица``, да њеним примером застрашују друге, да виде како пролазе непослушни. 

           Да их тако збијају у табор моћника. 

Завођење вишепартијског система у овој деценији није довело до очекиваних 

побољшања. Показало се на делу, да су окоштале моћне бирократе из претходног 

поретка, успеле да се у метежу транзиције провуку, и остану на власти, да незаконито 

присвоје и опљачкају национално богатство, поставши сада новопечени енормни 

богаташа-тајкуни.  
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            Кроз Доналда Трампа је 2016.године проговорила савест Америке: Срби нису 

непријатељи Америке. Натанијаху је недавно у Јерусалиму казао: Срби и Јевреји су 

пријатељи од Римских времена. 

            Долази време истине. 

У ДВЕ ХИЉАДИТИМ годинама се убрзава поход ранијих зацртаних глобалних 

гибања на планети. Планетом се шири моћ каква на њој никада није постојала, која 

поседује невиђену војну и економску снагу, и у исто време има најстручније 

мултидисциплинарне експерте,  кадре да на најбољи начин употребе невероватне 

ресурсе и да доносе одлуке,  којим се нико не може иоле одупрети. 

Први и Други светски рат су довели до обрачуна са хегемонијама појединих 

великих сила које су се нашле изоловане у односу на удружени блок моћних држава. 

Нацизам је поражен, а потом осамдесетих и деведесетих, и касније,  је колапсиран 

Комунизам.  

Долазе на ред други зацртани приоритети. Све један по један. 

Сједињене америчке  државе и НАТО у овој декади се усредсређују на обрачун 

са међународним тероризмом и исламским фундаменталистима, поготову након 

НАПАДА 11 СЕПТЕМБРА. Кина постаје економски џин, такође се помаља нова 

економска сила Индија. Како ће САД, преосетљиве да их било која држава угрози у 

било каквом лидершипу,  реаговати на наглу појаву џина Кине? 

Уклањање тржишних и инвестиционих баријера, растом домаћих тржишта, 

развојем образовања,информативне дигитализације, долази до све већег присуства 

мултинационалних корпорација. Све се више апелује за права LGBT популације, 

наставља се раст становништва планете, али не и у развијеним земљама. Глобално 

загревање и климатске промене бивају све озбиљније узимани у обзир од стране влада 

и научника 

            ДВЕХИЉАДЕ ДЕСЕТЕ године су убрзани расплет планетарних догађања 

претходних деценија. Побуне у Африци, Азији,  Арапско пролеће, рат против 

Исламске државе у Сирији, Латинска Америка. Мењају се границе. Русија припаја 

Крим, настају сукоби у Украјини..  ЕУ се дрма у темељима, грађани Енглеске гласају за 

Брегзит, у Европи  нарастају протести против исламиста и миграната. Каталонија у 

Шпанији  застрашује и друге европске државе, да се и код њих не деси сецесија као у 

Шпанији, или неко ново Косово?. 

            Упркос хаоса на планети, технолошки развој граби снажно напред, свет се мења 

из корена, техника, медија, музика, култура, мода, односи међу половима и људима., 

исхрана 

            Изгледа да су исламски фундаменталисти поражени?. Америка и Русија заједно! 

            Који глобалистички пројекти су сада на реду? Који су сада приоритети?  

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights
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           Да ли изјава председника САД Доналда Трампа крајем 2017.године ``да Америка 

мора да се супротстави ревизионистичким силама, Русији и Кини, које покушавају да 

измене светски поредак штетећи интересима САД, што Америка не сме да дозволи``- 

даје одговор на ово питање?  

                                                   Помирење Србије и Америке. 

           Из Америке се спомиње историјско помирење Америке и Србије, које малој и 

изнуреној државици великодушно нуди највећа планетарна сила у историји 

човечанства?  Чиме Америка одаје искрено признање и пружа  руку разумевања малој 

држави и малом народу, који су одувек имали за њу искрене симпатије, којима  се 

Америка дивила за јунаштво, патриотизам и савезништво у два светска рата.  

          То би за Србију могла бити историјска шанса да се мудром дипломатијом почне 

да извлачи из блата пропадања. Убећен сам да ће наша усплахирена држава ипак умети 

да искористи ову шансу колосалног значаја за њен опстанак. 

          Али поред државе постоје друге струје које пружену руку помирења нервозно и 

недипломатски одбијају. Опет се захуктава лавина острашћених оптужби против  САД, 

између осталог и да су земљу бомбама затровале за хиљаду година, да је после 

бомбардовања 1999.године дошло до истинске пандемије канцера. 

          Није спорно да су ове бомбе врло штетне по здравље. Али је чињеница да је врло 

убрзани раст канцера почео много раније, пре бомбардовања. ДОКАЗ: Званичне 

здравствене статистике. 

          Опет отуда, са друге стране Јадрана долазе мутни подстицаји, Рим тврди да је 

велики број италијанских војника који су 1990-их година били на тлу бивше 

Југославије, поумирао  од канцера, и да се због тога против САД подижу оптужница  и 

захтев за накнаду штете. A НАТО бомбардери су јуришали на Србију управо из базе 

Авијано у Италији? Италија испољава пузаву покорност према Америци, а овом 

оптужницом опет мути и подбада  `` снажног момка са Балкана`` против свемоћне 

Америке?  

          Као да смо у 1980-им или 1990-им годинама, када су нас просвећени и подмукли 

католички бискупи.нахушкавали против победника? Неки у Србији и Републици 

Српској поново громогласно вређају и захтевају оптужбу против САД и НАТО,  

накнаду штете, позивајући се на италијански захтев за накнаду штете. 

          Нико разуман не би могао оспоравати  неосновано насиље према Србији, 

штетност бомби, рушилаштва у ратовима 1990-их година,  однос међународнe  

заједнице према Косову, Србији и Србима, распаду земље, људске и материјалне 

жртве, санкције и сатанизацију Срба, улогу међународних политичких тела на штету 

Срба. 

         Емоције су штетне, потребна је мудра дипломатија. Нова заоштравања са 

Америком могу бити само екстремно штетна.Они су свемоћни, пред њима се 

дискретно и помирљиво, иза сцене, савијају и  Русија и Кина.  
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          А узнемирену Србијицу која агонизира и крвари, опет неки белосветски мангупи 

нахушкавају да гура прст у очи свемоћног планетарног  џина.  

           Само будала удари палцом два пута у исти камен у свом дворишту. 

           Сетиме се поука мудре басне: Дуговрати ждрал је извадио лукавој лији кост из 

грла, и затражио награду за услугу. Она му је одговорила: Највећа награда је што ти 

нисам одргизла врат. 

          Ова поука из басне тако потсећа  на  поруку САД упућену  Србији огорченој 

бомбардовањем`` `` Милостиви анђео``. 

           То не значи да треба да укривамо истину, и да не тражимо наша права. Имајмо 

добре односе и са Русијом и Кином. 

          Садашњи гео-политички нацрт на Балкану на штету Србије и Срба, би уз 

подршку САД могао почети постепено да се мења у нашу корист.  

         Што се већ назире.  

         А у супротном би настале нове балканизације.  

        Змију глади, испод ње се вади. 

         То знају наши суседи, и још неки мрзитељи. Зато се враћају њиховим 

подмуклостима из 1980-их година. И од раније.. 

         Ти исти злонамерници злоупотребљавају врло сложену међународну политичку 

ситуацију, да у метежу Србе наведу на погрешне процене, да се Србима подметне кукавичје 

јаје антисемитизма.              Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише 

традиционалног пријатељства са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су 

били када смо заједно страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их 

тако лукаво гурају у провалију.   

         Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега би могли имати 

непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима одувек у 

традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживљавати данашњу 

голготу.  

         Ти који споља и изнутра подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи против Јевреја, се 

сами систематски улизују Јеврејима, да изгладе злочине које су им чинили кроз историју. Јер 

су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога народа, њихове трагичне погрешке према 

Јеврејима које не могу да обришу векови..  

                                     Да ли је свет без ратова могућ? Како, када? 

        Хегел дијалектички поима однос слободе и нужности, тако да слобода, која у себи 

не би имала нужности, или пука нужност без слободе, представљају апстрактне, па, 

према томе, неистините одредбе. Он историју види као „напредовање свести о 

слободи―. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB
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         Уколико би народи планете дошли до овакве спознаје, уствари би то било 

признавање објективних околности на планети, не би било ратова, било би много више 

просперитета. Тиме би била утрта стаза ка планети разума и објективних процена и 

обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета народа ван  

држава Моћи и Силе. Човечанство би по први пут у својој историји кренуло ка Сну- 

Планети, Рају на земљи. 

        Просвећивање и едукација тлачених и духовно смањених идентитета народа 

широм планете, у смислу еволуције ка спознаји  објективних околности на планети,  ка 

планети обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета 

народа ван држава Моћи и Силе, није могуће, докле год те народе воде асоцијалне 

владе које их распамећују и излуђују. 

        Данас је у моди израз `` Узети своју судбину у своје руке``, што би подразумевало 

самодговорност за своје поступке. Појединци, или читави народи,  који су изложени 

принуди,  могу бити смањени интелектуално и духовно, и као такви нису у стању  да 

направе слободан ( довољно рационалан, луцидан) избор, да `` узму судбину у своје 

руке``,  

        Указујем да је `` самоодговорност`` применљива, само у случају када је особа `` 

изворно одговорна``, да није вештачки, или насилно, измењена,  `` смањена``, духовно , 

морално, интелектуално кастрирана ( Le quart). 

        Зато се залажем за начело самоодговорности, али онда када су у питању особе , 

или скупине, читави народи, који нису `` смањени`` дејством других, или њихових  

диктаторских режима. 

         . 

                       Југославија, заједничка држава Јужних Словена-Мит или стварност? 

        После пропасти Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије, раширило 

се мишљење да је заједничка држава Јужних Словена Југославија била утопија, да је 

проузроковала енормне штете Србији и Србима. Да су биле занемарене верске, 

културне, историјске, цивилизацијске и друге  разлике, због којих никако није могућа 

стабилна и хармонична заједница.  

        Никако се не слажем са оваквим закључцима. 

        Тачно је да су обе Југославије нанеле штете Србима. Али не због поменутих 

разлика. Него искључиво зато што су обе Југославије растуриле поједине велике 

државе, јер су биле сметња њиховим интересима.  

        Што је описано на страницама ове књиге.  

        Да није било спољних деструкција Југославија би дан данас постојала. Ко зна 

какав би због тога био доданашњи ток историје? 

        Ако би се створила  нова јужнословенска заједница на Балкану, али заштићена од 

разорних спољних међуетничких завада, она би опстала. 

        ЕУ-Евопска унија је била чврста деценијама, до недавно, али када је засметала  

моћнијим од ње, дошло је до неслоге ( како кажу Французи-постала је Sac de cancers, , 

преведено на српски, позаваћали се као рогови у врећи), до Брегзита, мигрантске кризе, 

све пристније разједињености . 
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        Тако се дешавало и са Југославијом. 

        Познато је да су Јужни Словени од настанка сневали да се удруже, да тако опстану 

окружени моћним државним заједницама Аустроугарском, Италијом, и разорним 

утицајима појединих  моћних европских држава. 

        Када је основана  држава Срба, Хрвата и Словенаца , марта 1919.године,  је 

војвода Мишић по налогу Регента Александра упућен у Хрватску  да проучи јавно 

мнење. Он је тамо разговарао са многим појединцима, и вратио се дубоко 

разочаран:``Ствар је пропала, сви они мисле  само на себе, ми смо се обмањивали 

некаквом идејом братства и заједнице``... 

        Ватикан као центар католичанства је у Европи и Америци ширио хистерију 

русофобије, уствари је био у паници због краха католичке Аустроугарске , да Италија 

не изгуби територије на Балкану и утицај на католике  Хрвате и Словенце. Италија је 

гајила амбиције према Албанији и кроз династичке везе према Црној Гори. 

Италијански генерал, касније маршал, Пијетро Бадољо је нестрпљиво већ 3 новембра 

1918 године, само два дана од оснивања југословенске државе, поднео извештај 

италијанској влади о сламању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца-`` свим 

средствима``. Лукави интриганти су се удружили тада. 

Un asino posseduto da molti lupi, vien  presto mangiato ( Јагње окружено вуцима ће бити 

брзо поједено). 

        Ујединитељи Срби су постали непријатељи појединим државама..  

        Јужни Словени су, били жртве подмуклих завада у распаду и ратовима у 

Југославији од 1990-их година, све до данашњих дана. 

        Што су очајнички покушаји да заваде остану и даље.  

        Упркос подмуклих паклених завада, ипак нараста свест да су упућени једни на 

друге, слични по крви, језику, духу, суседи, да треба да тргују, и да ће тако бити 

вечито. Ништа друго не преостаје, него да се више не крве, да почну нови заједнички 

суживот у реципрочном интересу. 

        Та замисао се полако назире. 

        Убеђен сам да ће се све више приближавати и удруживати у временима политичке  

постмодерне и необичних и још недовољно јасних наглих промена светске гео 

политике  која наилази ( ЕУ,  Брегзит, Доналд Трамп, Африка, Азија, Латинска 

Америка, мигранти у Француској и Белгији, Каталонија, Балкан....)  

 

.                                                            Јосип Броз Тито 

        О Титу постоје неслагања у мишљењима и контроверзе. Многи се слажу да је 

Тито радио против Срба и да је намерно скривио распад земље и свеколику насталу 

кризу. 

        У време његове власти сам био изложен тиранији, као и моји блиски ( томови 1, 2, 

3 и 4). Упркос тога износим моја неслагања и другачија виђења о Титу.  

        Као и о Стаљину, и о Титу, а данас донекле и о Путину,  се нашироко износе 

спорна мишљења о његовом породичном и етничком пореклу, да је ``замењен``.  

https://www.google.rs/search?q=Un+asino+posseduto+da+lupi,+venga+presto+mangiato&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNjoim8qnYAhXHKFAKHXURCBkQBQgjKAA
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        Тита сам лично срео два пута у моме животу. Први пут у беспућу 

западносрбијанских планина , када сам имао само непуних пет година 20 августа 

1941.године, ( стране 89, 90 и 91 , Сага о ..ићима Први том 1940-1953-Виски, вотка, 

шљивовица). По други пут  сам Тита срео септембра 1976.године и са њим имао кратак 

разговор поводом моје притужбе у Маршалату на Дедињу. ( стране 1003, 1004, 1005 и 

1006, Сага о .. ићима, Том 3, Роман о Бриселу).  

        Тврдим да је Тито кога сам срео септембра 1976.године у Београду, исти онај 

човек кога сам видео августа 1941.године. Али некако физички и духовно смањен, 

спрчен и дубоко збуњен и забринут.  

        Још тада 1976.године сам схватао да легендарни лидер Јоспип Броз Тито постаје 

непотребан, надолазећи нови нацрти светске политике су предвидели назирући  крах 

комунизма, нови нацрт света и Европе, оно што ће се касније десити. Ту није било 

места за њега. Он је тиме био осуђен на отстрел  

        А био је већ стар и све оронулији. Можда је он то донекле и поимао, али се томе 

није могао одупрети, а његова природа славом овенчаног непоколебљивог борца и 

доживотног председника државе, му није дозвољавала да поднесе оставку. Настајали 

су проблеми у земљи, раст кризе. У свету слављени Јосип Броз Тито је крајње болно 

доживео окретање леђа међународне заједнице.  СФРЈ enfant terrible, међународни 

враголан, лик легендарног лидера Тита- наједном постају ислужени, немилосрдно 

гажени временом.  

        Жене предосећају када надолази слабост мушкарца, додатни удар за њега су 

његове неприлике са збуњеном отреситом Личанком супругом Јованком. 

        Његово моћно окружење је дотадашњег неприкосновеног лидера подвргавало 

неподношљивим понижавањима.  

       Он је био и даље званичан лидер земље. А de facto је био претворен у немоћну 

марионету, у крпу.  

        Неподношљив стрес га је оборио у кревет, у Љубљани су му отсекли ногу. 

Преминуо је 1980.године. ( том 4). Свака слава има своју цену. 

        Он није био Србин, уколико је тачно да је пореклом Хрват или Словенац, било би 

логично да су му ова два народа ближа од Срба.  

        Али треба знати да је Тито био лидер који је од почетка хтео просперитетну и јаку 

државу Југославију, да му се сви диве, да му аплаудирају, он је уживао у власти и моћи 

мудрог вође државе задовољних и сретних грађана. Њему, и његовој природи је 

одговарала здрава и јака Југославија. 

        А тачно је да је грешкама поретка на чијем је челу био, ударано у темеље државе. 

        Данас се зна много више него ли раније, да је институција председника државе 

више протоколарног, него ли стварног значаја. Ипак, како где, зависи од земље. И 

Тито, и Милошевић, поготову лидери потоње Југославије , и данашње Србије, су 
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свесни или несвесни извршитељи, туђих упутстава, која долазе из такозване `` дубоке 

државе``, или ко зна из кога буџака планете.  

        Тако је углавном било и са Титом, поготову пред крај његовог живота, мада народ 

то није могао ни посањати. 

        Закључујући о Титу, сматрам да је Тито био мудар политички масовик, 

револуционар, али да није био дорастао, без довољног мултидисциплинарног 

образовања неопходног за управљање таквом врло сложеном државом какве је била 

тадашња Југославија. Као такав је био навођен на погрешне капиталне одлуке по 

државу и народ.. 

       Сећајући се разговора са њим септембра 1976.године, када сам од њега тражио 

заштиту, преда мном је био обеспомоћен, не чикица, него дедица. Гледао ме је тужно, 

помишљам да се питао:``Овај грађанин тражи заштиту од мене, а ја не могу себе самог 

да заштитим``? 

                                                     Стање у Србији.        

       Србија копни, тихо,  у непрозирној магли нестају села и поједине регије  у 

непознатом правцу, као звезде репатице у црним демографским космичким  рупама.  

        Уместо проучавања узрока, и мера решавања кризе, егоцентрици и антропоскептици, 

разочарани у све и свакога, поготову у патриотизам , мафијашки еноромни богаташи, скрећу 

пажњу на Хлеба и игара, дремљива и разједињена Србија уместо да се тргне и освести, уместо 

да се бави децом и унучићима, блентави  у  ТВ екране и ријалити је. . 

      Србијом на дугме, en distance,  влада `` дубока Србија``, мафијашки енормни  

богаташи, неформалним директивама заверенички контролишу целу Србију, без да то 

грађани знају .To су исти они који су из сеновитости њихових функција владали у 

време Тита и Милошевића,  мутирали су на превару из бескрупулозних стаљиниста  

бирократа, у тајкуне , у блатњави брлог транзиције. 

       У овој неформалној власти ван званичне, у којој још увек имају утицај  ( али 

опадајући)  србофоби- припадници етничких мањина, суседи  из састава бивше 

Југославије (ради се о појединцима, ми  смо за слогу и пријатељство са тим братским 

народима). А који су у своје редове подмукло регрутовали српски антрополошки 

отпад,. који сви заједно  киње и пљчакају и краду шта стигну, од приватизација, 

диловања дроге, провизија и бакшиша, мита, провала банки и станова, па све до 

кокошарских поткрадања немоћних старих људи и жена. 

        Нација убрзано копни  мислима из кабинета невидљивих тајкуна.  

       А сви ћуте, нити довољно запажају шта се дешава.  

        На овај начин је обезбеђена диктатура, али се то укрива. Јадни народ Србије је претворен 

у крпу. Оробљен је невидљиво.  
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               ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ. 

        Зашто ово подмукло истребљење нације нико не спомиње у Парламент у?   

        Србија је претворена  у рај за оне који могу неометано да пљачкају и да уживају у власти.               

       Неки од њих се блентаво правдају да морају, да им је тако наређено.   

       Ако је тако, зашто непотребно киње, зашто се енормно богате?,  

       Србији, пљачкаши и разбојници удружени са појединцима из званичне власти ( уз 

напомену да у власти има све више и поштених политичара, актуални лидери Срби би 

хтели да помогну Србији, да се не замере међународној заједници, а да у исто време 

спашавају Србију.Њихов колико толико патриотски пројекат, захтева изузетну 

експертизу и морални интегритет. како то остварити?  Такође, у `` дубокој Србији`` 

има све више рационалних и конструктивних.) слабе виталност нације, јер им се 

клонуо и обеспомоћен народ  не може супротставити. ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА 

приватизовати за багателу, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ 

КОЈИ ИХ МОГУ ОПТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, да онемогуће РЕСТИТУЦИЈУ, повратак 

имовине, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, лустрацију, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР.   

       ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ STATUS QUO. 

       Данашњу Србију у нечувеном хаосу и брлогу, изнутра руше  очигледно душевно 

оштећени државници, пре свега неформални, али нажлост и поједини формални 

моћници.  

       Видети линк-enlite.org/brod_ludaka.doc м  ( дугујем извињење за повремену 

отрашћену квалификацију, овај текст је писан у прохујалм болним годинама). 

 

       Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије.  

       Наш спас је у разуму. Долази час освешћења. што би могао бити трачак светлости 

на изласку из тунела, да се наш народ спашава, да уместо бескрупулозних пљачкаша 

дођу експерти. А њих пре свега има у Дијаспори, али и у Србији. Умножавају се сваки 

дан знаци да наилази Ново доба за Србију и Србе, да ће на крају победити истина. 

        А  у исто време ранији недодирљиви поједини непријатељски суседи бивају 

изложени  прекорима и ускраћивањима. 

       Доналд Трамп је у праву када каже `` Срби су наши пријатељи, спашавали су 

америчке пилоте за време Другог светског рата``.. 

       Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост, слога и 

помирење свих.. 



31 
 

       Наш је задатак да народу саопштимо истину. Отворимо очи Србији! 

        То желим овом књигом.  Свестан сам да ће они које стављам на тапет типовати на 
енорман број страна, стилску недотераност и повремену  хаотичну материјалну презентацију. 

        Да тако читаоцима огаде да је читају.          

       Изгледа да ови  закулисани доносиоци одлука, данас покушавају да поново 

актуализују погрешне и ексцентричне концепте пропале Јуославије?.Изгледа да би 

занесењачки хтели  данашњу Србију да  претворе у новог враголана светске политике, 

да опет постане  enfant terrible, као што је то била претходна  Титова Југославија, која 

је завршила у катастрофи.  

       Сетимо се ексцентричних концепата тих давних времена. Тито и његови 

следбеници нису престајали да исчуђују свет,1948 су изненада окренули леђа највећем 

пријатељу Москви, отворили су Голи оток, утемељили су ексцентричне реформе, 

Самоуправљање, потом је Тито постао лидер Африканцима и Азијатима, ставио се на 

чело Несврстаних, балканску тиранску Југославију тада славе у свету као мост између 

Истока и Запада, тампон зону, демократску државу шампиона међународног детанта и 

отопљававања. 

       Професор  Правног факултета у Београду Андрији Гамс тврди сасвим супротно. Према 

њему, југословенски самоуправни социјалистички  модел, за разлику од грубе, видљиве  

стаљинистичке бирократије у СССР. који је управо требало да спречи стаљинистичке 

девијације, је створио рафиниранији , дискретнији облик самовоље, кроз удруживање 

бирократских олигархија у свеприсутне и свемоћне  неформалне кланове. Али  ништа 

слободнији од совјетског модела. 

       А уствари је тада  настао још већи мутљаг и најмрачнији период. А не наводна 

демократизација, 

        Тито и његови сарадници су покушали да обману свет и Несврстане. 

        Из мрака претходне Југославије су се 1990-их испилили  данашњи енормни богаташи.  

        Ни сиромашније државе , ни више милионера.  

        Они су потпуно тупи на страдања милиона, настала  на погрешкама претходног 

политичког поретка.  Њима је тада било лепо. Сневају о новој Југи,  да цементирају заувек 

своје привилегије и богатсгво остварено на крви и сузама милиона невиних људи.  

        Да им буде опет лепо. Заувек. 

        Повампирују се међу њима свакојаки  ``провизијонаши`` `` бакшишлије`` ,  шибичари `` 

довитљиви ``посредници  између Истока и  Запада, увлаче у игру Москву и Пекинг, 

шеике, мигранте, тргују са територијама, хуманитарним новцем, са Косовом. Иако је 

заведен вишепартијски систем би хтели да га укину, узурпирали су медија као у време 

Милошевића, повампирила се МПП-Морално политичка подобност, до посла се често 
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долази чланством у политичким странкама на власти, мобинг није ништа друго него ли 

комунистичка злостављања  политички неподобних, остварују буџетски суфицит 

смањењем пензија и давањима за породиље, ексцесивним порезима, само они могу 

бити успешни предузетници.  

       Шта ће им правосуђе када имају њих, тако мудре лидере који Србију изводе из 

кризе? Ваљда потстакнути  свезадовољним Титом `` да судије не треба да се држе 

закона као пијан плота``. Хоће да постану нове Вође, аутистично охрабрени  слабим 

отпором,  јер су мозгови изгнани из земље, или сабијени у мишје рупе. Србија, 

смањених можданих вијуга,  оно преосталих младих у дубокој кризи идентитета, 

уместо да се пропне, се бенави. И гласа за њих, пуца себи у гол.  

       Лансирају свакојаке  ријалитије, руше јавни морал и култ породице, обезвређују 

љубав, муљају са покрајинама, шурују из потаје са свакојаким дилерима из гео-

окружења.  

       И поврх свега, они финансирани од тајкуна, утвикују да су се дефинитивн 

обрачунали са тајкунима у Србији. 

       Цинцулирају да су мудре вође, генијалци који народ Србије преводе, као  жедног 

преко воде..Желе да наставе да српски народ држе у лошим проценама, не одупиру се 

покушајима да неки Србе опет претварају у `` храброг момка``. 

       Да уместо да Србију  и Србе , преведу у Табор победника, гурају их у нове 

конфузије и изолације и нехватање места у возу. Да Србија вечито остане Острво 

незнања, зла и мржње..  

       Што су чинили од 1945 и у прошлости 1990-их година, на валу ондашњих 

планетарнх и гео-политичких  коњунктура. 

       Што дикла то навикла. 

       А да се у конфузији и метежу, на `` Србима храбрим делијама`` наставе да богате. 

       Да ли они виде да је мудри народ `` смањен`` репресијом,` ( Le quart)`, да су мудри 

потиснути?   

       Лако је се онда тако понашати. 

       Док у западном свету све више влада помама за мудрим, у Србији је обратно. 

       Ако слепац води слепца обоје ћа пасти у провалију. 

.                                                  Још нисам остварио моја права 
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       Из страница шестога тома се исчитава  да невидљива помама из дубине структура 

власти,  упркос  евидентних чињеница и доказа, протока времена, и мојих година, 

упркос очигледне логике,  нема намеру да ме остави да живим у миру. 

       Вишедеценијска улицу дуге мржње  је изгледа без краја? . 

       Судови још нису изрекли правичне пресуде поводом мојих захтева из 1994 године 

за новчане накнаде штета насталих од 1971 године, и повратак заплењене личне и 

страначке архиве.Током 2015 и 2016 године су ме напали физички  послати 

разбојници, запретивши ми смрћу, уз повике `` Убијам полицајце``.19 маја 2016.године 

је мој лични рачунар разорен. Том приликом је почињен нови  духовни злочин, као 

раније, нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима  Том 6, ( 2005-2016)  на којој 

сам радио неколико година, и сви драгоцени подаци и фајлови. Наставља се 

опструкција новог личног рачунара од дана куповине новог до данашњих дана.  

       По  повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула  

2016 године, затекао сам преметачину у стану. Од тада  је  уследила црна серија 

мрачног хорора мога живота , све до уништавања инсталација и парализе стамбених 

погодности, поломљен шпорет, оштећен бојлер, уништене електричне инсталације. 

       О  чему сам благовремено обавештавао полицијске органе. 

       Да починиоци не желе да се окану насиља , доказује рочиште у Прекршајном суду 

у Београду одржано  26 маја 2017, у вези физичког напада од стране непознате особе 26 

новембра  2015.године, у улици Станка Пауновића  у Београду, кога је привела 

полиција  и Прекршајном суду пружила доказе да је починио кривично дело. 

Поступајућа судија Слађана Ђокић, ме је непријатно изненадила, била је крајње 

узнемирена и нервозна, није ми дозволила да одговорим на питања, прекидала ме, 

одбила моје право да се изјасним о битним чињеницама, покушала је да  издиктира 

записничарки речи које нисам исказао.  

       Држава против државе, суд против полиције 

       Неумитно се наставља опсада која траје од 1971.године, у извесној мери и пре тога. 

       Што је  упорна и методична вишегодишња стратегија изнуривања и  рушења 

здравља. Поготову то је очигледно, ако се знају моје године ( 81 ).  

       Стрес је данас у Србији подмукли разбојник-убојица, невидљиви масовни убица.  

       Када је стресно стање продужено, кад су ендокрини и нервни систем сувише дуго 

изложени хиперфункцији, стварају се услови за настанак поремећаја у организму. Под 

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

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

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

слабости и функционалног исцрпљивања, колапса организма.  

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

његове погубне последице по организам.. 
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Покушавају да ме дискретно, без судске пресуде и пуцња униште, и тако уклоне 

са јавне сцене. 

       То ми чине зато што захтевам : обештећење за претрпљене деценијске прогоне од 

1975 године ; зато што сам поднео судски захтев за рехабилитацију ( који је судски 

услишен, али други судови одбијају да досуде новчану накнаду) ; водим поступак за 

повраћај одузетих рукопаиса 20 необјављених књига 2000.године, и архиве;  и 

заплењене имовине оцу моје мајке покојном Василију Поповићу, вредну неколико 

милиона евра; иступам у јавности против свих оних који крше моја права и закон, и 

делају против интереса државе и њених грађана. 

       Асоцијални појединци из редова претходног поретка који су још увек на значајним 

позицијама у судству и у државном апарату, се не либе да се свете дан данас ономе ко 

им се раније замерио борећи се за демократију.  

        Прегањања са асоцијалним исцрпљују финансијски, немам новца да платим поправке,  за 

храну, у минусу сам на свим рачунима. Сваки дан живим у страху од нове хаварије и насиља.. 

       Не само ја, него и други јавни посленици, се питају откуд таква отровна 

вишедеценијска мржња?   

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

непријатеља који ровари, бунџију без икаквог основа, упорно покушавајући  да ме заваде са 

званичним поретком у Србији. Захтевају да  будем  уклоњен  без јавне пресуде, прибегавајући 

опасним обрачунима из арсенала најпрљавијег подземља специјалног рата, укључујући и 

угрожавање здравља. 

.       Сретан сам да се однос постепено мења, ипак судски и пoлицијски органи увиђају да   сам 

поштен патриота и да сам био жртва политичких прогона без повода и законског основа, жртва 

завада и лоших процена.. 

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

штете, да не враћају одузету имовину, и да не обештете све оне који су од 1945.године 

до данас,на било који начин оштећени незаконитим поступцима државних органа.  

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

тражити накнаде.  

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

него свакојаки енормни новопечени  богаташи, тајкуни, мафијаши и криминалци, који 

су сви заредом били припадници различитих структура   државе.  Некажњавање и 

необавезивање прекршиоца на накнаду штете, наводно јер држава нема новца, их тиме 

подстичу, јер они виде да се данас не санкционишу, и не надокнађују штете, које су 

другима починили. 

       Нажалост, држава уопште нема искрену намеру да спроведе правичну транзицију у 

Србији.  Она је одлаже и гура под тепих, са очигледном намером да потражиоцима 
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истекне биолошки век трајања, или да их изнури и да им бескрајним зачкољицама 

огади заувек да траже своје.  

            Оваква поставка није заснована на чињеницама, непроницљиви судски органи 

су је некритички усвојили, не препознајући да бивају изманипулисани, да тако 

унесрећују свој народ, да стварају вечито незадовољство, уместо да изнађу мудра 

решења помирења и слоге.  

       Јер ако правда не буде задовољена, тињаће све убрзаније незадовољство и раздор у 

Србији.  

 

       Овакав  франкенштајнски пројекат  разрешавања кризе у Србији на штету народа а 

у интересу моћника, је лишен разума и у својој бити је сулуд.    

       И због овога, мафијашка власт у Србији  састављена од недораслих и распамећених 

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

иоле уређенијих држава,  као недорасла и  аутсајдерска.  

       Мене су деценијама претварали  распамећени  безбедњаци у непостојећег 

непријатеља, `` пуковника ЦИА``,  у жртвеног јарца, да приказују како пролазе 

непријатељи,  да на мени надолазеће недорасле асоцијалне кадрове жељне `` леба без 

мотике``,  подучавају насиљу и мржњи, некрофилији  као једином средству 

самоодржања. А на штету народа и државе. 

      Да ме претварају у њихово приручно средство  за рад Да на мени тако добијају 

дневнице, тезге., 

       Имам вишедеценијско искуство са њима, и подршку моћних сегмената из 

појединих Великих моћних држава.   

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

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

 

       У Јасеновцу на Светога Саву јануара 1942.године.усташки фратри су наредили 

затвореницима  дивљацима и варварима, да маљем убију Вељка Поповића,  рођеног 

брата моје покојне  мајке Зоре Крсмановић (1914-2002, девојачко презиме Поповић), из 

Братунца- Сребренице  и Ранка Беатовића рођеног ујака моје мајке. Сестру мајке моје 

мајке Савке Поповић , и њене две кћерке, су убиле бомбе 1941.годие у 

Вишеграду.Усташе су поклале двадесетак сродника за време  Другог светског рата, а 

неке и 1990-их година у Источној Босни.   

       Моји  сродници су спашавали Јевреје од Холокауста ( том 1)., 

       Да ли су исти они који су у Другом светском рату поклали двадесетак сродника, и 

убили маљем два најближа сродника у Јасеновцу, који су наставили да убијају моје 
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сроднике 1990-их година, наставили да уништавају наше животе и после рата, од 

1945.године до данашњих дана?  

       За време мога боравка у Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, 

бранио сам се од албанских политичких емиграната ( том 3), из непријатељске 

антисрпске емиграције, истих  оних  који су ми на јавним местима добацивали да су 

поклали  двадесетак сродника у Другом светском рату  у Сребреници и околини. 

       Због њих сам, упркос што сам био један од најбољих студената пост-дипломских 

студија,  упркос најпохвалнијих референци мојих послодаваца , и упркос што ме је 

тадашњи конзул СФРЈ у Бриселу Жарко Милутиновић предложио за председника 

Друштва Југословена ( Пријатељство Југославија-Белгија) у Бриселу, био гангстерским 

насиљем антисрпског подземља приморан да напустим Белгију први пут 1971, а други 

пут 1974 године. Нападнут сам од њих марта 1971.године у Бриселу, моја врло 

одмерена одбрана је оквалификована као насиље.Био сам принуђен да напустим 

Белгију  ( PERSONA NON GRATA). Одмах након тога је Миро Барешић у Стокхолму 

убио амбасадора СФРЈ Владимира Роловића, уследила је серија атентата на 

дипломатске пред ставнике СФРЈ широм света 

       Исте те снаге србофобије увучене у зашушкане центре моћи у Београду, су ме по 

повратку у земљу преко својих људи у Београду, опањкале и завадиле са званичним 

поретком, доставили су из Брисела на увид властима у Београду податке да сам тражио 

политички назил у Белгији, и да сам пањкао Тита и Југославију. ( том 3) 

       И њима је сада у Белгији заиграла мигрантска мечка пред вратима, верујем у 

Божију правду. 

      Мене је лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а 

Србије ( томови 3 и 4) 

       Зар  то  не види власт Србије? 

       За ово време су били жртве прогона покојни родитељи, моја покојна сестра Нада ( 

1946-2010), брат Милић ( 1939), сестричина Валерија ( 1971), мој син Милан( 1981)  

његова мајка Александра ( 1946).и други ближи и даљи сродници.  

       Mи смо сада на ивици социјале.  

       А они који су нас ојадили су богати, неки милионери, а поједини и милијардери.. 

       Где су овде логика и разум?  

       Мене политика никад није интересовала, напомињем да сам почео људска права, 

из искључивог разлога да бих се бранио, а не да се бавим политиком.  
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       То знају они који су слично поступали са мном још у време Тита и Милошевића,  

мислим на оне који су преживели, јер је већина тих терориста преминули, углавном 

превремено. 

       Ови моћници све чине да ме јавно дискредитују у земљи  као `` агента ЦИА` , а ван 

земље као  `` Србенду, сметњу Светском поретку``. 

       Мене добро знају у свету, ко сам ја, лидерима  Србије су се у вези мене обраћали 

врло моћни западни политичари.  

       Уместо да услише захтеве светских моћника да испоштују моја права, они  

усијаних глава, настављају оно што су чинили за време  Тита и Милошевића. Иако су 

формално уз Светски поредак, у души су остали затровани мржњом према 

непријатељима њиховог бившег  поретка. Једно им говори разум, а друго њихова 

затрована политичка бирократска индоктринација. У свести су `` мондијалисти``, а на 

нивоу подсвести`` бољшевичке непоправљиве бирократе``.              

       Од 1971.године сам се учтиво  обраћао држaвним органима да ми кажу у чему  

грешим, да се исправим..?  Безуспешно.  

       Уместо да живим у миру у старости, после мукотрпног живота у служби највиших 

идеала људскости, морам сада, заједно са мојим блиским, да се прегањам са 

асоцијалним моћницима који су изгубили контакт са реалношћу  и погрешно су 

оријентисани у времену, простору и према другима. 

       Убеђени су да ће ме онемогућити да се огласим на медијима, нити успети да 

остварим своје захтеве пред  неправичним судовима, да нећу имати подршку државних 

органа, починиоци се не либе да ми ускрате оно мало простора на интернету, мој 

компјутер је често опструиран. Изложен сам свакодневним атацима, судским 

поднесцима, трошковима адвоката, копија, поштарине,  а посебно много коштају честе 

интервенције програмера при довођењу у ред застоја на потпуно исправном 

компјутеру.  

       Починиоци рачунају да ће ме изнурити на овакве начине, узети време и енергију, 

нарушити здравље, поготову узимајући у обзир моје позне године.  

       Лешинари  су упрли злобне очи ка мени, нестрпљиво очекују моју превремену  

смрт, или тешку болест. 

       Лешинарске птице грабљивице су Србију већ претворили у гробља. 

         Спремна је ЦРНА КЊИГА НАКНАДА ШТЕТЕ са пуним именима и презимена 

судија и свих других органа власти који су се огрешили о мене. 

       Коме све ово треба? Ко је овде луд? Ко овде завађа?  
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       Очекујем ХИТНУ  судску правду. 

                                                      Закључак: Шта чинити?  

Како изаћи из круга ратова и лоших процена, бескрајних свађа и међусобних 

стерилних расправа, из сиромаштва и незнања, како ући у кружок развијених и богатих 

земаља Европе, како се ослободити проклетог балканског наслеђа?  

Нама је место у Европи. Тамо где и јесмо одувек. Уједно сарађујмо максимално 

са САД, братском Русијом, али и Кином, и другим земљама света.  

Што се тиче сарадње са НАТО пактом, то треба да одлучи наш народ.  

       Ако умереност и разум у односима са САД заговарају такви џинови као Русија и 

Кина, потрудимо се да се помиримо са САД и другим западним државама. 

       Из Америке, и света, долазе врло дискретни, али ипак довољно јасни сигнали,  да 

се однос према нама мења на боље. То су колосална  престројавања светске гео-

политике, што Србија мора мудро да искористи. А не да пркоси., не дозволимо да нам 

поједини наши неуки  сегменти  трују јавно мнење, гурајући прст у очи водећој сили 

света.                   

       Порука ове књиге је: да би се спасли неопходан нам је духовни препород, душевно, 

духовно, морално оздрављење, кроз  слогу и помирење свих, без обзира на етничку и 

верску припадност и политичко убеђење. Поштујмо своје сународнике, уважавајмо се 

међусобно ―као мало воде на длану―!   

Опростимо братским суседима, и они нама. Живимо у слози и сарадњи. Доста је 

било лоших процена и ратова. Спречимо оне који поново потпаљују међустраначке 

мржње, и нетрпељивости са суседима, покушавајући да врате Србију деценијама 

унатраг.Патријарх Српски Иринеј мудро сагледава настојања Хрватске да канонизује 

Степинца: Ови из Хрватске то упорно захтевају, док је Поглавар Ватикана умеренији.  

Када се ради о суштини проблема Србије, о онима из неформалних структура 

моћи, који је деценијама упропашћавају и коју су је довели на данашњу ивицу 

провалије, то су они који су се претворили у мржњу и зло, деперсонализовали, крајње, 

отровно острашћени, морално и душевно извитоперени, нипошто не желе да се мењају. 

Њих треба разумети. Народ каже: Ко се расправља са онима који не знају, и сам је 

незналица.  

Њихово душевно стање их онемогућава да схвате да је 2+2 једнако 4. Пре свега 

они нису будале, али су крајње острашћени екстремисти. Екстремизам сужава свест и 

смањује мождане вијуге. Le quart. Њима владају вишедеценијске навике. Што дикла 

то навикла``. 

То је већ питање за психијатре. 
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 Склонији смо да се сложимо са Гандијем: Мржња се мржњом не гаси него 

распаљује, него ли са ригиднијом максимом: Што код паметног постигне разум, код 

будале постигну батине. 

Не можемо их уклонити силом, јер не знамо њихове идентитете. Имају 

пресудну спољну подршку.Приближимо се пријатељски настројеним спољним 

центрима моћи, сарађујмо са њима, Ако овдашњи застрањени могу бити део пројекта, 

могу и други, и ми лично?. 

 JOIN INSTEAD TO OPPOSE. 

Тако ћемо постепено потискивати овдашње заслепљене екстремисте, што се већ 

дешава. 

Удружимо се са оном умеренијом струјом у `` дубокој Србији`` и 

конструктивним појединцима у званичним структурама власти. Разумимо Вучића и 

друге, није ни њима лако.  Неки се цинично и потсмешљиво дошаптавају: Дала баба 5 

гроша да уђе у коло, а дале би 50 да изађе``. Данашњи лидери би требали да извуку 

поуке из искуства Тита, Милошевића, Ђинђића,.Коштунице, Тадића и других, који су 

као и они данас,.били убеђени у вечитост останка на власти и исправност њихових 

поступака. 

Свет се убрзано мења, делимично окоштала склеротична, или у исто време 

младалачки деликвентна `` дубока Србија` у много чему, и дан данас,  не дозвољава у 

оквиру ње, у довољној мери,  умереним и мудрим,  да препознају убрзане промене и да 

се на њих прилагоде. 

Губи у понечему спољну традиционалну подршку. 

      Да ли ми као појединци можемо нашим личним одговорностима и акцијама 

утицати на ток историје и узети нашу судбину у своје руке? 

Ејн Ренд каже да не постоје неки историјски и други детерминизми, него 

појединци који треба да узму судбину у  своје руке.  

 

Док пак америчка научница др.Мери Руварт се изјашњава: Ако желимо да 

мењамо свет, морамо променити прво себе саме 

.  

Претходни поредак је опљачкао и унесретио већину грађана, претворио их у 

обеспомоћена људска бића, без своје кривице немоћна да направе рационалан избор. 

 

Амерички социолог Натхан Глазер пак је устврдио још пре скоро пола века да 

су погодности, односно  непогодности, дате људима рођењем у датој нацији. У светлу 

овог виђења би се могло поставити питање:„Где је онда овде наша одговорност за наш 

лични избор? ‖ 
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Ипак ми се чини да је др.Мери Руварт у праву када каже:``Начело ЛИЧНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ дела у оба правца, и на политичком и личном нивоу, истраживања 

ових преплитања би уствари требала да створе нови модел људског бића.―. 

Нама треба разумевање, и подршка Европе и света да се усправимо?.  

Да ли нама било ко жели да помогну у томе? 

Шта учинити да зауставимо суноврат, да се избавимо? 

Прихватимо поруку великана Вука Караџића изречену пре скоро два века: нека 

свако уради колико може, бићемо спасени.  

Нека свако обавља своје задатке како треба: судија, полицајац, државник, на 

своме радном месту, у образовној установи, породици, суседству, заједници. Ако тако 

поступимо настаће брз и сигуран, неминован процват и бољитак.  

Освестимо се, просветимо народ, нека се створи нова колективна свест 

солидарности. То се већ дешава на неки начин, овај процес треба убрзати. 

           Фредерик Даглас, аболициониста и борац за права црних робова,  који је живео у 

Америци између 1817 и 1895.године, је у своје време казао:`` Када једна велика истина изађе у 

свет, нема те силе на Земљи која је може оробити, или ограничити њене домете, или је 

обезвредити. Она је предодређена да се развија, док не постане мисао света``. 

 

            У Србији сви треба да схвате Ко,.Како и Зашто ово  чини? 

 

            А када се створи нова колективна свест, онда мисао народа не могу зауставити ни 

топови ни тенкови.  

           Уснула Србија ће се пробудити.. 

          Моја животна поука:  Сви моји животни помаци су настали љубављу. А порази , 

брзоплетим повременим непоштовањем овога начела.   
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2005. 

-1 Јануар 2005.године. Дочек Нове 2005.године. 

Читаоци претходних томова су могли запазити да још од раних 1970-их година  

празничну новогодишњу ноћ не проводим на уобичајени начин, као што то чине многи 

други, поготову они млађи. Углавном долазећу годину дочекујем у стану, скоро исто 

као и сваку другу ноћ. 

Не ради се о мојим годинама, разлози су други. Ово су мучна времена, мени није до 

провода и весеља. 

За мене је Дочек Нове године ноћ као и све друге, избегавам да ту нођ касно лежем, 

осећао бих се неиспаван следећих неколико дана.А мени требају снага и енергија да се  

изборим. Дочек нове године ван стана није ни јефтин, треба да чувам новац за 

приоритетније потребе..  

Oва луда ноћ за многе, не мора бити пријатна. Не дочекују сви нову годину на исти 

начин, свако бира друштво и место, онако како му одговара. Признајем себи да бих се 

врло непријатно осећао ту ноћ, ако бих се нашао у друштву где се галами, где трешти 

оријентална музика, где се бахати помамно размахују.  

Мени понекад засмета начин како тада појединци испољавају радост, и како откривају 

своју интиму и емоције, које би ипак колико толико требало укрити. Нарочито би ми 

засметало упадљиво ђускање већ средовечнијих, или чак и времешнијих посетиоца, 

поједини поступци непримерени њиховим годинама. Сметају ми  шунд, кич и 

баналности, певачице које се кревеље из све снаге и увијају змијаста тела, скоро да 

заиграју урнебесни чочек на столу. 

Музика је постала много више оријентална, него што је била раније, изменили су се 

људи, нову годину прослављају другачије. Неки од њих, већ зрелих или поодмаклих 

година, би једноставно подивљали, настали би изливи дирљивих емоција, бескрајна 

грљења, пољубци, уз прегласно изражавање најбољих жеља.  

Није то више онако као раније, није то она спонтана радост која извире право из срца, 

као чиста вода из планинског кладенца. Не само зато што су сада људи у просеку 

старији, они су  много забринутији него ли раније, њихово наметљиво радовање не 

успева да из набораних чела, и згрчених црта лица, из уморних и разрогачених 

очију,одагна  неизвесност и страх од свакодневних брига и неприлика, које их очекују 

већ од сутра.  

Њихово радовање није оно право, они  покушавају да дају одушка и одагнају бриге. А  

ко их данас нема, то су често истинске трагедије, отуда њихова радост има нечега 

извештаченог и на силу. Некакав водњикав мутљаг, тако ми изгледа. 
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Видео сам понеке у сличним свечаностима, узнемирене до агресивности, спремне да се 

зачас потуку. Имам  добро у виду, да су јавна места и манифестације у данашњем 

Београду и Србији,  понекад постали небезбедни. 

Видео сам дочеке нове године за време мога скоро седмогодишњег боравка у Бриселу 

у Белгији, и тамо, умерени и смирени Белгијанци, тај дан славе, и тамо те ноћи  на 

сваком кораку влада истинска еуфорија и празнична атмосфера. И они умеју тада да се 

опусте, то ме је веселило-строги и озбиљни Белгијанци, у свакој прилици уздржани, би 

се предали новогодишњем забораву. Али никад нисам запазио болећиву и крајње 

емотивну театралност, нема усиљене извештачености, они се радују из срца, спонтано 

и природно, али дискретније и отменије.  

                                                    

                             Аутор у Бриселу 1965.године. 

Ја нисам заборавио дочеке нове године пре мога одласка  у Белгију 1965. године ( 

томови 1 и 2), то је било тако другачије од овога данас. Радост је долазила из дубине, 

искрена и аутентична. Наш народ је тада имао своју душу.  

Уз опаску да и у садашњем Београду свугде није исто за новогодишњу ноћ, био сам 

присутан код неких пријатеља где  су људи славили ову ноћ са радошћу и спонтаном 

срећом. Tradicija 

У претходном тому број 5 се нисам упуштао у опис прошле новогодишње ноћи дочека 

ове 2005.године.   

Можда је то мој пропуст, или заборав, или ми се учинило да то ипак не би занимало 

читаоце?.  

Сада ми се тај необављени осврт на тај догађај ипак приказује у другачијем поимању.  

http://bljesak.info/tag/tradicija
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Ипак је ова ноћ 31 децембра, последња у  2004. години, била испуњена занимљивим 

догађајима. Овај психолошки обрт у моме виђењу ове ноћи, постаје прилика да по ко 

зна који пут размишљам о несталности и неусавршености људске психе, једанпут  

нешто изгледа значајно, или не, овако, или онако, а убрзо заизгледа сасвим другачије. 

А шта је право, рационално.?  

Све зависи од расположења, како се то банално каже од форме, испаваности, стварност 

се не види објективно, него је обојена унутрашњим стањем организма и последичних 

емоција.  

Шта је човек? 

Јер из таквих субјективних виђења би настајале одлуке, понекад и значајне, животне. 

Зачеци нечијих живота?  

Људи су једанпут пуни оптимизма и снаге да остваре пројекте, чини им се да им  је 

такорећи све могуће. Сретни су.  

А често је тако, јер су се испавали, или им организам зафункционише како треба, 

ништа их не заболи, хране се како треба, мање брига, нешто их обрадује.  

Једноставо тако се подеси биохемија.учини им се да је остварење њихових пројеката 

објективно виђење стварности.  

А није тако, такву њихову перцепцију диктира моментална биохемија организма.  

Борим се да ту мањкавост људске природе отклоним, да покушам да стварност увек 

видим каква је објективно, а не у зависности од личних расположења и осећаја 

виталности.  

А то није лако, признајем себи.  

Динамика личности, кажу психолози.  

Постидим се због неусавршености људског рода, толике значајне, можда и епохалне 

победе, или открића, су настали колико толико, утицајем  фактора моменталне  

биохемије појединих великих људи?   

А какви су тек ломови настајали са оним обичним  људима.  

Људи се мењају, то је мој тужан закључак.  

А у исто време теже висинама.  

Тереза Циглар, Продавачица Библија ( томови  3, 4 и 5), ми је једном скоро поражена 

прошапутала:``Шта смо ми, прах и пепео, блато``. 

Мени се стално чини да се човек буни против ништавности?  

Епохални проналасци, а ево и освајање космоса, да ли је то говор потиснутог Човека, 

који жели да докаже да није Ништавност.? 
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Дакле, у претходном тому број 5, се нисам упуштао у опис дочека ове 2005.године. А 

ево сада ми ипак се  причини да је прошла ноћ ипак била узбудљива, и да о њој сада 

треба да проговорим из ове перспективе временски удаљене свега један дан.  

Можда ређања свакојаких догађаја у моме животу, мојих борби, а рећи борба подсећа 

на појам као бојно поље, битка, могу читаоцу заизгледати као незанимљиво штиво, као 

сувопарна фактографија.  

Али у животу сваког човека и жене има и сунчаних интервала ведрог неба.Управо 

такве секвенце у моме животу ми омогућавају, да исчитавање поглавља овога шестога 

тома не буде монотоно. Напротив да постаје занимљиво и одржава пажњу.  

Дозвољавам себи да читаоца упознам,поред озбиљних анализа, или непријатних 

животних догађања, овај роман је препун необичних обрта, изненадних сусрета са 

свакојаким особама из ове регије, или из далеког света.Када се најмање нада, појављују 

се тајанствене особе, или жене, које одавде одједном залутају у неке далеке 

континенте. Из странице у страницу дефилују необичне људске судбине, мења се 

муњевито природни декор, читаоца бих повремено враћао у далеку прошлост. 

Синоћ , око 20 часова и 30 минута се на вратима мога стана сва насмејана појавила 

Деса Митановска ( том 5), пажљив читалац тома 5 ће се присетити да она станује у 

суседству. Бану на врата стана лако одевена, иако су напољу дивљали снег и кошава, 

крочи у ходник умотана у некакве шарене свилене шалове, сјајних боја, тврди  и 

непријемчиви, клизави  за наслаге снега. Али су се зато светлуцале снежне пахуљице, 

закачиле се као лампиони јелке на прамену плаве косе који јој је провиривао испод 

мараме.  

Унела је зиму, мирис снега, али и  благо празнично новогодишње расположење. 

Деса и ја смо добри другови и  пријатељи. Она не само да ми је дозволила да буде један 

од ликова  у овом мом аутобиографском роману, са радошћу ми је се поверавала и 

усмеравала о чему да пишем.  

Она би најчешће била опхрвана бригама.Увек бих се трудио како да јој помогнем да 

савлада суморну свакодневицу, да изнађе излаз из мрачног  тунела.Једном ме је 

зачудила и растужила, бацила у озбиљну забринутост, чак је спомињала самоубиство.  

Ипак, ја је познајем одавно. Није она особа која ће стварно прекратити свој 

овоземљаски живот. Деса има добру особину, умела би  у тренутку да заборави бриге, 

наједном би јој се повратили оптимизам и веселост, из њених забринутих црта лица и 

суморних очију би такорећи у трену исчилиле нагомилане неприлике,  почињала би 

понекад да се нашали и запевуши.  

Њени родитељи су се после Другог светског рата из Македоније доселили у Београд, 

где је она рођена 1953.године.Напуштање родног краја, покидани корени, 

егзистенцијална и породична ситуација, тако бих објашњавао себи дубину њене 

повремене несретности. 

Питао бих се како да јој помогнем? Она то заслужује својом разумношћу и људском 

искреношћу, добротом и достојанством.. 

Прилазећи од врата је сва устрептала држала нешто уздигнуто у руци, неку хартијицу, 

узбуђено је села поред мене, ставила то на сто тачно испред нас. Па то је била дивна 
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руска разгледница, када боље загледах схватих да је то необична новогодишња 

честитка.. 

 

 

Она обожава старе градске песме и руске романсе.  

Препознавала је оријентално и словенско у нашој народној музици, често се и она 

питала, ко смо ми? Ми смо Словени, али не само Словени, јер су се овде Словени од 

памтивека мешали са суседима, Трачанима, Келтима, Илирима, Дарданцима, и ко зна 

са још каквим племенима. 

 `` Срби и Македонци су често плави, али су доминантни смеђи, или тамно смеђи, има 

и црнокосих подоста, али ипак већина има светле очи, ова тамна боја потиче од наших 

предака који су се помешали са плавим Словенима``, она сматра.  

``Значи да смо ми Срби и Македонци староседеоци, по тој несловенској линији``, 

рекох.  

`` Тачно, али су вероватно Словени прастановници Балкана, а Албанци су дошли из 

Азербејџана касније``, ово је једна од њених тема наших повремених разговора. 

Она се радо сећа родних села њених родитеља у југозападној Македонији:``Усред 

нашег села је велика џамија, већина су Турци, али вероватно се насељавају и Албанци, 

а Македонци се исељавају у Аустралију``. 

``Каква наивност Македонаца и Срба, они напуштају своја села а у њих се досељавају 

Албанци,?``. 

 `` Да, али моји родитељи се нису иселили у Аустралију, дошли су у Београд после 

Другог светског рата``. 

 `` Ипак су Македонци олако напуштали своја огњишта, продали своју земљу, а број 

оних који се скупља око џамије у центру села је све већи ``, као да је освешћујем.. 

`` Неко њих обучава, а нас не``, она то одавно тврди.  

Осећам неки страх у њој и њенима, од некога су избегли у Србију.  

Неки прастари афинитет према Матици, изгледа. 

Она има  топла осећања за Словене и Русе.  
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`` Моје презиме није Митановски, него Митаноски, без слова ``в``.`, као да ме 

упозорава. `` Потиче из древне Сирије, од имена `` Митанос``, и то чух.  

 Њено расположење није јењавало, постајала би намах еуфорична, радост би као плима 

наочиглед  потискивала  море  туге из црта њеног лица, из сјаја очију, покрета тела. 

Поче да певуши гласом препуним наде и оптимизма: 

Звоне прапорци из даљине, 

Тројка јури кроз ветар и снег! 

А наоколо беле равнине, 

Зелен јелки и блистави лед! 

Познајем  је већ неколико година, умем да проценим њено расположење, учини ми се 

да ће је бриге ипак на крају победнички опхрвати, и да ће она застати са овом 

отпеваном строфом.                                                                                                                                                        

Али се  то није десило, она устаде на ноге, искорачи насред собе као глумица, тачно 

испред мога компјутера, усправи своје крхко тело, и настави рефрен, али сада је се 

дрмусала као да је у тројци, умишљајући да држи дизгине помахниталих коња, који се 

боре са снегом и мразом, и гладним степским вуцима.                                                                                                                                               

Деса поседује јаку емотивну интелигенцију и способност емпатије, уме да се уживи у 

оно што ради, док је певала, дрмусала се у ритму песме, као да су јој прапорци били 

окићени свугде по телу. Она је истинска уметница, права глумица. 

Kроз прозор и застакљена врата терасе су  се њихали врхови дрвећа савијени под 

наслагама сјајног белог снега, улична светиљка недавно постављена у облику старих 

београдских  уличних лампи на гас, дочаравала  је посебан интиман амбијент давно 

несталог старинског Београда, каквог га знамо из старих разгледница. Обриси велике 

јелке што гранама скоро улазе у мој стан, су се  благо  крунили  под тешким снежним 

покривачем, који се обрушавао под снажним ударима кошаве. 

Није да она то није запазила, напротив, пришла је вратима мале терасе, и загледана 

кроз прозор у белину ноћи и дивљање кошаве, би као глумица запевала са новом 

инспирацијом. 

Застала је, окренула ми се сва усхићена:``Сећаш ли се када сам у нашој шуми у снегу 

била изгубила кључ, нашла сам га  испод оне брезе на крају шуме``( том 5). Говорила 

ми је кроз  речи песме 

Тад смо стали код познате брезе, 

Али снег је већ покрио све, 

Нека коњи опет дивље полете, 

Никад неће бити к‘о пре! 
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Какве необична подударност? Да Деса пронађе баш за ову вечерашњу новогодишњу 

прилику руску новогодишњу честитку, и да негде сазна текст руске романсе ``Звоне 

прапорци из даљине``, и да у исто време добро познаје ту мелодију?  

Не може овде бити речи о игри коинциденција, она је дуго промишљала како да ову 

ноћ учини узбудљивијом и необичнијом, па је претурајући њене списе и записе ( она 

има неку врсту богате личне архиве, показивала би ми понекад  дебеле албуме 

испуњене сликама живих боја, свеске избледелих корица и наслова, слике глумаца и 

певачица, њену личну преписку), да би добила инспирацију.  

Не могу а да не помишљам, да је ово са песмом ипак плод  њене раскошне 

инвентивности.      

Она је завршила Вишу адвентистичку школу у Марушевцу у Славонији,  а то је ипак 

тако другачије образовање и васпитање од онога које се добија у нашим образовним  

установама. То знам одавно. У Бриселу  сам завршио Пост-дипломске студије из  

истраживања тржишта и јавног мнења,  а у Београду Економски факултет.   

Разлике у начину образовања су суштинске. На Економском факултету у Београду смо 

били обавезни да памтимо податке, да бубамо. А у Бриселу су нас учили, не бубању 

непотребних енциклопедијских података, него како се нешто ради, креативности и 

практичности. 

Деса је за мене занимљива и због тога јер је Македонка. Она је изразито плава, има 

светле голубије боје очи. Њена мајка је плава такође, њен покојни отац је имао црну 

косу а зелене очи, један брат је плав као и она, а други је тамно смеђ. Македонци су по 

језику и  изгледу врло слични Србима, поготову онима из Јужне Србије. То ми је 

познато јер сам рођен и живео и у Јужној Србији и Македонији.  

У појединим пригодним приликама сам јој објашњавао да већина становника Београда 

и Србије кубури са свакојаким разулареним бирократама, а будући да су и она лично, и 

њена породица имали сличних окапања, хтео сам да је убедим да то апсолутно нема 

никакве везе зато што су они Македонци. ``Тако је са већином, без обзира на етничку 

припадност и вероисповест``, био сам упоран да је у то убедим.  
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Она је увек на моје овакве коментаре била нема, без проговорене речи, да ли се то 

уопште досезало до ње?. 

Ове ноћи смо разгова рали и о смислу живота. 

Шта остаје иза нас, како победити Смрт и Заборав? Али после нас остају наши блиски, 

наш народ, човечанство? 

Ипак остаје величина човека: његова грандиозна остварења, и Нада, Нада. 

-1 јануар 2005.године. Разговори са страним новинарима и дипломатама у 

Београду. Циљеви у 2005 и наилазећим годинама. 

Почињем том 6 мога аутобиографског романа, исписујем странице  мога живота  од 

2005.до 2017.године, када је овај шести том публикован. 

Желим да на почетку овог тома себи поставим суштинска питања и одредим циљеве 

мога досадашњег  и  будућег живота.  

Сада имам 69 година. Хоћу да се осврнем у прошлост, да ли су моје животне одлуке, 

али и оне  мале, свакидашње, биле довољно промишљене?. Да ли сам грешио?У 

чему?Зашто? 

На Балкану се лута у магли и лошим проценама, нас овде оптерећује 

прошлост.Сматрам да изолација Србије, тензије и сукоби на Балкану, могу бити 

превазиђени објективном анализом и дијагнозом гео-политичких односа, исправним 

проценама и мудрошћу дипломатије. Дипломатију видим као потрагу за могућим  

решењем, а не за нереалним жељама. Гадим се емотивних дипломата. Још су ми много 

одвратнији политичари који мрзе друге нације. 

Желим да установим да ли сам у прошлости, пре свега мислим на време мога првог 

повратка из Белгије 1971.године, неким својим недовољно одваганим поступцима 

стварао себи проблеме? 

Ако јесам, како исправити последице? 

Признајем себи да сам понекад био преоштар у критикама, и када се ради о злоделим 

појединих осионих силника.  

Не желим да себе оправдавам, желим да будем објективан, треба знати да сам био 

угрожен  као и моји блиски, не само егзистенцијално, него и својим здрављем и 

животом, неке моје блиске су прогутале  космичке рупе делиријума охолости и мржње. 

Можда сам у  таквим тренуцима  реаговао емотивно?  

Могуће, али сам био довођен  у стање екстремне пренадражености, моји нерви би у 

таквим околностима у правом смислу били близу пуцања. Али сам увек успевао да 

владам собом. 
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Не могу се сложити са некима који би ми упорно, као да ми пркосе, понављали, или су 

ме охрабривали, или хвалили, можда су ми се потсмехивали:Ти си храбар човек, ти си 

херој. 

Увек бих им одговарао: Не ја нисам храбар, ја сам помало плашљив, једноставно 

браним се, борба за преживљавање. 

Једанпут сам једном страном новинару далеких 1980-их година на такве упорне тврдње 

, и повремена ласкања, сетивши се народне мудрости, кратко узвратио: Небојшу првог 

уједе пас. 

Хтео сам да му кажем да сам свестан да моје оштре критике охолости моћника могу 

имати болне последице по мене. Објаснио сам му шта значи на српском  реч 

``Небојша`` , `` човек који се ничега не боји``, и да  су управо хероји први који 

страдају. 

Био је усхићем нашом народном мудрошћу.  

Ипак ме запита помало зачуђен:``Па зашто онда тако критички иступате у јавности ``?  

`` Браним се. Храброме помажу и звезде``.цитирах му корејску пословицу.  

У Посланству Свете Столице -Господара истине, у улици Светог Саве у Београду, где 

су били упознати са свим што сам деценијама доживљавао и моји ближњи, то је било 

средином 1980-их година, један постарији сув и онижи цромањаст  човек, уливао је 

страхопоштовање цртама строгог лица, у које су били уписани векови мудрости и 

најтамнијих тајни, ме је погледао у очи и са врло дискретним, али иапк дубоким  

разумевањем и необичном људском топлином, кратко проговорио за мене потресне и 

врло охрабрујуће речи: ``Sainte Viеrge gratiffie ceux qu'elle aimе.``.(Превод: Света 

Богородица  дарује оне које воли)` 

``О вама смо недавно разговарали после конференције за новинаре у Клубу страних 

новинара.`` oвај енглески новинар ме загледа значајно. Настави накрививши главу упирући 

у мене продоран поглед, као да скенира моју стешњену личност сабијену у таму катакомби 

подсвести:``Неке колеге налазе да сте ви чудак, долазите упорно на њихова врата са 

пластичним кесама пуним папира, запрљаног одела и неочишћених ципела, виде вас 

повремено из кола како сумануто јурите улицама, смејете се сами себи`` 

 

``Comprendre signiffie pardonner`` ( Разумети значи опростити), климнух немо главом.   

 

``Има их који вас разумеју, и ја лично, `` унесе ми се у лице, осмехивао се благо, ``да сте 

стешњени са свих странама неприликама, и да није чудо да сте помало другачији од 

осталих``. Насмеши се:``Француска новинарка из Agence France Presee је казала-Бори сe са 

ветрењачама, живи у своме имагинарном свету, нема никакве шансе да им се успешно 

супротстави ``.  

 

Осмехну ми се:``Неко јој је реплицирао- Он не прихвата пораз, а то је најважније.Тачно је 

да  своје најбоље године троши, али чим тако чини, нема други избор. он није мазохиста, 

напротив гаји наду ``. 
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Овај учтиви Енглез ми постаде тако драг:``Мислим да је то мисао госпође из Амбасаде 

Норвешке`` .  

 

Сећам се шта ми је у то време ведро и охрабрујуће саопштио у Америчкој амбасади високо 

позицониран амерички дипломата по имену господин Скенер, цитирао је познату мисао 

Dale Carnegie- Најважније ствари на свету су постигли људи који су наставили да се труде, 

када се чинило да нема више наде. 

 

Враћао бих се у прошлост, говорим истину, ипак сам имао снаге и луцидности, да и 

тада, запитам охоле бирократе: Реците ми у чему су моје грешке, да се исправим? 

Никад нисам добио одговор. Сем једанпут у Бироу за притужбе и жалбе ЦК СКЈ у 

високој згради на Ушућу, високи крупни риђокоси намрштени апаратчик је сишао са 

неког високог спрата у приземље облакодера,журио се, јасно и цинично ми 

одговори:``Нисте ни за шта криви, тако нам се хоће, идите страним дипломатама и 

новинарима, жалите се међународним организацијама``. 

Да би ме затим у мас медијима оцрнили као страног плаћеника и  издајника `` блати у 

свету самоуправну и несврстану Југославију`` 

Овом књигом  ми је циљ да ствари разјасним до краја. Јер ме и дан данас  оптужују са 

различитих страна, за нешто за шта нема доказа. 

-Који је биланс  мога досадашњег живота?  

- Шта очекујем од остатка живота?   

-Који су моји циљеви?  

-Како да их остварим? 

-Шта чинити? 

Изборити се за права, спасити се, и моје блиске, од прогона острашћених насилника, за 

шта  нисам дао стварног повода, што је доказано у претходним томовима ове саге ( 

томови 1-5) 

Да бих остварио ове циљеве увк имам у виду да су потребни рационалност, 

методичност у раду и упорност. Борба је рововска, није лака. захтева и напоре, али и 

време.  

До Шапца један сомун, од Шапца до до Солуна сто сомуна. Тиха вода брег рони. 

Они који су упорни ће бити победници.  Ко куца на врата отвориће му се. 

-Јануар 2005.године. Нашао сам телефонски именик из Брисела 1967 године. ( том 

3). 

Ко се Бога не боји и људи не стиди,  бежи од њега.  
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Док сам сређивао пренатрпану сталажу са књигама, испаде на под мали нотес, загледах  

и обрадовах се, то је био џепни телефонски именик из давних 1960-их и 1970-их година 

мога боравка у Бриселу. Одавно га тражим,  трагам за успоменама из Белгије, слике, 

забелешеке, све је се то негде затурило приликом бројних сеоба од како сам се вратио 

из егзила у Белгији први пут јула 1971.године, а други пут априла 1974.године.  

Записи, научни радови, личне фотографије и преписка, укључујући и дипломе и 

признања, референце, су нестали без трага, најгоре се десило априла 2000.године, 

дошао је велики полицијски  камион, као neka немилосрдна и безглава неман, и све 

однео. 

Држао сам  у руци нотесчић као драгоцену ствар, листао га, необично плава боја се 

није исушила упркос прохујалог времена, деценија, читам имена, давно прошло време 

још живи у мени.A био сам убеђен да су ти ликови, драги и недраги, сви ти догађаји, 

заувек нестали из мога сећања и мојих преокупација.  

Мicke Klein-a, студента медицине на бриселском слободном универзитету, он је  из Њу 

Јорка сам упознао у бриселској школи француског језика Alliance francaise, седео је у 

клупи испред мене, изненадио ме у паузи,  окрете ми се, као да се знамо одувек ослови 

ме са ``Томас``. ( том 3) .Неколико година смо били такорећи нераздвојни. Ево стоје 

његова адреса и  број телефона-119 rue Jourdain, Bruxelles, tel.no. 376282. Били смо 

суседи, посећивали игранке, чак  смо  једном путовали његовим  колима у Луксембург, 

да сачекамо на аеродрому Парижанку Никол, нећакињу моје добре пријатељице  

Режин Жикилие.  

Листам, бројеви телефона мојих дивних иранских пријатеља, студената Слободног 

универзитета у Бриселу ( том 3) 

, 

Universite libre de Bruxelles.     

Ирански студенти су углавном  незадовољни Американцима. А све сам их упознао у 

стану Мајка Клајна..А Мајк је из имућне америчке јеврејске породице.  

Мајк би ме повремено помагао мањим сумама новца када бих био незапослен. `` 

Thomas, I am not your father``( Томас, ја нисам твој отац)  нашалио се једанпут . 

Присутно је било неколико Иранаца, његових колега са Медицинсог факултета СУБ. 

Међу њим Ираџ Чохели, Ираџ  ми се једном приликом обратио на моје изненађење на  
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руском ,његов отац је био председник Владе Ирана:`` Моя мать Армянка``, нисам 

разликовао да ли је казао Јерменка или Јеврејка. ( том 3) 

 

Сада Ираџ нађе за сходно да духовито реплицира Мајку:``Мајк, ако ти понекад Томасу 

даш мало новца, шта је то, па твоја држава ( САД)  масовним кредитима одржава у 

животу мртвог коња Титову Југославију``.  

Сви смо се лепо забављали тада. 

Нисам остао дужан:``Како то ви Иранци, не волите Американце, а стално сте код 

Мајка`? хтео сам да будем духовит.  

Иранци су врло оштроумни, насмејали су се задовољно грохотом на моју духовитост.  

Ми и Иранци имамо сличан смисао за хумор. 

Хасан Сајед, телефон број 191462, ко беше он? Драги арапски пријатељ?. Арапи су 

другачији по духу од Иранаца, али и они имају свој магију. 

Institut de socilogy , Parc Leopolod, no. de tel.350186, тамо сам радио у писарници кратко 

време, налази се недалеко од срца Брисела, у кварту где се налазе зграде владе и 

министарства. Kасније када сам продавао аутоматске апарате за пића за фирму А. D. 

E.C сам однекле набасао у овоме кварту на спрату на шанк, наручих топлу чоколаду, 

млада жена иа шанку крете да ме услужи, зазвони телефон, она узе слушалицу и из све 

снаге гласно зарида. Окретох се и одох потрешен. 

 

Nadine Josckwidof , 43 rue Gochard, `` заступа фирму Bernard Krief``тел. број 494639,   je 

шармантна интелектуалка, изгледа врло интелигентно и отмено, пореклом Рускиња..  

Драги пријатељ Грк, студент, Ламброс Ставрос, тел. 133008.  

Мorgan Jeff, Sales mnager, Hotel `` Hilon`, 38 Bd de Waterlo , tel. no.138877.  
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Mohamad, Афганистанац, tel.379362. 

Мирослав Нинчић, студент СУБ (  том 3), је син амбасадора Југославије у Холандији, 

код студената из Латинске Америке је познат као `` Микос``., Av. Brughman 160..  

Pejcev  Anuska , tel.491115, Рускиња. 

Toшић Давид је Србин који живи у САД од завршетка Другог светског рата, заступник 

америчке фирме  Port Maryland authority, rue Ravenstein. 60, tel. 130149,  ми  је помогао 

да добијем радно место у америчкoј пропагандној агенцији Мк Кан Ериксон у 

Бриселу.( том 3).' 

Тршо Стефан,амбасада ЧСР, avenue de Adolph Buyl 152. 

Mиша Тадић, ( томови 2-5), avenue Armand Huysmans 55, tel. 495668.  

Simon ( том 3), tel. no. 125080 

Monsieur Wieder Andre ( tom 3), 169 Av. de Domain , tel.445277, пашеног господина 

Братве код кога сам тада био запослен, баш сам тога дана на овој адреси давао часове 

српског језика, он је трговао са београдском фирмом. Само што сам изашао из његовог 

стана, на улици испред зграде зашкрипаше стара кола, загаламише отуда, један 

узвикну МУДА ОД ЛАБУДА, почеше  псовке са јаким  албанским нагласком.  

Вишегодишње увреде, претње и физички насртаји  од стране ови непознатих момака са 

мени несхватљивим набојима  мржње, су обележили  мој боравак у Бриселу, учинили 

га стресним  и несретним, што је био један од разлога да напустим Брисел и вратим се 

у Београд. 

Колико пута сам зажалио што сам напустио фирму господина Братве? 

-Јануар 2005.године. Ко је владао Југославијом, Србијом? Како преживети? Како 

се одбранити? Како спасити здравље и својих ближњих? 

У међувремену се моја борба за лична права стицајем сплета околности, на неки начин 

проширила и на права шире заједнице.  

Овај мој интелектуални обрачун са насилницима би био врло сложен и у исто време 

деликатан пројекат.  

У почетку, још 1970-их година,  нисам довољно схватао о чему се ради, био сам убеђен 

да  нас овде злостављају комунисти, или чак и бољшевици из Совјетског савеза?.  
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Постепено, из године у годину, нарочито крајем 1980-их година, све више током 1990-

их, па све до данашњих дана, моја виђења гео-политике су сазревала, и трпела 

корените измене.  

Пре 1990-године су ме хапсили и злостављали, нападали су ме:``Браниш Албанце, 

издао си свој народ``.  

А временем су исти ти, који су ме до тада јавно, понекад преко мас медија, на велика 

звона проглашавали за издајника и страног плаћеника, агента ЦИА  `` , почели  да ми 

сада лепе нове етикете `` Бранитељ Срба, Србенда``.  

Јануара  1999.године Кабинет Слободана Милошевића је огласио на велика звона ``да  

је ` Томислав Крсмановић страни плаћеник ЦИА, и изадајник``, што  је био позив на 

линч.  

 

Што су пренела мас медија Србије, мој деманти није објављен по забрани Александра 

Вучића тадашњег министра информисања. ( том 5) 

Доказ: Кривична  пријава  Јавном тужиоцу града Београда од  28.1.1999.год против  

Окривљених:Главни и одговорни уредници :РТС (I, II , III програм), ТВ Политика.ТВ 

Телеком. ТВ Београд, Радио Београд I и II програм, Радио Политика, Дневник-Нови    

Сад, Танјуг, Радио 202.  због кривичних дела лажног информисања, необјављивања 

исправке и одговора на клевете. Зато што су узастопно дана 13,14 и 15 јануара ове 

године пренели саопштење Владе Србије које су   прочитали Ратко  Марковић и  др.   

Милан Бојић  .   према коме је у дужем излагању о наводном тајном документу ЦИА , 

речено између осталога ,да ЦИА финансира поједине опозиционе странке 

концентрисане у Савезу за промене, и организације за   заштиту   људских   права, 

укључујући и Покрет за заштиту људских права, чији је Томислав Крсмановић 
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председник и овлашћено лице. А све са циљем да ове организације које сачињавају 

издајници и страни плаћеници, тако чинећи желе да сруше државу и да раде против 

националних интереса.Овако чинећи наведени уредници медија су починили кривична 

дела преношења  неистинитих информација, клевете, нису објавили насу ИСПРАВКУ  

послату 21.1.1999 године (у прилогу)..Покрет за заштиту људских права никад, и ни 

од  кога  није добио било какву финансијску помоћ .А што се може проверити,  ја   

немам никакву ни покретну ни непокретну имовину, имам мала  и нередовна примања. 

Поврх свега ја сам поштен човек који је свој живот посветио општој ствари, те је 

оваква дезинформација утолико штетнија по моје интересе и углед у јавности. 

Захтевам од Јавног тужиоца града Београда да поступи по Закону, провери овде 

нанете наводе, и кривце казни по закону’’. 

Суд  није ништа предузео по овој тужби, нити су тужиоцу  медија  омогућила исправку. 

Напомињем да сам после овог саопштења доживео истински линч. 

Tада сам ја био ``агент ЦИА``,  ти исти који су у то време мој живот, и мојих блиски, 

претварали у пакао на земљи, као `` агенте Запада``, а они су тада били `` борци против 

Запада``,  нам сада настављају да  уништавају пуке животе. 

Сада су они наједном постали верни сарадници Запада, а мене покушавају лажима да 

представе као `` сметњу Светском поретку, противнику Запада, да сам политички некоректан  

јавни посленик, острашћени ` заштитник Срба од међународне заједнице``, чији су они 

наједном постали  перјаници.  

За те наивне лажи као доказ  би користили моје текстове у којима сам тврдио да се у Србији 

масовно крше људска права, наводно, како би они субјекивно закључивали, да хоћу да кажем 

да иза тога стоји Међународна заједница. 

О чему се овде ради?  

Тачно је да сaм упорно тврдио да се у Србији масовно и драстично крше људска права, што се 

види из поретходних томова ове књиге. 

 Зашто сам то истицао?   

Јер су моје жалбе да су моја права и мојих блиских  угрожена, биле енергично демантоване од 

поретка са образложењем да су неосноване, да нисам жртва кршења права, и да је Србија 

демократска  држава , и да у Србији нико није угрожен у његовим правима. 

Да бих бранио моје жалбе, сам износио  у јавност податке о масовним кршењима људских 

права у Србији.  

Лукава лисица , подмукла  камарила која је раније била на власти као`` противник Запада``, а 

сада `` слуга``, се поново лаћа лажи. Моје жалбе на масовна кршења људских права, шаље на 

све стране, у амбасаде страних земаља у Београду, у Брисел,  у ЕУ , у САД,  са образложењем`` 

Крсмановић  шири  лажи да Србија није демократска држава, он је сметња  глобализацији``. 
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Ако се изјасним  за сарадњу са Међународном заједницом, одмах бивам дискретно оцрњен у 

земљи и код Срба као `` мондијалиста``, почињу да ми прете на  улици, и преко интернета, 

оптужује ме да  сам `` издајник``. 

А ако укажем на масовна кршења права у Србији,  гракну нашироко ``Србенда``.  

Ако ништа не кажем, то искористе да појачају нападе, закључују ``Предао се``. 

Поново, по ко зна који пут, изјављујем да мене политика никада није интересовала, ја се 

браним 

У овим тешким временима пре свега треба преживети. Имам право на самоодбрану.  

Али то треба чинити умешно и одмерено Пре свега, не  гурати, како се то каже, прст у 

очи моћнима. 

У Србији препознајем три струје: 

-екстремну патриотску, сваки народ има право да опстане, и патриоти постоје у сваком 

на роду. Али се питам, да ли су ови најмилитантнији, реалистични у њиховим 

претензијама, да нису увредљиви према појединим великим  светским државама? Кога 

је митити, није га љутити. 

-прагматичне патриоте, који желе добро своме народу, али објекивно уважавају 

ограничења , и труде се да у врло сложеној ситуацји се изборе за оно што је могуће 

-не само део проблема, него  највећи проблем су они незајажљиви, који 

злоупотребљавају актуелну изопштеност Србије и Срба, да изнурени и обеспомоћени 

народ Србије лажно представљају у свету, да га пљачкају и, и не само то, него и да га 

злостављају. И да се енормно богате. 

Вишегодишње, вишедеценијско насиље, се претворило у страшну истинску врло 

исцрпљујућу свакодневну зубобољу,  Када бих се пробудио ујутру упирао бих све  

снаге да отклоним мрак црних мисли, погледао бих у свеску дневних радних обавеза и 

задатака,  , исписани су сви  захтевнији задаци за тај дан, неки лакши, други такорећи 

непребродиви.  

Ако их не  разрешим, остаде тако, нагомилаће се други.  

Био бих поражен. 

То нипошто не смем себи дозволити. 

Да бих се изборио и разрешавао свакодневне проблеме и  искрсавајућу изненадне 

неприлике, као да их на мене промишљено шаље неко зло, отуда, горе из мрачних 

облака- схватио сам одавно да је неопходан предуслов успеха у тој неравноправној 

борби добро здравље.  

У претходним томовима сам открио како да чувам своје здравље. Свакодневна брза 

шетња, у непосредној близини стана се налази Миљаковачка шума, скоро сваки дан 
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најмање један сат пројурим добрим делом горњег дела шуме, одлазим  на Авалу. Од 

маја до октобра траје купање на Ади, лети најмање месец дана проводим у завичају на 

Дрини,  исправна исхрана, физичка  рекреација, чим је температура ноћу изнад 5 

степени отварам широм прозор.у стану, а када стварно отопли у априлу, отварам 

широм и врата терасе.  

 

Oвоме треба додати  разоноду, посете предавањима, одласке у биоскоп, позориште, на 

концерте. Треба пронаћи и упражњавати неки хоби. То је за мене писање књига и 

текстова о људским правима. 

Не желим да размишљам о годинама, о старости, о смрти. За мене би то био  

дефетизам, или срамно капитуланство. Осећам се још увек виталан.   

Дубоко сам убеђен да је неко млад онолико колико је здрав. А не колико је записано у       

крштеници. А здравље не даје само наслеђе, него највише здрав живот. 

Осећај виталности долази из  организма. Али сам стекао животно сазнање, да је мозак 

тај који ствара здравље. Оптимизам, здрав живот, шаљу `` здраве``.сигнале органима, 

ревитализују их.  

Заговорник сам  аутосугестије ( томови 3-5). 

 `` У здравом телу здрав је и дух``. Слажем се.  Али сматрам  и обратно`` У здравом 

духу је и здраво тело`` 

Када се појаве оптимизам и нада, као да добијем крила. Али оптимизам не долази сам 

од себе, треба га умети``произвести``.  

Када је тело задовољно и здраво, оно сигнализира оптимизам. 

Треба по сваку цену одагнати црне мисли .А оне умеју да се заверенички увуку у 

јутарњи сан, у подмуклу заседу, и да спавача када се пробуди, у том моменту из заседе 

неспремног  и затеченог, истински  спопадну и као змија отровница  задају 

најотровније уједе. Покушавају да га духовно и морално дотуку.  

Гурају га из јутра у јутро у апатију. а временом се то може претворити у истинску 

депресију. 

А то би значило успоравање и све већу неефикасност акција. И потепену предају пред 

надолазећим неприликама, и свакодневим задацима.  

A то ако узме маха, остаде занавек? 
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Смиреност, хладна глава, промишљеност и рационалне одлуке, плански рад и 

методичност-су једина гаранција успешних резултата.  

Треба се борити мудро, тежити остваривом, а не сневаном, упорно и са уверењем у 

победу. 

Имати компјутер у кући, је по мом нахођењу равно имати Бога у стану.То је за мене 

велика разонода и огромна корист. Колико су људи генијални, компјутер је технички 

проналазак који је револуционисао стварност данашњице. Са њим пишем књиге , 

дописујем се, учествујем у дискусијама на друштвеним групама, користим Google, и 

енциклопедије, и друге погодности које он нуди, шетам по сајтовима, градовима, 

континентима.  

Тако се постаје Грађанин планете, када седнем за лични  рачунар, нестају границе, 

простор, све се убрзава.  

Али не треба претеривати и сатима непотребно буљити у екран личног рачунара. 

Ко се бори, тај се може надати победи. 

Борба мора бити добро промишљена . 

Моја професија су маркетинг и менаџмент. Начелима менаџмента сам подвргао и мој 

живот. 

Свим снагама се трудим  да добијем правичну накнаду штете, да могу у овим годинама 

да себи и својим блиским обезбедим пристојан живот. Желим да помогнем мојим 

блискима, сину и његовој мајци, брату и сестри, сестричинама, да помогнем да овај 

народ оствари његова права.  

Народ Србије још није остварио своја права пред судовима.Мени још нису враћени  

заплењени  архива и рукописи 20 необјављених књига, судски поступци су у току. Ја 

још нисам остварио мoју правду, нити добио накнаду штете.  

Изборити се за моја права, спасити се од осионих насилника-то је свакодневна мора.  

Србија се није јасно и исправно представила свету, o Србији у свету о њој постоје 

нетачне перцепције.  

Наша спољна политика је затајила.  

Желим да помогнем  људима да боље живе.  

Помирење међу Србима, са суседима и са другим народима-то је права ствар. 

Мој сан је да на Дрини, у завичају, купим скромну кућу, да тамо могу да се повучем у 

мир, не само лети, него повремено и током године.  
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Ево већ друга година како се трудим да привучем туристе из целе Србије да дођу на 

Дрину, у завичај. Река Дрина је украс Европе, а њене лепоте су  гурнуте у запећак. О 

чему се ту ради? Желим да на развоју туризма још много порадим. 

 

Све ме више привлачи писање књига и романа, надам се да ћу се афирмисати као 

писац.  Написао сам, када кажем колико књига, читаоц би могао бити сумњичав: 

стотинак!. 

 Упркос мојих тих и тих година, још има много тога да саопштим.  

Објавио сам стотинак стручних и научних радова у домаћим и страним часописима, н 

хиљаде саоптења и анализа, у мојим сталажама ме очекује много започетих пројеката и 

текстова. Предстоји ми у следећим годинама настављање публиковања 

либертаријанских књига.  

Многе ствари су још увек неистражене и остају затамњене, нејасне. Треба их проучити 

и обзнанити. 

Народ треба просвећивати.и освешћивати.  

Уствари се увек и непрестано питам: Шта чинити ? 

О томе сам се изјашњавао у претходним поглављима. У овоме 6 тому који досеже до 

данашњих дана, а ја имам  и доста година, се трудим да откријем мудрост година и 

наталоженог животног искуства 

Која је моја порука?   

Она је записана у свих претходних пет томова, а закључак приказан у овом последњем 

тому 6. 

Једна од порука је:У се и у своје кљусе. Али се на ту народну мудрост надовезује још 

једна друга логика-у данашњем свету суровости усамљени стрелац је лак плен. Спас је 

у удруживању. Наћи моћне савезнике, 

-Јануар 2005 године. Народне  пословице су већа ризница мудрости од мисли 

чувених светских филозофа и интелекуалаца. 

Гете се служио мислима мудрих људи и народним пословицама:``Збирка анегдота и 

максима је за просвећеног човека највеће благо, ако оне прве уме убацити на 

прикладном месту у разговор, а ако му ове друге у правом тренутку падну на памет``. 
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Народне пословице су кратке изјаве изворне народне мудрости, које постоје у свим 

народима, и културама, а могу се срести и у Библији међу мудростима Старог завета. 

За мене су народне пословице одавно путоказ у животу. Да би стекли животну мудрост 

треба да пролазимо кроз живот, дуго и дуго, да би се обогаћивали каквим таквим 

постојаним  поукама. А понекад то скупо плаћамо. 

Схватио сам одавно да је кладенац мудрости надохват руке у народним пословицама и 

мудростима, где су садржане кратко и јасnо, понекад иронично или поетски 

изражене.мудре животне поуке. 

Исто мислим  о мудрим мислима великих стваралаца. 

Ипак, народне пословице имају често већу мисаону дубину и животну поуку од мисли 

појединаца  Јер су народне пословице плод сажимања и испреплитања мудрости 

милиона људских бића. Мудрост милиона више вреди од мудрости појединца, 

маколико они били генијални.  

Слични народним пословицама су савремени афоризми. Са највећим задовољством 

читам и обогаћујем мој свакидашњи живот искрицама дубоке мудрости које откривам 

у афоризмима српских и руских афористичара. 

Савремени афоризам је нешто другачији од народних пословица. Овај први је настао у 

ово време, исказује сажето врло духовито, у пар речи, истине у муке које нас муче, 

често на хумористичан начин. А у повремено архаичном језику народних пословица 

базде мемле прохујалих векова. Али, упркос свега огромна већина српских народних 

пословица су још увек применљиве и могу помоћи савременом човеку да пронађе 

прави пут, да се не загуби у лабиринту лажних вредности и замки које вребају на 

сваком кораку. 

Србија данас има сјајну плејаду врсних афористичара. Србија је плодно тло и 

инспирација, политика, друштво, етика и филозофија, све је у нечувеном метежу и 

превирању. Србија тражи свога писца.  

А са друге стране, Срби су мудар о удуховит народ.  

 

-2 јануар 2005 .године. Сусрет у Миљаковачкој шуми са Цаканом (том 5), 

другарицом Милице Јованић.  

Данас по подне, за видела, током уобичајене шетње Миљаковачком шумом, између 

сенки  јелки покривених снегом обасјаних косим зрацима залазећег сунца, ми се учини 

да пред мојим очима заслепљеним сунцем пројури силуета вижљасте  жене, увијала је 

се, вијугала, у тами као веверица.  

Очигледно да је то жена пуна енергије и узбудљивих снова на јави-помислих када се 

она , нестрпљива, хитро сакри иза стабла старог масивног бора.избораног лишајима  
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`` Вероватно је ту са младићем, па се играју``, наставих мирно шетњу. 

При излазу из шумице претрнух, схватих да  ми је неко скочио  на леђа.Чуо сам да се у 

овој шуми повремено појави насилник, спреман сам да се браним. Такорећи  у истом 

трену уши ми заглуши  пријатан женски глас:Ба!   

Страх и помало несносан стрес нестадоше, смирих се, па се обрадовах, вероватно се 

неко женско створење шали са мном. Или ме помешала са неким? Али није насилник, 

то ме коначно опусти.  

У трену се сетих неколико жена, Деса? Не, то она никад није радила, то није њен, ни 

начин, ни глас. Можда је то њена пријатељица Љиља Ненадов, она понекад шета овом 

шумом? Не верујем ни то, није она таква. 

Радознао окретох се, зачудих се, преда мном је стајала сва озарена и зарумењена 

Миличина другарица Цакана ( том 5), гледала ме је право у очи, смејала се из свега 

гласа, зграби  руком снег са гране бора, направи грудвицу и поче да ме гађа.  

Не могу никако да схватим откуд она овде? Откуд њој такво чудно понашање?  

Жена у неприликама, тражи одушка,та помисао ми прва паде на памет, сетих се све 

шта се са њом дешавало у њеном тегобном животу.  

Цакана је увелико прешла 40 година, али повремено, почесто, када је одморна и када 

брига нема, заизгледа као да јој је 30 година. 

Запазио сам то још код неких, не само жена, него и мушкараца. Остају младалачког 

духа. упркос свакојаких недаћа .  

Учини ми се да та  њена почетна необична емоција инспирисана зимским декором 

шуме истутња, приђе ми враголасто, наслони се на дебело стабло бора, гледала ме је из 

непосредне близине, задржала је моју руку у њеној шаци, и благо је окретала, као да 

меси тесто:``Уморила сам се``, најзад прошапта.  

Одгурну ме благо:``Милица ( том 5), ми је све о теби причала, до у детаља, она је 

наивна, прича  такве  приче другим женама`` 

Прво што ми пада на памет је да је запитам.`` Откуд ти овде у моме суседству``? 
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`` Имам добру пријатељицу  ту у Вукаспвићевп улици брпј  66, била сам кпд ое, знам пву 

щуму пд раније. Па да, уи суанујещ уу негде на Миљакпвцу``, присети се, опет узе да помно 

загледа моју руку. Као да је гатара? 

Нагло испусти руку, закикота се, поче да ме гура ван стазе у дубоки снег, као да из 

обести хоће да ме обори, да се сликам  снегу. Онда се оклизну:``Подигни ме ``, пружи 

руке као када се мала деца играју на снегу, као да се предаје, повукох је снажно, њене 

од снега влажне руке се исклизнуше. 

Да није пијана? 

 

Она свашта доживљава, има падова и подизања, али изгледа да се одупире, јака је, не 

запада у трајнија нерасположења и депресију. Од како је познајем, стално би ми се  

жалила  на некога, како јој је тај и тај напакостио, где год макне неко јој направи 

неприлике:``Сада када сам овде долазила у аутобусу  48 једна гуска ме грубо 

одгурнула``. 

Онда окрете другу причу. `` Нестао је и Јанко, злобници контролишу и љубав, дао ми 

је и он шут карту. Таквог мушкарца нисам још срела, има обичај када освоји жену да је 

до бола грицне за доњи део стомака, да је обележи да је његов посед``, смејала се 

гласно. Али сам такву причу чуо још негде  раније. 

 

Као да је заборавила тугу растанка ?.Ако је тако? Можда је фрустрирана лажљивица?  

Смејала се и дрмала ме руком. 
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`` Могао бих ти по годинама бити отац, не иде``?, привлачна је али шта ја ту тражим. 

`` Нема везе, виталан си, разумеш ме и прихваташ, дајеш ми подршку, сталност  и 

сигурност, то ми је сасвим довољно. Тешка времена, дај шта даш. Живи се од данас до 

сутра, ако не зграбиш живот данас, сутра оде воз, сутра ко пиксла да си казао``, ухвати 

ме опет за руку и поче њоме да витла. 

Нагло тргну  руком ка излазу из шуме.:`` Ено Радице, еј Радице, ево ме долазим``, 

одјури ка другарици без поздрава, изненадно  као што се и појавила. 

Знао сам да се ускоро неће јавити, или ће проћи године до тада.  

Тако је и било. 

Жене и мушкарци су другачији, а то не значи да су једни, или други, ваљанији. Однос 

Ислама према женама је врло специфичан . Алахова посланица:  Ја вас позивам да 

будете пажљиви према женама, пошто је жена направљена од закривљеног ребра 

чија је глава најопаснија (то јест, осетљива, емоционална). Ако покушате да је 

исправите - разбијате га, а ако га не исправите - остаће савијен. Зато будите 

опрезни према женама! 

Људи су постали ломљиви, нестални, моментални, тегобе су их савиле, гурају их у 

заборав, само се труде да преживе до сутра. 

Да ли се савремени човек може сложити са оваквим вредновањем жене? 

Нобеловац Иво Андрић је не само генијалан писац. Он је и истински мудрац. 

По ко на који пут, када размишљам о људима, долазим до закључка колико је људско 

биће ипак несавршено. Јевреји кажу: Ако тражиш пријатељ без мане, нећеш га наћи``    

 

Иво Андрић је например о женама казао и ово:`` У свакој жени има ђаво кога треба 

убити, или послом или рађањем, или  једним и другим, а ако се жена отме  и једном и 

другом, онда треба убити жену`` ! 

 

Када ово жене чују најежиће се од беса.  

 

Како је он такав мудрац, Европејац, борац за истину и демократски препород и 

просвећеност, например , својевремено могао казати нешто као: Данас су мучна 

времена , када мудри ћуте, будале говоре истину а фукара се богати. 

 

Значи, ми који се данас боримо речју за истину смо будале? Кроз целу историју 

слободуни умови су се трудили да говоре истину. Да ли су они били будале?  

 

Жан Габен је например казао нешто сасвим друго:``Лепа жена добра недељу дана, 

добра жена лепа цео живот`` 

 

Слушао сам мудре жене: `` А где су мисли жена о мушкарацима``. 

 

У праву су.Живимо у време цивилизације мушкараца. 
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Мушки мудри мислиоци најчешће  о женама говоре са саркастичним бесом, видећи у 

њима непостојана и себична бића окренута изнад свега свом либиду. `` Ћуд је женска 

смијешна работа``, Његош. 

 

Ако би се чуле и мисли мудрих жена о мушкарцима, сазнали би да оне  мушкарцима 

мисле слично као што они описују жене.Неко је казао: Брак је заједница где насилник 

савлада лажова. 
 

-Јануар 2005.године. О љубави старијих и старих- како ја то видим. 

 

 

У данашњим временима нестају митови, укључујући и оне о љубавним односима 

старих особа, мада још увек у понеким срединама  постоје стереотипи о њиховој 

сексуалности.  

Многи старији у данашњој Србији, када помисле о томе, се стресу од стида:`` То није 

више за мене, то је за младе``. 

Овакво стереотипно веровање превремено зауставља  жељу за сексом, која природно и 

даље опстаје. Можда на другачији начин него ли раније, али постоји. 

Многобројна истраживања доказују, да иако сексуални живот у старијој доби, или у 

старости, природно није као што је пре био, ипак још увек може бити  

задовољавајући, или чак и врло задовољавајући.  

Године, што је сасвим природно, доносе опадање сексуалних активности, организам 

стари, опада ниво хормона. Али не код свих на исти начин и u истој мери, код неких 

значајније присуство хормона наставља  сексуалну активност  

Да  љубав и секс нису само за младе, потврђују најновија  истраживања еминентних 

истраживачких установа, објављена у угледним медицинским часописима. На пример, 

пре две године у New England Journal of Medecine  објављено је велико истраживање на 

узорку од око  3000 Американаца, од чега 1550 жена и 1455 мушкараца, старих од 57 

до 85 година. Већина испитаника признала је да су сексуално активни и да у томе 

уживају. Потврдно је одговорило да упражњавају сексуалне односе 73 посто људи 

старих од 57 до 64 године, 53 посто оних између 64 и 75,  чак 26 посто људи у између 

75 и 85 година.  
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Истраживање је показало и то да су особе са одличним, или  просечним здрављем биле 

двоструко сексуално активније од оних које су имале здравствених проблема.  

Истраживање шведског научника  Нилса Бекмана  објављено у British  Medical Journal  

пак, показало је да се број седамдесетогодишњака који уживају у сексу значајно 

повећао у последњих тридесетак година. Бекман и његови колеге истражили су 

сексуалне активности шведских 70-годишњака седамдесетих те 2000 и 2001. године. 

Док је седамдесетих година 52 посто ожењених уживао у сексу, три деценије касније 

чак 68 посто испитаника у тој доби имало је редовну сексуалне односе. Број 

седамдесетогодишњих сексуално активних уданих жена, пак, повећао се у истом 

периоду са 38 на 56 посто.  Наше истраживање показује да велика већина старијих 

људи сматра сексуалну активност нормалним делом живота у старости - изјавио је 

Бекман. 

Занимљива је и велика италијанска студија "Il raport Censisс" у коју су биле укључене 

особе из целе Италије старије од 60 година. која је показало да Италијанима након 

шездесете године почиње "нови живот" јер је 54,2 одсто анкетираних признало 

заљубљеност и у трећој животној доби. Многи од испитаника потврдили су да и у 

осамдесетим годинама живота уживају у сексу. 

За време мојих боравака у Бриселу, Белгија, у другој половини 1960-их и почетком 

1970-их година, бавећи се маркетингом, сам учествова у истраживањима тржишних 

сегмената старих, припадника  такозваног Трећег доба старости, то су они изнад 65 

година.Oни су били предмет посебне пажње истраживача тржишта, јер су све 

бројнији, добре куповне моћи, витални, изучавани су њихови прохтеви и мотиви 

куповине, за њих су  развијали специјалне програме, све до оних туристичких, 

укључујући разоноду и забаву. 

 

У појединим кафеима  и јавним местима дружења, сам тада сусретао расположене и 

насмејане старије, или старе даме и господу, весело су ћаскали, сретни да буду заједно 

и да се друже. Чак сам једном приликом посетио познати бриселски дансинг за старије 

`` Мемлинг`` у центру града ( том 3), весео и насмејан пратио сам погледом како  

старији удварачи, то је за мене придошлицу из социјалистичке државе Југославије била 

врста куриозитета, понекад као кобци, белих коса, јуришају на времешне даме, као што 

би то  исто чинили млади у бриселским дискотекама. 
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Данашња истраживања саопштавају да и на овим просторима,  поједини стари, када 

пређу шездесета, седамдесете, или чак и осамдесете  године, умеју да уживају у 

љубави и сексу. 

Изменила су се времена, људи и обичаји.  

 У Белгији сам запазио да постоји склоност код имућних мушкараца да имају много 

млађе љубавнице. И обратно, када би се радило о богатим женама. 

Овде  посматрам  ту исту диспропорцију  у годинама, али на другачији начин. 

 Понеке старије жене просечног имовног стања, или сиромашне, виђам са много 

млађим мушкарцима.Познајем старије људе, који су далеко од тога да су имућни, 

доводе у њихове станове младе жене. 

 

Овакво понашање у  Србији захтева  посебна истраживања. којих нажалост нема. 

Једна ствар је јасна. Односи међу половима, нарочито младих, су драстично 

поремећени.  Спора, или пребрза  зближавања, лоше процене, нагли и неодмерени 

раскиди између младића и девојака, непримерени међусобни поступци и лоша 

искуства међу младима, међусобно неповерење и сумњичавост- све то квари љубавне и 

брачне везе.  

Постоји нешто у психосоциологији што се назива социјална ( друштвена ) 

компетенција,  умешност. На то се надовезује и брачна, или љубавна компетенција.  

Млади и не само они, у овим тешким временима су се усплахирили. А нервоза и 

узнемиреност нису добри пријатељи разумних одлука. 

Што последично угрожава институцију брака и породице, са свим последицама по 

национални наталитет. 

Лекари, психолози, брачни саветници, световна лица, медија, указују на све већу 

присутност аномалија. Од промискуитета, преко нимфоманије, хомосексуализма ,  

инцеста и педофилије, и свакојаких перверзних пракси и у области сексуалности. Све 

је више јавних кућа, поготову оних непријављених, или закамуфлираних, салона 

лепоте и еротске масаже, пратиља, зечица .  

Да ли је љубав међу старима аномалија? 

Не бих се никако сложио са тим. Нека свако ради оно што му се свиђа, што тражи и 

може његово тело. 
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Човечанство се временом не само да мења, него стиче нова сазнања, сазрева, као да 

понекад заличи на сазревање људских бића. 

Нису давна времена, сећам се детињства, да су се у селима Западне Србије, а тако је 

било и  широм Србије, и не само ње, девојке удавале врло младе, ако нека не би нашле 

младожењу пре 18 године, била би престара, нико је више не би хтео запросити. 

Врло рано су рађале бебе, а мајке и очеви би већ са  четрдесетак година  би постајали  

бабе и деде.  

Још младе жене би навлачиле прегаче, узимале у руке оклагије, купале унучад, радиле 

по  васцели дан на њиви, запуштале свој изглед. Ако би њихови  мужеви  већ  прерано 

постали брадати, необријани, космати, знојави, огрубели од тешког рада и живота, 

понекад са неком проседом длаком у коси, би им се повремено  ноћу приближавали у 

кревету, оне би их бесно одгуривале лактовима:`` Срам те било, имаш унучад``.  

Вековне навике и предрасуде су превремено потискивале још у њима запретене 

присутне младалачке  жеље. 

Нова времена су донела нова схватања. Данас се време ступања у брак померило  на 

око 30 или више година. Под утицајем феминизма, хедонизма и нових схватања 

љубави и брака, породице, и односа према деци, рађају се другачији обрасци понашања 

људи и жена. 

Чуо сам недавно на купалишту на Ади Циганлији, постарија жена, смежурана и 

подмуклог израза лица  шаптала је, убеђивајући млађу саговорницу:``Данас жене имају 

више партнера, један за изласке у позориште, биоскоп, други  за плажу, трећи за 

шетње, онај за излете, овај за поправке у стану``, и тако у бескрај.  

 

Једна друга се повери:`` Сачувај ме Боже мушкараца``. 

Лепотан пилот  често на летовима, сазнаде да га жена вара. Повређен и понижен кратко 

рече:` Идем у геј параду``. Чух недавно у комшилуку, оженио се момак, довео  младу у 

стан, кренула она негде ван стана, зачуђена свекрва је зтапита:``Ћери моја где ћеш 

сабајле``?.Она само слеже раменима:``Идем на еротску масажу``.Свекрва стаде пред 

њу, рашири ноге као да је позива на двобој:``А за шта ти служи муж``? 

У претходим томовима ове књиге сам у више наврата подуже расправљао о овој теми, 

о старењу и здрављу. 
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Многи падају на непознавању психологије старења. Једноставн речено, уобразе  да су 

остарили, иако то још нису.  

Примерена је за ову сврху наведена анегдота, коју ми саопшти познаник члан САНУ: `` 

Пре неколико година , када сам имао 70 година, сам био уобразио да је са мном готово, 

да сам старац, сада увиђам са 80 година да сам тада био млад, ``. 

`` А за неколико година ћете мислити да су вам ове године биле ``младе``, додадох.  

Он се насмеја. 

Протеклих година, например,  када сам се приближавао педесетим годинама, сам био 

потрешен. Остарио сам. Немам право на љубавне везе.? 

Али то не зависи само од година. него и од многих других ствари у животу.  

Пре свега од здравља, од брига, финансијских и породичних, стреса, чувајмо се лошег 

расположења.  Врло су битни здрава исхрана, физичка  активност, не пити  пуно 

алкохола, не пушити и не користите дроге и свакојаке вештачке стимулансе. 

Све се своди на здрав живот. 

Када сам 1997.године отишао са 61 годином у превремену пензију, за мене је почео`` 

нови живот``. Најзад сам добио стан у мирном уздигнутом делу Београда, испод саме 

Миљаковачке шуме, солидна пензија, нестала су рана устајања, гужве у градском 

превозу, стресови на радном месту. Окренуо сам се здравом животу, свакодневним  

шетњама,  дружењима са планинарима, забави. 

Пре 1997.године су била тешка времена, свакојаке неприлике и бриге. Када сам отишао 

у пензију тога је ипак било мање. 

Осетио сам нови оптимизам, живнуо  сам, јавио се вишак енергије. Почео сам да 

пишем књиге и временом да се бавим развојем туризма у завичају. 

У таквим приликама бих упознавао поједине забавне жене и са њима почињао да се 

дружим. За мене је било велико животно откриће да ја нисам дефинитивно заборавио 

жене, онако како их виде мушкарци.  

Схватио сам да сам их био отстранио из мога живота превремено и недовољно 

промишљено.. 

Била су то тешка времена, није ми било стало до тога. 

Никако да заборавим огроман стрес по повратку из Белгије, по први пут јула 1971 

године, по други пут априла 1974.године. Био сам утучен, неиспаван, вукао сам се 

уморно лаганим корацима београдским улицама. Раније би  мој поглед живо пратио 

лепршаве младе пролазнице, изазивао сјај  у њиховим очима, понека би се обешењачки 

окренула за мном, или би ми се насмејана обратила.  
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У оно време мрачних страхова и нерасположења, девојке за мене нису имале никакву 

драж. Као да ми је некакав унутрашњи цензор забрањивао и да помислим на њих. То је 

за мене у тим годинама била забрањена зона, као нека табу област.Тај страх не само да 

се приближим, него и да помислим на неку девојку, касније жену, ме је држао 

годинама. 

Можда су овоме страху доприносиле личне успомене на језиве приче, још из доба мога 

боравка у Бриселу, о отровним инсектима као што је `` црна удовица``?. Сазнао сам 

тамо за трагичне судбине  појединих непромишљених балканских мушкарчина, који су 

се дрзнули на моћне жене, слушао сам свакојаке приче о женама  са називом `` инсекти 

богомољке```чије критеријуме прихватљивости они нису испуњавали.  

А инсект`` Богомољка `` би после спаривања прогутала мужјака. 

Од тада се увек питам, то је постала моја помало параноична опсесија: да ли по 

годинама одговарам тој жени, по образовању, имовном стању, моћи?   

Да ли сам исправан у тим љубавним проценама?   

Да ли је неко шаље?  

Свашта сам доживео. 

Дошло је време да се опустим, разуме се колико је то било могуће, да надокнадим 

пропуштено. 

Али се крајем тих 1990-их година јављао јак страх од сиде, и других заразних 

болештина. 

Зреле или старије жене које сам тада сретао би имале  више времена, и почесто много 

више искуства и разума. Понека је признавала да нема бриге око трудноће. Или су биле 

спремне  да отворено поразговарају са партнером, без да у томе виде табу тему. Често 

би живеле саме, удовице углавном, или разведене, деца би отишла својим путем, имале 

су погодне станове. 

Схватао сам да љубав у тим годинама  можда није  иста  као што је била када сам 

био млађи, али да  интимности и сексуални живот још увек могу бити врло узбудљив 

садржај  живота. 

Чуо сам разговор две планинарке у чамцу који је поскакивао на зеленим валовима 

Дрине: `` Дефиниија секса као искључиво сношаја  је велика заблуда, сношај је само 

један начин за вођење одличног сексуалног живота. Додиривање, љубљење и други 

интимни сексуални контакти могу бити исто тако пријатни за обадвоје. ``  

Обе су биле средовечне лекарке, једна  психотерапеут  додаде:``Мора се схватити да 

је са годинама нормално да партнер и партнерка  имају  различите сексуалне 
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могућности и потребе. Будимо  отворени за све нове начине уживања сексуалног 

контакта и интимности.`` 

Па  да, сетих се речи лекара ВМА , генерала др. Ивана Танчића ( томови 1-5):`` Како 

лезбејке савршено задовоље једна другу, тако може и мушкарац, као и  оне``. 

``Живимо у време свакојаких стимуланса и препарата, справа, почев од вијагре, па све 

до секс  шопа``, слушам  разговор два мушкарца  на плажи. Један од њих се расприча:`` 

Данас сваки шмокљан може имати ону ствар утврђену ко оклагија, а жена и не сања да 

је узео вијагру``.  

 

` Може, али  ако је често узима руши здравље``, не слаже се његов  саговорник.  

Онај први га потапша по  рамену:``Женама је лакше, само се доле подмажу помадом, 

па вози бато докле хоћеш``. 

 

Од  доктора  Стевана Петровића, који је одиграо значајну улогу у моме прошлом 

животу,  ( томови 4 и 5), психијатра и психотерапеута, бившег директора 

Психијатријске клинике ВМА, он је био лични психијатар  Јосипа  Броза Тита, сам 

сазнао да је Тито био потентан  и након 80 године живота.  

Др.Петровић је велики  заговорник тајних уплива на организам и понашање јединке, и 

парапсихологије. Када сам гледао филм Макавејева `` Мистерије организма``  у 

Бриселу 1967.године, у друштву младе жене социолога, када смо изашли  из сале била 

је весела и духовита: `` Мистерија организма, мистерије оргазма``.  

После ратова, распада земље, свакојаких криза, болештина и сиромаштва, не само све 

старији и изнуренији, него и млади у дубокој кризи идентитета, осећају потребу да  

побегну од тмурне свакодневице, од свеприсутних стресова. Желе да се опусте, трагају 

за мирним кутком у кафани, ступају у разговор, поверавају се, зближавају, лакше им је, 

тако се социјализују. 

У презабринутој Србији се отварају на сваком кораку  кафићи, кафане су препуне. 

Људи понекад пожеле да због нечега беже од куће. 
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Уместо стреса, трагају за задовољством, за опуштањем. Principe de plaisir ( Принцип 

задовољства), можда је то спасоносно.  

Али како, у којим приликама, у којој мери? 

Уморни, изнурени, депримирани, у потрази за  изгубљеном виталношћу, обијају 

прагове домова здравља и болница, свакојаких исцелитеља, иду по бањама, купују 

лекове, ако могу оду лети у Грчку. 

Истражују формулу здравог живота, еликсир младости.  

Наћи љубавницу, љубавника,  дај дa испробамо и то? 

Глацнућемо се.?  

Секс је здрав, кажу лекари, он нас чини младима и виталним, стимулише наш 

хормонални систем и чини нас срећнима. 

Одкако  имам пријатеља боље се осећам, лепше изгледам, поверавају се пријатељице 

једна другој опуштене уз кафу. Наводе све шта су прочитале, чуле, секс се одражава 

позитивно на кардиоваскуларни систем, редовни оргазми код старијих жена могу да 

смање ризик од високог притиска и других кардиоваскуларних обољења. Разлог за то 

би могао да буде сексуални хормон окситоцин који се ослобађа приликом женског 

оргазма. 

Расположена и весела настави:``Он је моје благо, много млађи, нисам више 

нерасположена и нервозна, боље спавам, нетаде ко руком однешен умор``.  

Пријатељица јој се приближи загледајући  у лице:``Затегла ти се кожа лица, јел могуће, 

мање бубуљица и акни, живнула си, глацнула си се `` 

Тужна је и неоснована чињеница, која се  шири у Србији, вероватно и шире, да је секс 

измећу старих одвратан и  непожељан.  

Можда отуда постоји склоност ка млађим партнеркама и партнерима?.  

Један мој закључак:овде се нешто  десило, виђења односа старости партнера се мењају, 

др. Слободанка са плаже  на Ади, доктор психологије рече узбуђена недавно:``Каква 

разлика у годинама, то је мало битно, важно је да се лепо слажу`` 

Да ли је на своме месту имати много млађу љубавну партнерку, или партнера? 

И старији и стари мушкарци се слажу да их еротско задовољство чини млађим, 

привлачнијим, полетнијим и да доприноси доброј форми. 

Старији мушкарци и жене, закључују да је секс веома здрав за већину старијих људи 

јер убрзава метаболизам, смањује стрес, побољшава рад срца, јача кости, мишиће и 

побољшава имуни систем. 

Старе особе би требале да умеју да прилагоде своје сексуално понашање са годинама . 
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Брат Бора ( томови 1-5), еминентни научник биохемичар, ме је летос помало 

испитивачки посматрао како у овим годинама, и даље пун енергије јурим од јутра до 

мрака Дрином са гломазним черенцом у руци:``Буди обазрив, тело може слати лажне 

сигнале`` 

У праву је, он је научник.  

Сетих се речи једног постаријег  пријатеља:``Када видим неку младу и пожељну , 

пожелим је страсно у мислима, као када сам био млад, али тело не може да уради оно 

што зажелим``.Онда је додао помало простачки:``Женама је лакше, само се доле 

намажу``. 

Имам 69 година, животно искуство, сазнања, старење и како се на њега прилагодити су  

једне од главних тема овога мога аутобиографског романа. 

Мој животни закључак је да је цивилизација заснована на потпуно погрешним 

поставкама које се тичу дужине живота, здравља, па и када се ради и о сексуалносги 

старих. 

Убеђен сам да је данашње просечно трајања живота далеко краће од потенцијалног, 

између осталога и због предрасуда о годинама које се сматрају као почеци старости, и 

о уобичајеним годинама када треба умрети. Човечанство те прагове и кодове прихвата 

као рационалне и дефинитивне, и људи полако почињу да се на њих навикавају, 

постепено припремају, занемарују своје потенцијале, бригу о здрављу. 

То је тако, природно, и ту се не може нешо превелико учинити, закључују.  

Сматрам да је таква филозофија живљења не само погрешна, него и да је блиска 

успореном самоубиству. 

Људи не воде довољно  рачуна о здрављу, Бог, је дао људима њихово тело и дух, и  

обавезу да се о њима старају. А они то не чине у довољној мери.  

Постоје разлике међу државама и друштвима, оне развијеније и богатије државе 

стварају услове за дужи и квалитетнији живот, и боље здравље. 

 

Ако постоје овакви клишеи, или боље речено предрасуде, о филозофији живота , о 

односу према здрављу, о веку трајања живота, логично је да се такви ставови 

пројецирају и у однос према сексуалности старих.  
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Човечанство се није отарасило вековних заблуда.Људи заборављају на секс због 

предрасуда, потискују га из себе.  

Што је противно ономе што је записано у организму. 

Сматрају да је секс искључиво у функцији рађања, после менопаузе жена не може 

више да рађа, отуда нема више сношаја. 

Каква заблуда! Нестаје плодност жена, али опстаје сексуална пожуда и код жена  и 

мушкараца, маколико била слабијег интензитета, она је снажна и извор најпријатнијег 

задовољства и квалитетнијег живота. 

Зашто се онда тога лишавати?  

Научници су установили да се јавља јака корелација између броја болести и смањења 

или губитка либида код жена, или еректилне дисфункције код мушкараца.  

Овоме треба додати стрес, бриге, као велики непријатељ либида код старих, и не само 

њих, недостатак физичке  рекреације, неадекватна  исхрана, стан, медицинска нега, 

недовољна разонода и забава. 

Установио сам пролазећи кроз различите животне фазе, да интензитет потребе за 

сексом постепено опада, али би се исто тако могло рећи да варира, да се мења, у 

зависности од наведених чиниоца који утичу на исту. 

Да бих сада у овим годинама дошао до открића, да се добрим здрављем, како се то 

каже здравим животом, шетњама, излетима са планинарима, купањем лети на Ади, 

здравом исхраном и што дужим ноћним сном, са што чешће отвореним прозорима, и 

ноћу, без алкохола, кафа, без дневног сна, гојења, се може на неки начин , у извесној 

мери, вратити у релативну  младост.  

Установио сам  да је најважније од свега позитивна енергија, потиснути тужне мисли 

оптимизмом и полетом.  

Нарочито позивам у помоћ аутосугестију, треба умети створити задовољство и 

опуштеност у мислима. А онда такве мисли шаљу поруке виталности органима и 

организму.  

Потребно је изменити целокупну филозофију живљења. О томе сам се изјаснио у 

претходним томовима. 

Читалац би могао  из ових редова  стећи погрешан утисак, да сам  имао бурну 

прошлост,  воајер који се у позним годинама  изживљава, `` лептир``,  жели да 

надокнади пропуштено, да сам окренут промискуитету.?  

За мене су промискуитетно оријентисане особе извитоперене, због нечега постале  

такве,  увек бих се трудио да сазнам узроке?   

А они постоје.  
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Ретко је у питању наслеђена склоност, обично би  такву душевну, или моралну 

аномалију производио сплет несретних околности, у породици, школи, у окружењу, 

љубавни промашаји,  насиље, нечија дискриминација  . 

Сатана ужива да руши праву љубав. То је моје животно искуство  посматрајући парове 

око себе. 

Права  љубав је са једном особом, промискуитет  је потсвесна потрага  за истинском 

љубављу, од особа које нису довољно свесне зашто су такве, и које су то несретне 

животне околности које су их  поразиле. 

- 1 јануар 2005.године. Како сам постао  либертаријанац?  

У тому 4 сам описао како сам срео либертаријанце из целога света на Годишњем скупу 
либертаријанаца јула 1992.године, ISIL-a www.isil.org,  у Попраду у Словачкој.  

Од тада сам помно проучавао филозофију либертаријанизма која заступа  становиште 

да би појединци требало да буду слободни да чине што год желе са собом и 

својом имовином, све док не угрожавају ову исту слободу других. Либертаријанци се 

не противе коришћењу силе као одговору на већ почињен напад попут насиља, преваре 

или повреде права другога. Они  дају предност етици самоодговорности и оштро се 

противе социјалној држави, јер верују да је присиљавање некога да пружа помоћ 
другима етички погрешно, у крајњем контрапродуктивно, или пак и једно и друго. 

Дошао сам временом до сазнања да сам ја одувек, и пре сусрета са њима,  у доброј 

мери био присталица тих истих начела. И то је био главни покретач моје сарадње са 
либертар ијанцима.  

Омогућавајући публиковање њихових књига на балканским језицима, сам осећао 

одговорност, и задовољство, да омогућим овдашњим читаоцима да  стекну нова 

сазнања, која ће им омогућити  да схвате брзо мењајући све сложенији свет, са много 

замки и препрека, и да се на њега што безболније прилагоде. 

Цео мој радни век се састојао у научним истраживањима тржишта и друштва. А то је 

подразумевало објективну процену стварности,  уз примену научног метода. Научни 

метод се ослања на објективно проучавање, свеобухватност и континуитет. 

Питао сам се тих година: Да ли су фундаментална начела либертаријанске филозофије 
ув ек у складу са објективним чињеницама? 

Ово истичем, јер сам још много  пре либертаријанизма сазнао  за  такозване 

ОБЈЕКТИВИСТЕ. 

Да ли је либертаријанска  филозофија  повремено утопија,  или стварност? 

Поједине постулате либертаријанизма оспоравају мислиоци који себе 

називају објективистима . Они полазе од становишта да стварност треба уређивати 

кроз рационалне одлуке засноване на објективним проценама 

Документ број  1  Интегралан текст. .. 

-Јануар 2005.године.Ненасиље. Почетак буне на дахије.  

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
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 Ненасиље је било мој одговор на деценијско насиље. Ганди је био мој велики учитељ: Мржоа 
се не гаси мржопм негп ппупирује. 

Али сматрам да има места и насилном одговору, ако су угрожени живот и опстанак,. 

Када сам се вратио из егзила у Белгији први пут 1971, а онда и 1974.године,  настали су 

описани политички прогони , без икаквог повода са моје стране. Моја `` кривица`` се 

састојала у томе што сам захтевао да се поштују моја права на рад гарантована 

Уставом и законима .  

Имао сам високе квалификације, био сам млад, преда мном је био живот, имао сам 

амбиције да будем користан члан друштва,  властодршци су ми онемогућили 

интервенцијама да се запослим на радном месту које одговара мојим квалификацијама, 

са прећутним образложењем ,`` да нисам  морално-политички подобан``.  

Нису ми могли јасно објаснити у чему се састојала моја неподобност?. 

У неколико наврата сам се учтиво обратио надлежним државним органима са молбом 

да ми кажу у чему је моја кривица, чиме проузрокујем дискриминацију? А онда када 

ми то саопште. исправићу се, учтиво сам им се обраћао толико пута.. 

Никада нисам  добијао одговор.  

Обраћао сам се бироима за тужбе и жалбе, увек би ми одговарали да моје притужбе 

нису основане, да нико не крши моја законска права.  

Бивало је све горе и горе.  

Настала је жестока репресија. 

Мени је било оспорено право на ненасилну одбрану од насиља. 

Поштујући међународне конвенције о људским правима,  сам се обратио прво бироима 

за притужбе и жалбе, и редом: државним функционерима, судовима до највишихх 

инстанци. 

Да бих тек након исцрпљености домаћих инстанци захтевао подршку међународних 

организација. 

Уследила је моја грчевита и методична борба. 

1 марта 1975.године сам основао први југословенски ненасилни одбор за заштиту 

људских права, ангажовао сам се у заштити појединаца и сегмената угрожених у 

њиховим правима, све до омасовљавања и настанка масовне политичке странке Покрет 

за заштиту људских права , која је у крајње неравноправним условима учествовала у 

свим парламентарним изборима све до 1997.године, а 1990 године сам био кандидат за 

Председника Србије. ( томови 2-5). 

1994.године сам поднео Захтев за рехабилитацију који је 2012.године усвојен, али до 

2017.године држава одбија да ми надокнади настале материјалне и  нематеријалне  

штете.. 

Либертаријанци углавном виде ограничења која држава намеће појединцима и њиховој 

имовини, преко потребе да се казни повреда права једног од нас од стране другог, као 

повреду слободе.  

Нисам повредио ничија права. Нити  саме државе.  

Неко би мога узвратити: Свака власт је дата од Бога.  

Да ли је овакво становиште увек исправно?  
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Насупрот овоме, прави либертаријанци сматрају владу неопходном са једином сврхом 

заштите права људи. Ово укључује заштиту људи и њихове имовине од криминалних 

дела других, као и обезбеђење националне одбране. 

Многи моји сродници су поклани у Источној Босни  од усташа за време Другог 

светског рата .Страдања мојих блиских су настављена у новој држави насталој 1945 

.године ( томови 1-5). Кољаши црнокошуљаши су се од 1945.године преобукли у 

црвене одоре, из којих су вириле нарогушене  фаце охолих и немилосрдних бирократа, 

нахушканих против сопственог на рода. 

 Тешко ли се капи на манитој глави.. 

Сањам деценијама основну школу и гимназију, наше народне песме су непресушни 

кладенац мудрости и охрабрења.Толико пута су ме као руком извукле из понора 

безнађа и малодушности. 
 

 

Почетак буне против дахија 

Боже мили! Чуда великога! 

Кад се ћаше по земљи Србији, 

По Србији земљи да преврне 

И да друга постане судија, 

Ту кнезови нису ради кавзи,; 

Нит' су ради Турци изјелице, 

Ал' је рада сиротиња раја, 

Која глоба давати не може, 

Ни трпити Турскога зулума; 

Јер је крвца из земље проврела, 

Земан дош'о ваља војевати, 

За крст часни крвцу прољевати, 

Сваки своје да покаје старе. 

 

Тиранија и пљачка су од 1970-их година из године у годину 

постајале све неподношљивије. 

 

Гром загрми на светога Саву; 

Усред зиме, кад му време није, 

Сину муња на часне вериге, 

Потресе се земља од истока, 

Да се Србљи на оружје дижу, 

 

У Србији су 1980-их почели и земљотреси. 

 

""Чувајте се раје сиротиње;; 

"Кад устане кука и мотика, 

"Биће Турком по Медији мука, 

"Друмови ће пожељет' Турака, 

"А Турака нигде бити неће, 

Мудрији државни Титови и Милошевићеви функционери су се 

залагали за попуштање стеге. 
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"Исјећ' ћемо све Српске кнезове, 

"Све кнезове, Српске поглавице,; 

"И кметове, што су за потребе, 

"И попове Српске учитеље, 

 

Побеђивала је струја тврдокорних комунистичких бирократа 

 

"Прођите се глоба и пореза; 

"С кнезовима ви се побратите, 

"Јера наше дуго бити неће. 

 

Поручивали су мудри и разумни функционери 

 

Ал' говори Фочић Мемед-ага:; 

"Мој бабајко, не слушам те стари." 

То изрече, а на ноге скочи, 

И за њиме остале дахије, 

Да погубе српске кметове 

Првог Српског кнеза Мемед-ага говори : 

"Не могу те, пустити, 

"Да ми дадеш и сто кеса блага."; 

Ал' бесједи Бирчанин Илија ( Напомена аутора-породични  предак-Том 

1) 

"Господару, Фочић Мехмед-ага! 

"Ево теби и сто кеса блага, 

"Поклони ми живот на мејдану." 

Вели њему Фочић Мехмед-ага:; 

"Не будали, Бирчанин Илија! 

"Тко би горског упустио вука?" 

Мехмед-ага викну на џелата 

Џелат трже сабљу испод скута, 

Те Илији одсијече главу; 

; 

"Бог убио сваког ришћанина, 

"Који држи вјеру у Турчину! 

" 

 Латини су старе варалице. 

 

У суботу уочи неђеље; 

И Ђорђијне опколише дворе, 

А са двије стране повикаше: 

"Изиђ' амо, Петровићу Ђорђе!"; 

Тко ће љута змаја преварити? 

Тко ли њега спаваћива наћи? 

Кад је Ђорђе избројио Турке, 

Чашу попи, а пушку потпраши, 

Узе доста праха и олова,; 

Па изиђе својему обору 

Међу своји дванаест чобана; 

"А ви браћо, мене послушајте, 

"И шарене пушке потпрашите;; 

То изрече Петровићу Ђорђе, 

Земљи паде, пушци огањ даде,; 
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Пуче пушка, остат' пуста неће; 

Ђе је глед'о, Ђорђе погодио, 

Мртав паде Узун са кулаша. 

Кад то виђе дванаест чобана, 

На мах пуче дванаест пушака,; 

Мртви паде онђе шест Турака, 

Шесторица на коњма побјеже. 

Победник. Victory. Victoire. 

 

 

 

 

На све стране Ђорђе књиге посла 

У свих градских седамн'ест нахија 

"Сваки свога убијте субашу;; 

"Жене, ђецу у збјегове кријте." 

Кад то чуле Српске поглавице, 

На мах они послушаше Ђорђа: 

Сви скочише на ноге лагане, 

Припасаше свијетло оружје,; 

Сваки свога убише субашу, 

Жене, ђецу у збјег одведоше, 

Кад је Ђорђе Србље узбунио 

И с Турцима веће завадио, 

Онда Ђорђе прође кроз нахије,; 

Па попали Турске карауле, 

И обори турске тефериче, 

и удари на Турске паланке, 

Тешко Србље с Турцима завади. 

Турци мисле, да је раја шала, 

Ал' је раја градовима глава; 

Уста раја к'о из земље трава., 

Онда Ђорђе у градове уђе; 

Што би Турак' по градов'ма б'јелим,; 

Што би Турак за сјече, ис'јече; 

За предаје што би, то предаде; 

За крштења што би, то искрсти. 

Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, 

И Србију крстом прекрстио,; 

 

Победа 
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И својијем крилом закрилио 

Од Видина пак до воде Дрине, 

Од Косова те до Биограда, 

'Вако Ђорђе Дрини говорио: 

 

"Дрина водо! племенита међо; 

"Измеђ' Босне и измеђ' Србије! 

"Наскоро ће и то време доћи, 

"Када ћу ја и тебека прећи 

"И честиту Босну полазити." 

 

 

 
  

Крива Дрина се може исправити. Ум царује снага кладе ваља. Лепа реч и гвоздена 

врата отвара.  

Мржња се мржњом не гаси, него потпаљује. 

 

.--Јануар 2005.године. Поновни сусрет са Милицом Јованић. ( том 5) 

Милица Јованић ( том 5) је као подморница, ту је, па изненада нестане, зарони, нестане 

месецима, или дуже,  наједном изрони, појави се,  и сва усхићена ми се јави. Увек нова, 

непозната, узбуђена, еуфорична, жели по сваку цену да ме што  пре види,  да са мном 

разговара. 

Описи сцена њене љубоморе у претходном тому би могли брзоплетог читаоца навести 

да закључи,  да је она дубоко и искрено везана за пријатељство са мном.  
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Мислим другачије, љубомора је страх да се изгуби вољена особа, а то није посреди, јер 

је она нестајала из мога видокруга изненада, без мени препознатљивог повода са моје 

стране, без претходног образложења, барем телефонирања, без икаквог интересовања 

где сам и шта се са мном дешава. Она је интелигентна и ваљана особа, али повремено 

не влада својим мислима, изрекла би ми се брзоплето, кад се најмање надам, без да 

тога буде довољно свесна, да би у таквим ``паузама`` сретала поједине мушкарце, који 

би је одвукли на другу страну. Она то није чак ни крила у довољној мери. 

Да није хтела да ме прави љубоморним? Добро, а где је досада била, сада ме наједном 

позива? Чудно, нејасно? Да ли је њој уопште стало до тога шта ћу ја о њој мислити? 

 Одавно сам свестан да њена љубомора није знак љубави, него посесивности. Jедном  

сам јој то саопштио. Није се нимало наљутила, напротив, сва се орасположила, смејала 

се, гласно се закикотавши:`` Као да си ти бољи, ако ти можеш могу и ја`` 

Она је особа са много добрих особина, али има  и мана. 

Једна њена мана је била пресудна за природу нашег дружења, убрзо након почетка 

наших сусрета  сам схватио да је она  помало изгубила веру у људе, да олако ступа у  

разговоре у превозу, или  чак и на улици, то сам објашњавао тиме да живи у изолацији, 

да је усамљена, то је за њу начин да се социјализује.  

Али ми је то сметало. 

Она је од мене прошлих година упорно захтевала да наша веза постане стабилна и 

дуготрајна.  

``  То није могуће, јер ти ниси стабилна``, увек бих јој искрено одговарао оно што 

мислим.  

Она се  обично на те моје речи није љутила, сем понеки пут када би почињала да ме 

убеђује да је она врло озбиљна и зрела особа, али да сам ја такав, да сам управо ја тај 

који није стабилан.  

Онда би се обично на све то насмејала расположена:`` Када можеш ти могу и ја``.. 

Шта ја то могу, запитао сам је неколико пута. Није могла да ми поуздано ничим 

ваљаним  докаже ту њену тврдњу. 

Упркос свега, прихватао бих и такво дружење са њом. Ипак Милица је врло женствена 

, иако имам те и те године, у себи још увек носим ону виталност која мушкарцу када 

сретне заносну жену  може стварност учинии лепшом и узбудљивијом. 

Али она би повремено на по неколик месеци, а понекад и дуже нестајала из мога 

живота? 

Изменили су се последњих година односи између мушкараца и жена. Понављам, због 

нечега горопадна постарија госпођа ми рече једном на плажи на Ади:`` Ама хајте, 
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дружења жена са мушкрацима су данас другачија, са једним у шетњу, са другим у 

позориште, са трећим на предавање, са неким на излет.``` 

Можда саам ја Милици нека врста резерве?. 

Сетио бих се повремено господина Мирослава Хрњичека, једног од функционера 

Старе демократске странке, необично виталан човек, прешао увелико 80 година 

старости, а има тридесетак година млађу супругу, имала је хируршку гинеколошку 

интервенцију. Скоро забринут, без најмање трунке хумора ми је мирно саопштио, 

показујући прстима на некакве беличасте пилуле  које је преда мном пио:`` Морам да 

попијем, да се смирим, узбуђен сам`.  

Схватио сам да он пије бром, то користе они који желе да смире претеране сексуалне 

прохтеве, то су нам стављали у храну када сам би у војсци у Краљеву 1963-64. године.   

Да ли су то лажни сигнали организма, сетих се речи брата Боре?. 

Недавно, после неколико конвенционалних речи након сусрета у топлом ресторану Мк 

Доналдс на Теразијама, са нама је био и Душан Покорни ( томови 1-5), Милица би 

прелазила на њене омиљене теме, није се нимало либила од Душана да поново почиње 

да прави љубоморне сцене. Оптуживала би ме неосновано сва унезверена, за другарицу 

Десу:`` Зато се ти ниси јављао од октобра прошле године, та змија те узела под своје`. 

Милица се 80- их година прошлог века дружила са страним новинарима и борцима за 

људска права, она не воли празне приче. али ужива да евоцирамо успомене, то су наше   

омиљене теме, дисиденти, забавне  догодовштине наших заједничких познаника, чак и 

понеког страног новинара кога смо обоје познавали, од којих неке и Душан познаје, 

смејали смо се и ћаскали расположени.   

До нас седе млађи човек, и умеша се непозван у наш разговор. То је код нас понекад 

уобичајено. Али ипак то не иде, ја никад не бих ни помислио да се приближим неком 

пару, да се непозван умешам у њихов разговор, а то данас многи чине. 

Милица сва устрептала као из топа поче са њим да се скоро довикује, весело је свашта 

причала, на шта се Дуле мало изнервира:`` Разговарај овде са нама``.  

На то млади саговорник скоро нервозно добаци:`` Шта, не смем да  разговарам``?, 

устаде и оде нагло. 

`` Понашаш се ван бонтона, то је чак знак неваспитања, олако се упушташ у дуге 

разговоре са непознатим мушкарцима``,  Дуле је био скоро нервозан.  

Уместо да се обрати њему репликом, Милица се сва зацрвенела окрете мени:``Па шта 

хоћеш, као да си ти бољи и  ти то исто радиш``. 

 А ја то никад нисам урадио.  
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Зазвони јој мобилни, нестрпљиво зграби апарат у руке, чу се весео мушки глас, она се 

сва растопи. Почела је да ужива да када је у друштву са мном да је позове неки 

мушкарац. Да ја видим да је она `` тражена``. 

 Дуле поседе још мало и извини се да мора да иде код сестре Мање, поздрави се учтиво 

и оде својим путем. Душко је Пречанин, лепо васпитан , строг и учтив. Бечка школа. 

Када он замаче иза врата кроз која видесмо кошаву и снег како се витлају тротоаром 

заједно са гладним псима, и пролазницима у капуљачама,  рукавицама и зимској  одећи 

закопчаној до грла, опрезно газе да се не оклизну, она се опусти:`` Еј знаш шта, молим 

те да сада одемо до тебе, имам нешто врло хитно, морам да напишем поднесак суду, 

истиче рок``?. 

Чим смо ушли у мој скромни стан на Миљаковцу, она закорачи у собу, стаде и све 

помно разгледа, мотри, проучава:`` А све се цакли, ко ти распрема стан, ово не личи на 

тебе, ко је она``? .  

Поново би настале бескрајне расправе и оптуживања.  

Одавно поимам да она то намерно чини, да ли је то њена разрађена стратегија, или 

подсвесни  мазохизам, њој је потребно да се умеша нека трећа особа, и таква ситуација 

ТРОЈКЕ би је снажно инспирисала да се у њој пробуди запретена жарка истинске 

женствености. 

 

``Ето, ми смо другови, повремено се виђамо, и шта нам фали``?, слегох раменима. Она 

се закикота:``Баш си мудар, дај шта даш. боље ишта него ништа, кад је бал нек је бал, 

барем и понекад``. 

Шта је она радила месецима а сада се наједном појавила? Лукава је:``Види каква 

зимска идила, Авала под снегом који витла кошаву  је права ствар, сутра идемо на 

Авалу, налазимо се у 13 часова и 30 минута код Трошарине` . 

 Знао сам да се због нечега вратила. Зашто? До када? 

`` Докле ћу да будем сама, живот ми се смучио``? ухвати главу обема шакама.`` Шта је 

то, јесам ли ја твоја крпа, када ти затребам скембаш ме у твој стан, а после нестанеш, 

то мени не треба``.  

То је сада тако са њом, а сутра ко зна како ће бити? 
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Аутобус за Авалу је полупразан, около се бели снежни покривач, у даљини Авала у 

белој одори, зачас стигосмо и кренусмо уз успон. 

 

На врху  затекосмо младе скијаше, Авала је мала планина, али понегде има погодан 

терен за скијаше, јуре деца на санкама. 

 `` Зашто идеш брзо, мало спорије``, чујем иза себе њен нервозан  глас, успорила је 

једно десетак метара.`` Идем брже, али када се удаљим,  ја се вратим до тебе, волим да 

брзо ходам``, кажем оно што јесте.  

На то се она разљути:``Сада ћу се вратити кући``, стаде и окрете се да се спусти низ 

падину. једва сам је убедио  да наставимо успон. Стиже до мене:`` Сва сам се ознојила, 

да станемо тамо иза оних борова, да ми пешкиром обришеш зној са тела``.  Завукох 

пешкир испод хаљине, оне поче да се кикоће, све је одјекивало.  

Она навуче зимски капут, кретосмо узбрдо.`` Ево ти моја торба да је носиш``, тутну ми 

у руку истински руксак, слажем се да то носим, тешко је за њу, али она стално доноси 

тај руксак и гура га у моју руку. Тврди да су јој све те ствари неопходне. а нису. `` Када 

идеш на планину и у шетњу ослободи руке, да  можеш опуштено да се размахнеш у 

природи``, толико пута сам јој то рекао. Безуспешно, опет би се појављивала са 

руксаком у рукама. 

Истина је да Милица има много недостатака, али наше повремено дружење упркос 

прекида и расправа опстаје.  

Размишљам зашто је тако? 

Милица је женствена, то је несумњиво. Интелигентна је и образована, полиглота 

интелектуалка, из часне , домаћинске пречанске куће. 
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Имућна је, али је то за мене поптпуно неважно, чак ми сметају имућне особе, поготову 

оне асоцијалне и свадљиве, које  умеју бити ирационалне, оне би хтеле стога што си 

имућне да командују.  

А не волим да ми било ко командује, за договор сам и изналажење логичких решења.  

Са њом се о свему може разговарати, имамо наше заједничке теме, познанике и 

пријатеље. Када бих са њом гледао РТС 1 квизове знања и интелигенције, био сам врло 

изненађен њеним фондом познавања података, чим би водитељка емисије поставила 

питања учесницима, Милица би прва одговарала, ретко кад да не би погодила. Имамо 

иста политичка убеђења и виђења света, исте ствари волимо, изласке, дуге шетње, 

филмове,  концерте. Ипак, највише је у мојим очима уздиже њена необична и 

аутентична љубав према природи.  

Она је заљубљеник Дрине, воли тамо да ради исто што и ја, да плива, има омиљени 

зелени прозирни Црни вир, који се у пени  креће у круг, ту река поред обале стоји, и 

брзо се угреје, ту би она сваки час јурила и пливала, Дрина хладна, а вир топао, скоро 

као Ада Циганлија.   

Изнад вира се Дрина раширила скоро као мирна широка Сава, али то није тиха 

равничарска матица, речно корито је помало нагло нагнуто, пад је изразит, последица 

је снажно  убрзање тока реке, зелена брза матица се сјакти на летњем сунце као 

растопљено олово, пршти брзацима.  

Баш ту смо пронашли начин врло лековите водене масаже. загазили би до колена, по 

врло клизавом камењу, даље се не може јер је вода толико брза и јака да хоће да обори. 

Испружили би се по камењу, нашли би под стопалима некакав чврст ослонац, повећи 

камен добро укопан у дно реке, рукама би се грчевито ухватили за повеће камење, да 

нас брза вода не понесе.Одавали би смо се чарима тела које се наочиглед и такорећи 

тренутачно  релаксира, изложено брзој воденој струји, све шушти, вуче наниже, 

приобална водена струја би поткопавала оштро камење испод тела. 

Сашу Срећковића, кустоса Етнолографског музеја  у Београду сам када је дошао у 

Узовницу одвео на Црни вир, ухватио сам га за руку и довео на место где нас водена 

подивљала струја масира, Сашу просто нисам могао да препознам,  веселио се као мало 

дете, његово тело је поигравало као играчка под налетом брзе водене струје. 

`` Невероватно, како крепи, јача, враћа снагу, то је природан ђакузи``. 

Од тада смо ово назвали `ђакузи``, Саша је био кум. 

Милица воли да се пентра по висовима, где би брали купине, верали би се по врзинама 

и врлетима, 

Уме да изговара понекад и простачке псовке и речи:``Где  си ме довео на ову 

јебодерину``, закикота се и опружи целим телом по топлој пољани на врх Ђерића брда, 

повисоко изнад села. У недоглед , тамо у Босни преко Дрине, се слажу све већа 
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узвишења на она мања, у далекој једва видљивој плавој измаглици се уздижу масиви 

Романије.  

Пронађосмо ту недалеко једно забито мсто, погледасмо, набасасмо на стабилну клупу, 

са наслоном, дубоко укопану у земљу. 

Oткуд баш овде дрвена оланђала клупа, али још чврста, на оваквом егзотичном и 

незаборавном месту? Задиви нас панорама необичне планинске природе која 

наткриљује Дрину што доле вијуга, пред нашим очима су се уздизала брда, шумарци 

борова и јела, тамо у Босни сурови пропланци би се губили у далеким плавичастим 

врховима што су тежили небу-  

Око нас овде у Србији нигде куће. Тужно, напуштени брдски засеоци, прагови зарасли  

у коров.  

 `` Као да смо на некој другој планети``, прошаптала би.  

Шта то све вреди, одкако смо заједно би ме зачудила повремено прошапутвши:`` Што 

ме не упознаш са неким``? Помислио бих да се шали, али она  то говори већ више 

година.  

Како то може мени да говори, а са мном се дружи?  Па она је детињаста, незрела, 

лабилна.  

`` Добро, упознаћу те, `` више је кушам, него ли што то стварно мислим, `` али ти 

доведи неку твоју другарицу, да будем учетворо``?. 

После ових мојих речи је настало необично, врло напето затишје.`` Хоћеш да ме се 

ратосиљаш``, била је ван себе од беса. 

`` Па јеси сама тражила да те упознам``? ``` Шалила сам се``. ` Не бих рекао да си се 

шалила, ти ми то предлажеш већ годинама, у свакој шали има  истине, поготову ако се 

упорно понавља``, закључих ову тему. 
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-Јануар 2005.године. О чему се ради са Југославијом и Америком? 

Савремени међународн односи и гео-политика, нису ни издалека оно што су били 

ранијих деценија, поготову у 20 или 19 веку. Све је посталo крајње нејасно и замршено.  

Схватити о чему се ради .у савременом свету, би било равно разрешавању 

најзамршенијих ребуса. 

Од завођења санкција нашој земљи, све до ратова 1990-их и распада и бомбардовања 

Југославије 1999.године, и свега што је након тога уследило од међународне заједнице 

према нашој земљи, сам се трудио да објективно процењујем и трагам за одговором на 

питње:  О ЧЕМУ СЕ ТО РАДИ?  

Дпкумену брпј 1 Б. 

 

Panta Rei , све тече, све се мења, узвикнуо је антички филозоф Симпликије, како би описао један 

од основних  концепата Хераклиове филозофије. Чуо сам као дете , касније као ђак, како су стари 

мудри људи говорили после Другог светског рата, када  су  на власт дишли комунисти: Ко  би гори 

сад је доли, ко би доли сад је гори. 

Друштвене промене, и оне најмање, гомилање  нових  социолошких  чињеница, што може трајати 

кратко, понекад  годинама , деценијама, или дуже, вековима, делају у тишини. 

Нагомилају  се , одраде своје, наједном нагомилани  кванитет измени суштински квалитет.  

Свест  се измени, људи и њихова виђења, односи међу људима,народима, државама, тихо скоро 

неосетно  настану тектонске планетране промене. Као неки тихи и невидљиви потреси се претворе 

у истинске  земљотресе. Падају као куле од карата, руше се царевине, огромне држве, читави 

политички системи и концепти. 

Томе се не може нико  одупрети. 

Живимо у  време врло убрзаних социолошких  промена.  
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Ове чињенице треба да знају данашњи заслепљени који су острвили на Србију..  

Нека добро размисле шта раде, и ШТА СУ ЧИНИЛИ. 

Свако је одговоран за своје поступке. 

Патријарх Павле:`` Срби и Јевреји су два паћеничка народа``  

Документ број 1А. 

-1 јануар 2015.године. Способност, или неспососбност да се направи слободан 

избор,  узме судбину у сопствене руке.? 

После деценија комунизма, транзиције, после санкција  ратова, остале су материјалне у 

духовне  руине. Остарели, изнурени и осиромашени народ, без вођа и стварне 

подршке, обеспомоћен и обеспамећен, понекад пада под утицаје свакојаких лажи и 

интрига.  

Смиреност, концентрација, одмор, владање собом, су неопходни за промишљеност и 

дон ошење рационалних одлука.  

То одувек имам на уму, и пазим се замки. Подмукли злобници све чине да изнуре и 

наведу на нервозу и непромишљене поступке, ``да наводе воду на свој млин``. 

 Да оне на које се излива њихова омраза, лукаво гурну у изолацију, да их нервозне и 

импулсивне наведу на недовољно одвагане политички некоректне изјаве, или одлуке и 

поступке, који  се неће свидети појединим  моћним  сегментима у свету, да их тако 

лише њихове заштите.  

А да онда могу неометано да их овде злостављају и пију крв и зној на сламку, да 

неометано чувају вечити STATUS QUO, да пљачкају и краду, да створе њихово 

царство корупције и безакоња. 

Свестан сам, да они који кроје судбину света, покушавају са доктрином- оставити  

сваком појединцу да својим поступцима моделира своју личну судбину. 

У зависности од рационалности понашања, то јест од разумног уклапања у визију света 

моћних, свако би могао својом промисли да изнађе неку  своју пасарелу, неки кутак  

мира и преживљавања, или просперитета.  

Свако је ковач своје судбине. 

Три пут мери, једном сеци. 
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Поједини подмукли и злобни суседи,  и не само они, на ојађеном народу Србије, у 

дубокој кризи идентитета, желе да перу своје истоијске поразе, и погрешке.  

Њихове државе и припадници њихових народа су се кроз историју огрешили о Јевреје, 

чинили су погроме и прогонили их, то је данас за њих велико оптерећење и губитак 

угледа у свету.  

А Срби су увек са Јеврејима живели у слози и пријатељству.  

Љубоморни ривали Србије злоупоребљавају дубоку кризу идентитета народа у Србији, 

нарочито младих, који не разумеју довољно зашто, и од кога, је Србија понижавана, 

склони су емоцијама и бесу, па им подмећу кукавичје јаје антисемитизма, да их тако 

изолују и лишше подршке моћног јеврејског народа, да их тако осамљене могу 

несметано унесрећивати. 

-Jaнуар 2005.године. Сусрет са Десимиром Вујинићем ( томови 1-5). Пост-

трауматски ратни синдром. Чудни људи на улицама, необична времена. 

Драгог и мудрог школског друга Десимира Вујинића ( томови 1-5), сам поново срео 

прексиноћ у аутобусу 59 , док сам се враћао у стан на Миљаковцу. Он станује у 

суседству, тамо где се додирују Топчидер, Кошутњак , Канарево брдо и Миљаковац.  

Деју красе изузетне људске особине, а једна од њих је да је  непоколебљив борац.За 

њега би неки злонамерни казали да је `` националиста``, а он то никако није. `` Ја сам 

националиста-патриота, не мрзим ниједну нацију, мени није важно којој нацији неко 

припда, него какав је човек, многи бркају појам ``националисте`` и `` шовинисте``. то је 

његов став. 

Он је занимљив спој инжењера, дакле професије која спада у егзактне науке, али је 

изузетно, страсно ангажован у анализи друштвених појава.  

Имам искуство са инжењерима, онима чија професија  и образовање нису из области 

друштвених наука. Постоји значајна разлика скоро истинска закономерност у поимању 

и знању о друштву и политичким догађањима, када се ради о онима који су из 

професија и образовања из обласгти егзактних наука, и оних из друштвених наука.  

Ови први су склонији  да друштвену стварност процењују онако како то прописује 

научни метод у егзактним наукама. Не узимајћи у обзир притом, да је проучавање 

друштва нешто друго,  да тамо важе друга правила аналитичког приступа.  

Још из гимназијских дана ми је остао  у сећању као врло штедљив. Он је то и дан 

данас. затицао бих га у аутобусу са повећим платненим кесама препуним празних 

флаша, залазио би по беооградским кафанама, тамо га знају, скупљао је празне флаше 

и онда их продавао, тако би зарађивао скромне суме новца. 

Деја је инжењер, али је стекао изузетна сазнања из области политике, историје, 

социологије, људских права, и појединих других области.  
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Он је пуковник у пензији, официрске пензије су прилично високе, има комфоран стан у 

резиденцијалном делу града, један син инжењер је у Америци, други син такође 

инжњер је запослен у Београду, његова супруга прима солидну пензију.Али њему 

треба новац да плати путовања на Крф и за друге сусрета и скупове у земљи и ван ње, 

где се обележавају значајни датуми и догађаји из прошлости Србије. 

Он је српски патриота, љубитељ свега што је српско, а његова супруга је Хрватица. 

Деја је у исто време врло правичан. Као пуковник ЈНА инжењер конструктор у Војном 

институту ЈНА недалеко до Храма Светог Саве, је због своје правичности и критике 

онога што је он сматрао да није на своме месту, био слат на психијатријско посматрање 

на ВМА-Војној медицинској академији. 

``Да ли има још негде у свету да мудре људе патриоте због тога хоће да прогласе 

лудим``, огорчен је Пера Бјелановић.( томови 4 и 5 ), он и Деја су не само 

истомишљеници него  се често друже.  

Десимир  је боравио подуже на стручном стажу у Великој Британији. Отуда се вратио 

дубоко импресиониран технолошким и свеколиким духовним и друштвеним развојем 

ове врло моћне острвске земље. Често је хвалио Енглезе да су врло мудри и 

принципијелни. 

У понечијим очима је важио за чудака. У доба када су у Југославији, и у свету, са 

страхопоштовањем гледали у Совјетски савез као у  свемоћну државу ``Где сунце 

никад не залази``, сећам се мога боравка у Белгији, тамо су се Белгијанци са зебњом 

освртали и тихо шапутали да их неко не чује `` oeil de Moscou`` ( Око Москве), он је 

нама у то време овде у Београду говорио:`` Планетом влада Запад``.  

На врло занимљив и оригиналан начин је умео да повеже егзактно са друштвеним. 

Наши људи, за разлику од оних из западних земаља, олако ступају у конверзације  са 

непознатим, на улици,на  јавном месту, у превозу, било где да су.  

Питам се о чему се ту ради? 

Тога је било и раније, али у далеко мањој мери. Надолазећа криза последњих деценија, 

нар очито од почетка 1980-их, све више током 1990-их , нарочито са ратовима, 

распадом земље и бомбардовањем 1999.године, убрзавајући се све до данашњих дана, 

је драстично изменила психологију народа на овим просторима. 

Неприлике, трагедије, стресови,  стварају потребу да се некоме све то искаже. 

Деја ми се обрати полугласно док је аутобус од Славије смирено ишао својом 

уобичајеном маршрутом ка Раковици:  

``Светлости која долази са јако удаљених галаксија и звезда је потребно огромно много 

времена да би дошла до нас. Стога, када погледамо у небо, видимо објекте који су се 

појавили пре стотину, хиљаду или више година пре, ми заправо гледамо у прошлост``. 
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Поставио сам му следеће питање, али схватих по главама које нам се као по команди 

окретоше, упиљише у нас љубопитљиве погледе,  да бих уствари таквим 

провокативним питањем могао цео аутобус укључити  у наш разговор,  и тим питањем  

јавни градски превоз  претворити у покретну јавну причаоницу, што се мени не свиђа. 

Ипак изустих мало тише,али се около чуло, као да начуљише уши:`` А ми не 

проучавамо нашу, овоземаљску прошлост``.. 
 

 

 

Деја има повишен шећер, вероватно би због тога био повремено врло нервозан, али би 

ипак успевао да влада собом, њему су понекад засметале извесне разлике у нашим 

виђењима светске политике и великих сила, и улоге Србије, узврпољио би се одједном 

на седишту, лице му се згрчи у покушају да уздржи љутину, скоро се прекорно 

обрецну на мене:``Ово што ми сада овде у Србији и на Балкану доживљавамо и 

видимо, је зацртана слика онога што се догађало пре десетина, или пар стотина година, 

а можда то траје од раније, ми смо залеђена давно прошла прошлост``. показа руком у 

вис ка небу од кога нас одваја кров аутобуса. 

Деја је био најбољи ђак у моме разреду прво Прве мушке, па онда Прве београдске 

гимназије далеких 1952-1955.године ( том 1), а ја један од лошијих ученика, мене се 

као таквог сећају моји тадашњи школски другови. Они нису  разумели како су се 

ондашњи кројачи људских судбина односили према мојој породици, и мени лично, и 

какве је све то поразне последице имало на мој статус у школи и на резултате учења.  

Деја, одличан ђак  је све до 1970-их година , а тако је било са већином школских 

другова,  у мени видео оног намученог скромног ђака, исподпросечних оцена, је 

сузбијао  себе самога, као врло интелигентан и моралан млади човек, да се према мени 

понаша на начин који би ме повредио. Али је се временом моја представа у његовим 

очима мењала, поготову након мога повратка из Белгије и медијских иступа у јавности 

као борца за људска права, схватао сам да ме сада уважава као саговорника .  

Једном сам покушао да му објасним зашто сам тада био `` лош ђак``.  

Он је то исправно  схватио и још више ме уважавао.  

У та давно прошла ђачка времена за мене је била истинска енигма: како то да је он 

најбољи ђак, иако потиче из породице која није била комунистичка, чак шта више, он 
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је у то време `` Братства и јединства`` би врло грлат причама о Јасеновцу и усташкој 

ками и о десетинама покланих његових сродника у Јасеновцу ( његови су из Западне 

Босне).  

Нисам никако могао да разумем како он из такве породице а најбољи ђак?   

Али је се ипак тих ђачких година нешто мрачно десило са њим, он је нестао годину 

дана из школе, нигде га није било, свашта се причало.  

 Упркос те мутне и мени нејасне мрље у његовој животној гимназијској биографији, он 

је касније био бриљантан  студент и врло успешан стручњак. 

Испред нас је седела млађа жена, све је чула шта он рече. Окрете нам се насмејана:``А 

како до Месеца стигну тако релативно брзо``?.  

`` Месец је ту, близу, сусед, а васиона је бескрајна``, зачудих се да он тако олако 

упушта у разговор са непознатим особама. 

`` Ама пусти Американце, никад се они нису ни  искрцали на Месец, то је прича за 

наивне`` зачу се однекле из другог краја аутобуса. `` Снимке направили у некој 

пустињи``, добаци неко из  дрмусаве платформе аутобуса, скоро из буџака.  

`` Какав 11 септембар и Ал Каида да сруши те облакодере, како су људи наивни, 

амерички авиони су гађали бомбом у фијоку министарства у Београду у коју  нанишане 

, толике хиљаде километара смо далеко од Америке, а да не могу да се одбране од Ал 

Каиде усред Америке``,  окрете нам се дремљиви чупавко са седишта испред нас. 

`` Засули су нас уранијумом, све поумира од рака, Бог све види , казниће их, има 

Бога``, између укрштених руку на држачу аутобуса резигнирано  се обрати путницима 

истинска богомољка, знам је, она се  повремено упути аутобусом 47 ка манастиру 

Раковица. 

Онај глас из буџака као да је допуни:``Уранијум се не очисти из земље и вода милион 

година``.  

Деја се гласно не сложи:``Нису они будале да затрују Балкан за следећих милион 

година , ко зна ко ће у следећим вековима бити овде, можда и они, можда је било 

помало уранијума,  али не  у тој мери да затрује``. 

Умешах се и ја:``Нагли раст канцерозних обољења је почео још крајем 1970-их година, 

много пре Нато бомби ``.  

Она богомољка ће љутито:``Али ово је нешто друго, ово  није епидемија, ово је 

пандемија``.  

Деја је истински, универзални  зналац:`` Ради се о узлазном тренду обољења , 

геометријској прогресији, узроци нису Нато бомбе, мада су у извесној малој мери и оне 

допринеле, узроци су други``.  
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Хтео је да изнесе његову омиљену тезу, критику кривца-званичне политике у Србији. 

Али га ја спречих трзајем руке, ко зна кога сада има у аутобусу 

Понекад у овом аутобусу видим необичну млађу жену, скоро девојку, она је ипак 

женствена, али не привлачи тиме пажњу, него својим чудним понашањем. Она сама са 

собом води бескрајне острашћене монологе, уопште не обраћајући  пажњу на 

присутне, из ње би  куљале  речи, неповезане, некоме би се обраћала, коме, па би нагло  

променила тему. Млатарала би повремено рукама, да би се нагло намрштила, па би се 

онда у својим мислима неочекивано умиљато насмешила  неком невидљивом али 

драгом саговорнику. Скоро да му се обеси око врата. 

 

Помишљао сам да је избеглица, чини ми се по  њеном ијекавском нагласку, и 

растезању речи?~  

`` Свашта је сирота доживела у рату, пукло нешто у њој, прегорела``, чуо сам недавно 

шапат старијег разумног човека који је седео на седишту до мене. 

Деја није заборавио започету тему:``Више од 20 милиона метеорита улази у земљину 

атмосферу сваког дана``., подиже кажипрст ка моме носу као да ме упозорава. 

 

 
 

Његове строге и све гласније речи су постајале застрашујуће:``Свемир би могао да 

прође кроз  катастрофички распад вакуума, то би могло да се догоди у било ком 

тренутку, а ми чак не би ни видели да се то догодило``. 

Ка нама се због ових његових речи, као по нечијој немуштој команди,окретоше главе 

неколико путника са оближњих седишта.  

Још један повремени путник је одавно пленио моју пажњу.Он је млађи човек, висок и 

сувоњав, али врло одлучног израза лица, нoси дугачку браду, у изанћалом је оделу, 

држи  у  рукама свежањ свакојаких изношених ципела и пертли, никоме није нудио да 

их прода, али је стално уздигнуте главе некоме горе у висини мрмљао  нејасне речи и 

http://i224.photobucket.com/albums/dd207/mp3men/zanimljivosti+dana1/svemir.jpg
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језичке кованице. Чудак, а има лукаво лице лисице, човека који је убеђен, да је упрко 

свога чудног понашања и наступа, ипак мудрац. Рекао бих да је из неке јужно 

србијанске паланке, упркос очигледне душевне девијације, у њему још увек опстаје, 

мада дубоко потиснуто оно ``достојанствено, мудро,  наше``. 

Ја то назирем,  а не верујем да су у то  проникнули и још неки други,  можда мисле:`` 

Био провинцијски ђилкош, баџа, па пошандрцао`` 

Он овога пута нагло ућута, по први пут да се некоме обрати:``Ако се то деси сви смо 

једнаки, удариће таласи до врха планина, сви без разлике ћемо се подавити. Бог је ту``, 

окрете поглед небу, прекрсти се и ућута.  

По нагласку бих сад опет закључио да је негде са Косова, од Призрена, или Јужна 

пруга.  

Рат гура људе у душевне кризе. Сећам се Другог светског рата ( том 1), видео сам 

партизане како се у нервном нападу трзају као опруге и бацају по земљи. Један је 

зграбио пушку и у тренутку душевног растројства  сасуо рафал у своје саборце. 

То данас зову посттрауматски ратни синдром. 

Деси се  нешто још необичније. Логорична избеглица моментално ућута, што никад 

досада није учинила. Као да се врати у стварност из које је давно одлутала. Постаде 

друга особа. Гледала је сада око себе разумно.Као да се изненада пробудила из дубоког 

сна, као да је заувек раскрстила са оном претходном.   

Не могу да поверујем, устаде и приближи се Деји. Стаде насред возила, и подиже руке 

у вис и скоро да из све снаге зајаука. Из ње провали некакав дуго задржавани 

бес:``Нека груне нешто одозго у овај зли свет, нека уништи и жртве и прогонитеље, да 

сви заједно изгинемо, нимало не бих жалила да се то стрефи, Бог ће их казнити``.! 

Аутобус се заустави испред ромског насеља. У уздигнутој огољеној шикари изнад 

пута, када је дрвеће лиснато не види се из аутобуса, али када грање оголи, виделе  би се 

кућице од картона и трошних дасака. Данас је ледено, јадни људи, деца, смрзавају се, а 

изнад картонског насеља кошава разноси дим. 

Чудакиња излете из аутобуса у такорећи беспуће. 

У аутобус сада уђе дете, девојчица Ромкиња, нема јој више од 7  до 8 година, са њом је 

дечак од десетак година, девојчица храбро запева  веселу шумадијску песму `` Лепе ли 

су нано Гружанке девојке, девојке из Груже лепе су ко  руже``. Песма девојчице је 

одјекивала полупразним аутобуом, забринутим и намрштеним путницима није нимало 

до песме, али су јој када је долазила да покупи новац, сви заредом давали по неки 

динар. 

``Како помоћи Ромима``? окретох се Деји.` Он ме погледа значајно:``  То би био 

задатак за међународну заједницу, Државу Србију, ромске прваке, Роме као народ, и 

већинске Србе у Србији, али о томе ћемо другом приликом. 
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--Јануар 2005.године. Ненад Нешо Васић, рибочувар из Узовнице. 

 

Ненад, Нешо Васић је рибочувар из Узовнице ( томови 4 и 5),  он је унук покојног 

Ненада Васића ( томови  1 и 2), кума нашег покојног деде Велизара Крсмановића. 

Њихова кућа је мало ниже низ Дрину ка центру села, баш испод пута. A  на домак 

Дрине.  

Крупан и  висок, црнокос, увек насмејан и добронамеран, није завршио школе, али је 

природно мудар и отресит.  

Кад год би се видели лети, спазио би ме обрадован још из даљине, ишао би ми брзо 

право у сусрет, махао је у ходу снажним рукама, као лопатастим гломазним веслима, 

радостан и рођачки насмејан, из сваког његовог покрета рукама, израза лица и очију, је 

зрачила искрена људска топлина и радост што ме поново види.  

Такав је био и његов отац покојни Миле Васић, људина од човека, драги и незаборавни 

пријатељ. 

Знам зашто Нешо засија када ме лети види, јер је Миле  као и ја велики заљубљеник 

Дрине, и Узовнице, Нешо воли Дрину, као да је живо биће.  

Чинимо исто, он доводи рибловце, ја туристе.  

Oн је пијанац Дрине, као и ја.  
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Дрина је  ту одмах, недалеко од његове новосаграђене куће поред самог пута, у којој 

живи са супругом Јолком. Немају децу.  

Прочитао је моју књигу ДРИНСКИ РАШОМОН. Био је сретан због мојих сећања и 

познавања Узовнице и њених људи.  

Иде  из даљине, чух::`` Изоставио си, ниси споменуо бабу Цују``  

Када је споменуо то необично име `` Цуја``, као да су однекле из потопљених дубоких 

корења дринских дрвећа сукнуле стреловите рибе, осетих безброј успомена.  

Нешин  деда  покојни кум Ненад  стоји насред дворишта, баба Цуја се наслонила  

руком на капију, радосна је, вади из кецеље орахе, пресамитила се преко плота да 

поразговара са мојом мајком.`` Узми дијете``, пружала би ми из кецеље велике орахе 

орњаше. 

А где су та сећања била досада, као да их Миле  врати тим именом из одаја мртвих и 

заборављених. Одједном се присетих, причали су када сам био мали, да је се ту негде 

на брзаку испод такозваних Васића  Извораца испод његове куће, утопила млада жена,  

досадио јој живот, бацила се у  ледени загрљај да прекрати муке, нестала у таласима 

брзака.. 

 А нека друга несретна жена се обесила о високу громом огорелу дебелу грану старе 

крушке испод Кучевачког сокака. 

Пожурила нека Станојка из Кучеваца у брду, хита стрмом страном кући да подоји 

дијете, ухвати је невреме, потрча, спотиче се брижна уз каменити Кучевачки сокак пун  

великих белутака, правих стена, жури кући у високом Ђерића брду, сва окисла, кроз 

замагљене очи само види гладну бебицу како батрга ножицама и чека је. Севну муња 

осветли брда и у Србији и Босни, нешто груну из неба ко топови, ударише јој 

светлаци.у очима, нешто у њој препуче, као да је неко удари стенчугом у  главу.  

Нашао је Радислав Томић ( томови 1-3), причао, видео својим очима, дуга густа плава 

коса се разастрла преко белутака, прекрила лице опаљено, а тело ошурено .  

Упитах Нешу?  Сећа се. Објасни ми ко су те жене и зашто су то учиниле.`` Опасно је 

ићи поред камена белутака када сева и грми``, разјасни  

Колико је он црномањаст, толико је Јолка плава. Јолка је из села Доња Трешњица ниже 

низ Дрину ка Зворнику, из села  завученог у гудуру речице Доље Трешњице. удала се у 

Узовницу.  Каква случајност, Јолкина  сестра Владанка се удаде за Живка Матића, ту  у 

суседству, на дохват руке такорећи..  

Нешо, иако нема највиша образовања је природно мудар и отресит, све познаје.  

Риболовци који би долазили, из Србије, или региона, а све их је више било из мало 

даљих земаља  Европе, су знали да ће их стамени и виспрени рибочувар са Дрине, сав 

насмејан  одвести снажно корачајући и осмехујући се пријатељски, на само њему 

познате скривене брзаке и скровита места испод врба нагнутих над зелену водену масу, 
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чију тишину ремете лепршања крила дивљих патки,  увек би упецали пуне мрежице 

младица, кленова, мрена, скобаља. 

Уживали су у Дрини ти намерници..Сви су у Ненада имали поверење, његов сигурна 

рука је усмеравала чамац по мутној надошлој Дрини, и када је био врло висок водостај, 

где год да их је одвео у било који скровит кутак, улов је био обилан. 

Можда су га неки меркали помало љубоморни на његову снагу и оштроумност? А 

увече би љупка стидљива Јолка, ћутке и невидљива, пред њих износила припремљене 

рибље ђаконије.  

Неке који наиђу у ове крајеве Дрина би због нечега потсећала  на егзотику Сибира., 

или Монголију. Стефан, син брата Боре из брака са Белгијанком, када је био у посети 

као дечак, скоро дете, док смо се купали у Дрини, ме је запитао помало забринуто 

осматрајући зелене букове и стене:`` Има ,ли у крокодила?  

Нешо није сањалица, нити занесењак, али ми није измакло пажњи, он жали  за тим 

старим добрим временима?. Спомиње бабу Цују, давно преминуле, извлачи из сећања 

најдраже догађаје које сам давно заборавио. 

Погледао би брзу матицу што брзо утече низводно, сетно би ми се осмехнуо, однесе 

река неко његово сећање. 

Зашто баш он? Можда су и други сетни кад се сете онога што је нестало, давно било, 

време носи, као што Дрина када надође, мутна и нарасла, гура и дивља балванима и 

трупцима. 

Можда се тога сећају, или понекад помисле и други Узовничани, поготову они старији, 

али то можда постиђени потискују, неће о томе да размишљају, имају они паметнија 

посла, промућурни гледају од чега се живи.  

То је за она докона пискарала!. 

Сусрети са Нешом би за мене постајали узбудљива и  атавистичка  инспирација, зов 

затамњене, али незаборављене прошлости, која потиснута  негде затурена затрепери, 

чека свој дан да је се неко присети, да је овековечи. 

Видим га издалека, иде ка мени заједно са некадашњим  давно отишлим са овога света, 

радинима, знојавим Узовничанима, са шајкачама на главама испод којих вире бујне 

косе, плаве и црне, окупише се око блатњаве циглане, што је била баш преко пута 

њихове старе куће, иза Ђеверове штале, држе високо у  рукама уздигнуте флаше џане, 

наздрављају, биће нових домова, свадби и колевки, слава и  преслава,  радују се 

унапред стамени  мудри азбуковачки домаћини.  
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Нема више свадби, прела и посела, комишања, нестадоше, то су давна времена.  

Млади сада иду у диско у Љубовији. Или седну у кола па се упуте у оближње 

варошице, па и преко Дрине.. 

Зашто ме баш Нешо толико потсећа на давно промикнуле године нестале у ковитлацу 

заборава?. Негде у најзапретенијим сећањима опстају трагови изненадних колосалних 

историјских  прелома, што мрвише свакојаке људске судбине, са градњом 

хидроцентрала, изградњом асфалтног пута, протутњаше тешки камиони, као 

крстарице, звоне по сеоским кућама телефони, сада многи у селу имају кола, мобилне 

телефоне, или и компјутере.  

Протутњале су свакојаке реформе, намети, сеобе, свадбе и даће, туге и радости. Нешо 

спомену насмејан, како су стари онда гледали гневно нашминкане девојке на 

штиклама, што ускачу ко покорне овчице у кабине намргођених грмаља шофера, 

Све то односе у заборав снажне матице  хучне Дрине,  што се зелене ваљају тамо 

далеко све до обала Босне, ту испод његове куће. 

Нешо то уме да препозна. И да томе придаје пажњу. Он је мудар. жели да сачува 

традицију нашег села, народни дух  

Загазио преда мном  у матицу да погура насукани чамац, засукао чакшире до кошчатих 

колена. ``Оће да обори матица``, ми се окрете. 

Нешо би се развеселио у чамцу. То нису више биле силне зелене водене бујице и 

матице, разговарао би тада Нешо немушто, са неким драгим знанцима, који јуре негде 

безглаво, али не аутомобилима, оде низ воду звон  прапораца на коњима вранцима, 

намрешкани брзак би му се само враголански насмешио, као девојка из кола на вашару, 

брзак би му ћушнуо враголасто до саме ивице чамца запенушани таласић са 

писамцетом, запљусну скоро нечујно мало воде на под чамца..  

Сећа се пре Јолке, на вашеру ( овде не кажу вашар, него вашер), у Грачаници , 

китњаста ђевојка из високих Лаза, баци пред њега свилену марамицу, одана и искрена 

предаде му се, понизно се покорава будућем господару, глави породице. Скоро да му 

љуби стопала. 
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Како је на први поглед била наивно искрена, неискварена брђанка, ве ровала му. А тако 

мудра? То је учинила из дубине срца, и то није била наивност, то  је била права ствар..  

Нестаде девојка, оде низ воду  журно, као што је изненадно  и наишла, искрена је она, 

воли га из дубине срца, верује му, као да му из даљине нестајући махну руком, жури 

негде да што пре стигне до циља.  

Као да је хтела да му поручи: Вратићу се, не брини 

Само што ове воде одоше, исти такви неки други незнанци, а најдражи пријатељи из 

детињства, опет   би средином матице нагрнули,  јурили би му у сусрет, да се 

суноврате према њему:  

Ево нас опет теби.!  

Враголани, насмешио би се Нешо сам себи..  

Река се не види из његовог дворишта, али се нешто тамо иза оних високих  топола 

назире, хучи, изнад високог дрвећа прелете  роде или узнемирено јато дивљих патака  

које наговештавају да тамо нешто постоји, нешто нејасно. 

 У Босни преко пута су висока брда, па када незнанац намерник закорача од његовог 

дворишта у том правцу, бане одмах испод високих топола на корак два испред матице..  

Пред њим се укаже бујна река, увек негде жури, увек је иста? Када нема киша и 

снегова је  брза, зелена, Када би нагрнуле јесење и пролетње кише, и  набујале воде из 

горњег тока,  река би се замутила``мутна ко орање``, раширила се и налегла као у 

кревету, од Нешине куће, па  све до далеких брда  Босне.  

Па да, Нешо често спомиње Изворце, нестале људе, догађаје које су сви заборавили,  

као и ја што се сећам.  

На обали помамне реке се налазе чувени Васића Изворци, испод благе песковите 

падине стврднуте травом и шикаром, истиче бистра ледена вода, мирише на гвожђе, 
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полако отичући својим путељком  у реку. На врху изворца на бусену траве мирише 

дивљи босиок. 

Једног лета, жедан дечак, се нагох главом ка извору увученом дубоко у падину, нешто 

шикну, скочих, осетих свугде жмарце, видех близу главе велику шарку, усправила се 

на реп, и само палаца претећи језиком. Била је добра, није хтела да ме уједе, само ме 

опоменула да јој се не приближавам. 

У спарном летњем дану виде он у даљини  на другој обали у Босни нешто расплинуто, 

то би требала да буде млада Босанка, мешала се са летњом јаром, са узбурканим 

зеленилом матице што сјакти сунцем, причињава му се да удара пракљачом по 

постељини у води, он би да  јој махне враголасто руком:` Босанка, ајде болан вамо``. 

Али зна да је она далеко, нити би га чула ни видела.  

Она га је увек мамила, стојала као окамењена на истом месту у далекој сумаглици 

Босне, дошао би  матици:`` Шта чекаш, ајде ба ``, он би се насмешио неразумном 

чељадету силној води што брзо тече. 

Усред ноћи га снажно продрма из сна нечија рука:``Ненаде, јечиш, сањаш ружан сан``, 

То је била брижна мајка. 

Скочи људина и седе у кревет, грашке зноја су капале на чаршаф. Сањао је грозан сан,. 

ону Босанку.Био топао летњи дан, загазио код Извораца да заплива ка њој. Одједном из 

матице се појави рука жене, Нешо чу промукли глас  приказе из воде:``Врати се Нешо, 

не иди јој``.  

Обриса чаршавом зној са лица. Поче да дрхти:``То је она, што се бацила у Дрину``.  

Од тада је Нешо престао да је тражи погледом 

Увек би  нешто тамо работао на уздигнутој обали.  

Упијао је очима и душом сваки њен бук, талас, брзак, рибу која се праћакне, грактај 

рода, ноздрве су му дражили мирис дивљег босиока и  крљушти уловљене рибе, а зна 

он добро мирисе те реке.  

Дрина је чудо, уме се с`јесени и пролећа претворити у потоп, поводањ, километрима 

тамо од босанскх литица па све до испод Нешине куће би витлале матице, не једна него 

више њих, сударале би се, рвале и пропињале, неке би се ту укотвиле, и чекале своје.  

`` Јесенас Дрина дошла до пред кућу, рибе се праћакале у нашој њиви под кућом``, 

показа руком Јолка, Нешо за њеном руком испрати поглед  у недавно засејану њиву, у 

очима му засјакти Јолкин осмех, развучен, Нешо  га виде као  намрешакану површину 

реке, када је узбурка дрински ветар смушац.  

Нешо је за мене кум, рођак, пријатељ, земљак, када год га видим осетим оданост и 

лојалност, људскост и достојанство. 
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Причао сам му те успомене, смејао се радосно као мало дете, онда ми опет 

рече:``Сећаш ли се бабе Цује``?  

 

Какво је то било друго време, правих и искрених људи.  

Шта је сад ово?  

Промене су неминовне. Сада се убрзавају. Таква је данашања технолошка цивлизација, 

све се заснива на профиту, креативности и иновацијама.,  

Шта то чини људе несретним?  А тако им мало треба да буду сретни?  Ко стоји иза 

тога?  

Нешо је сретан мојим туристичким подухватом, дуго смо разговарали на трему његове 

куће. `` Познајем у Београду поједина  риболовачка друштва, ићи ћу тамо да  

риболовце усмерим да дођу код тебе`` 

 Нешо је већ нешто постигао на том плану, има велику кућу близу Дрине и све што је 

потребно, а поврх свега је рибочувар и велики познавалац реке и места где има  рибе. 

Долазили би му повремено риболовци,  били су презадовољни, али је то било 

спорадично и ређе. Од почетка наше сарадње  ја сам све више усмеравао риболовце из 

Србије ка Ненаду Васићу.  (Видеће се касније да је Ненад Васић развио његов бизнис и 

допринео развоју села и сеоског и  риболовачког туризма у овом крају). 

Нешо жали за старим добрим временима.Све се мења, цивилизацја доноси епохалне 

револуционарне промене које су измениле животе  људе на целој планети. 

Ипак, треба чувати традицију и континуитет. Народни дух. 

-2 јануар 2005.године. Хајка на лекара. 

др Васић Ђорђе ( том 4), лекар из Ваљева је пред политичком хајком у  родном Ваљеву 

избегао у Швајцарску, где је био запослен више година као лекар. Својвремено сам 

срео и његову сестру Светлану (  том 4) , и она је имала сличне политичке неприлике.   

Од тих далеких 1980-их година смо повремено били у телефонском контакту, једном 

смо се  срели негде на Славији. Био сам растужен када ми мирно, као да је тако морало 
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бити, саопшти да је Светлана превремено преминула. `` Оженио сам се, супруга је са 

мном у Швајцарској, оболела је од рака, води борбу на живот и смрт, све чиним да је 

спасем, повремено буде боље, па се погорша, а огромно кошта``.  

Дирнула ме је његова брига за супругу, све је чинио да је спасе.  

Сазнао сам од његове мајке да је у Београду, окренух његов мобилни:`` Да, сећам те се, 

људска права, давно је то било``, разговор је био кратак. Није био инспирисан да се 

види са мном, нити да дуже разговара, тако ми се учинило. Нисам сазнао да ли му је 

супруга још жива, и да ли остаје у Београд. 

- 2 јануар 2005.године. Драшко Стојановић, издавач Ведес, Београд. 

Драшко је професор Математичке гимназије у Београду и издавач, поседује малу 

штампарију, у косој улици којом се вијају гладни пси, што се спушта од Бановог брда 

ка Топчидеру. Он  ми је публиковао и штампао моје личне књиге, и књиге професора 

Скуланда. Разуман и интелигентан човек, са њим се може договарати око рокова и 

плаћања.  

Услед продуживања рокова, цена штампе књиге би се повећавала, а ја нисам имао 

новца за нову калкулацију, нашли смо заједничи језик, он је не само интелигентан него 

и флексибилан. Договорили смо се да то  разрешимо тако што ћу му ја налазити нове 

клијенте, а он ће од тога узимати један проценат да постепено покрије моје дуговање. 

Он је ожењен, има два стана на Бановом брду, у једном станује са супругом и децом. а 

у другом су службене просторије, тамо станује и његов отац, врло смирен али сетан и 

заб ринут старац, који не налази решење за старење и године које се таложе.  

Да ли је се шалио, или је то збиља Драшко ми рече једанпут:`` Има младу 

пријатељицу`` . 

Од првог дана ове године правим планове како да покренем туристички замајац у 

завичају на Дрини. 

-2 јануар 2005.године. Владимир Марковић опет. 

Владимир Марковић, независни новинар из Београда ( томови 3-5), један од јунака ове 

Саге, и ја смо од 1997.године суседи. Он је јединац, станује са оцом и мајком, 

пензионисаним гимназијским професорима, у оном доњем делу Вукасовићеве улице, 

одакле почиње да се прилично стрмо пење на прилично удаљени врх брда 

Миљаковачке шуме, ситуиран у близини мога стана..  

А мој стан се налази стотинак метара испод подножја ове повелике оазе зеленила, која 

се простире све до Раковичке цркве, па источно ка Кумодражу и јужно све до 

Раковичког манастира и Ресника. Наша заједничка дружења која трају од 1977.године, 

су, као што је пажљив читаоц претходних томова могао сазнати, одликовали 

повремени неспоразуми, лоше процене, падови и успони.  
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Стицајем необичних животних околности сам га ставио у контакт са др.Фрањом 

Туђманом,  кога је он потом посетио у Загребу,  позивајући се на мене. Обавио је са 

њим интервју, због кога је Влада био као наводни неурачунљив душевни болесник 

осуђен на трогодишњи боравак у паклу, у најзлогласнијој казненој установи у Србији, 

у Психијатријској болници Централног затвора у Београду  ( томови 3-5).  

Док је др.Туђман због интервјуа са Владом, и још два интервјуа са страним 

новинарима, осуђен на три године затвора ( издржао половину казне).  

После ове затворске казне нагло расте успон др. Туђмана који постаје ``Ћаћа``. 

неприкосновени лидер Хрватске. 

Трудио сам се да о страдању Владимира Марковића обавестим домаћу и страну 

јавност, и поспешим његово ослобађање, пажљив читалац се сећа како сам од 1978 све 

до 1982 године ( томови  3 и 4) посећивао његове родитеље.  

Када сам се досељавао камионом мога предузећа ИЦН Галеника 1997.године, у  мој 

нови стан на Миљаковцу, из кабине возача сам спазио како се Вукасовићева  улица 

спушта наниже од Борске улице, где сам толико пута долазио код Владиних родитеља, 

док је он био у затворској лудници. 

Захваљујући  његовом случају,  и његовом каснијем ангажману, не само у Србији, него 

широм Југославије, је се развио истински покрет против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе.  

Уложио сам огроман труд, време, а то је и коштало, све то сам предузимао из 

најискренијих побуда да га отуда извучем на слободу. И зато, јер је његов случај био 

јасан доказ да се психијатрија у Југославији злоупотребљава да изолују 

неистомишљенике у луднице.  

Што су злонамерни појединци блиски ондашњој власти, искористили да ме прикажу 

као славољубивог, да се ја нисам залагао за њега да му помогнем, него да на њему 

убирам поене, и да за то од Американаца добијам новац на моје стране банкарске 

рачуне.  

Влада је тада био млад човек ( рођен 1951.године), поврх свега услед тога шта је 

доживљавао годинама, напетих нерава,  био је доведен у повремену  импулсивност и 

склоност сумњичењу у моје искрене намере и  тамо где томе није било места.  

Влада је био тада огорчен на мене, што је за мене било болно. Али сам га схватао, био 

је као такав злоупотребљен од стране злонамерних режимских сарадника. ``Разумети 

значи опростити``. 

 У наилазећим годинама је Влада сазревао, стицао временску дистанцу, долазио 

постепено до нових сазнања. Почео је да увиђа да је био у заблуди у вези мене.  
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Нас двојица смо се срели у Миљаковачкој шуми оних дана када сам се доселио у 

садашњи стан, било је топло време, одједном је из борика пред мене бануо  Влада  је 

необична личност, пун  је енерије, немиран дух, то се види и из његовог хода. Пркосно 

крочи пред мене као хајдук. Био сам спреман на непријатне расправе са њим. На срећу 

није их било, нисмо дуго шетали, али ми је било довољно да установим  да он мене 
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сада исправније процењује. Дао сам му моје контакте и адресу и позвао га да ме 

посети.  

`` Требао би да имаш компјутер, то је велика ствар, као да добијеш Бога у кући``, 

желим да га упутим шта је то компјутер, да му може помоћи, такорећи из корена 

изменити живот. Он пише писма, анализе, све то прекуцава, носи у копирницу, па на 

пошту, губи време и новац, успорава акције, све сам му то саопштио.  

Питање је да ли ме је и саслушао, чини ми се да је тада био са неким његовим далеко 

одлуталим мислима.  

Жалосно је колико има врхунских интелекуалаца да неће да чују за компјутер, сматрају 

да је то играчка за децу. `` Ама нећу, са тиме се играју мала деца, то је губљење 

времена``.  

Није вредело моје убеђивање да када има компјутер, да неће више требати да носи 

његова писма лично на поједине адресе, или на пошту, него да их може слати  на емајл 

адресе, објаснио сам му и друге погодности и преимућства компјутера.  

Познајем неколико  еминентних интелектуалаца, поврх свга прегалаца од националног 

значаја, неће да чују за компјутер као и Влада, Коста Чавошки ми недавно одмахну 

насмејан руком:`` Ама то је за децу да се играју``. 

 

 

           Миљаковачка шума. 

Моја убеђивања нису вредела, Влада је као и толики други у овим узбурканим 

временима, испољавао тврдоглаву одбојност, вероватно је понет неким његовим 

потајним мислима био отсутан и није ни слушао моје речи.  

Знам то по себи, и ја умем када ме се дохвати помама свакојаких размишљања да се 

занесем, да гледам у људе, и не препознајем их, чак не умем да им кажем ни добар дан. 

А неки од тих познаника пролазника би ме запитали:`` Јеси ли ти нешто љут на мене, 

гледаш у мене а не кажеш ми у пролазу ни здраво?`.  
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Дошао је ускоро на моја врата, али на моја упорна наваљивања није хтео да уђе унутра. 

А што је раније чинио, још од 1978 године док је моја породица становала у 

Карађорђевој улици број 50 ( том 3), касније ме је посећивао у стану где сам био са 

супругом и сином у улици Војводе Степе 68 на Вождовцу ( томови 4 и 5). 

Влада  би повремено остављао у моме поштанском сандучету његове необичне 

текстове у којима је описивао шта му се све дешавало, о боравку у психијатријској 

болници, до насјитинијих детаља би стављао на увид његове контакте са 

најразличитијим личностима ондашње демократске Европе. Он је син јединац, 

родитељи су му давали новац, да би он повремено путовао са краја на крај Европе, 

којом приликом је успостављао контакте са познатим писцима, политичарима, све до 

оних најекстремније оријентисаних, укључујући и друге нације, које нису биле 

бпријатељски наклоњене Србима.  

Он је увек свугде био радо прихватан као саговорник, они су у њему видели младог 

љубопитљивог заљубљеника у демократију и људска права.( Мада је последњих 

година у Хрватској било сумњичења на његов рачун да је он био `` agent provocateur``, 

Добрице Ћосића и САНУ- заговорника фамозног Меморандума, који су га послали у 

Загреб да нашкоди др.Туђману. У томовима 4-5 је изнета истина, Владу нико није 

послао из Београда, он је сам дошао код мене, видео моју обимну преписку са др. 

Туђманом и замолио  ме за контакт и препоруку за разговор са њим. ) 

Иако би Влада повремено ступао у размену порука и са усташама, то није никада 

чинио на уштрб свога народа. Влада је истински патриота, али није никакав 

шовиниста. Не, он цени све људе, без обзира на националност, али жели да сазна шта 

они мисле и чему се надају. 

Када сам данас отворио препуно поштанско сандуче, поиспадала је на тло ходника  

хрпа свакојаких писама и списа. Препознао сам и Владине дописе које би он 

повремено разносио познаницима широм Београда, у шта је била укључена и моја 

адреса, поготову јер смо суседи.  

У његовим иступима у јавности Влада је прилично ретко указивао на мој лични 

допринос, и организације Покрет за заштиту људских права коју сам ја основао 1 марта 

1975.године ( томови 3-5).  

Овакво умањивање мојих заслуга сам био склон да протумачим као последицу 

описаних интрига. О томе сам у неколико наврата разговарао са његовим родитељима, 

који су ми се жалили да је Влада био пао под утицај интриганата. Родитељи су му у 

више наврата указали да сам се ја за њега несебично, искрено и дуго залагао, и 

допринео да буде ослобођен и да свет сазна за његове патње. 

Данас се у мојим рукама нашао његов допис објављен 1996.године, у Независним 

црногорским новнама `` Оногошт`` из Никшића, који ми се допао, између осталога јер 

у њемо објективно и документовано представља податке о оснивању и активностима 

наше организације Покрет за заштиту људских права. Загледах у Владин чланак 
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објављен у Листу Југословена у Швајцарској 1995.године, дакле Влада и овде 

приказује нашу  организацију онаквом каква она јесте. 

У листу EXPRESS, први лист за политичке скандале 1991.године  је објавио податке о 

познатом хрватском борцу за људска права Доброславу Параги ( томови 4 и 5), сматра 

да је необично да је Доброслав Парага од коректног и углађеног интелектуалца и 

трагичне личности, жртве тешких прогона, се наједном нашао у хрватским 

националистичким водама.  

Мало касније Влада спомиње и случај албанске жртве злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, марксисте лењисте Бајрама Ајетија, који се каснијеи изгледа  

придружио оружаним формацијама ОВК (томови 4 и 5).   

Са Парагом сам се дружио неколико година, он је бно драгоцен и искрен саборац, кроз 

разговоре са њим никада од њега нисам чуо ни једну ружну реч о Србима. Не што се он 

преда мном устручавао, не он је истински интелектуалац.  

Шта се касније догађало са њим  није ми јасно.? 

У претходним томовима сам се трудио да разјасним суптилне манипулације корпуса 

ЉУДСКА ПРАВА.  Деценијама су спровођена масовна, систематска и флагрантна 

кршења људских права у свим републикама, сви народи су на себи осетили подмукли 

ујед деценијског комунистичког тиранина.  

Вреди напоменути оно што је битно у овом контексту, да су разлози угрожавања права 

грађана често били ирационални, неосновани, да је се за разлику од отворених 

злоупотреба у совјетском стаљинизму, Југославија била определила за рафинираније, 

али у исто време нимало разорније методе репресије. Све се више  прибегавало 

дискретнијим облицима репресије, избегавајући препознатљиве политичке судске 

процесе и ликвидације. Упражњавајући обрачуне испод жита, пред неправичним 

судовима, када се радило о  запошљавању и професији, образовању, пред центрима за 

социјални рад, и у другим сваодневним сферама живота  

Оваква раширена специфична репресија у претодној Југославији је временом добијала 

чудовишне димензије. Многи су падали под удар, независно од етничке припадности,  

без основаног повода, бујала су из године у годину сумњичења невиних људи, ширила 

се истинска параноја. Неко је могао бити дискриминисан, или прогањан, само зато што 

је ишао у своју богомољу, или што му је отац био у рату припадник ривалске 

политичке групације, или имућан у Краљевини Југославији, капиталиста,  или 

једноставно што није подобан ( није члан Партије), или због неког другог безначајног 

разлога, нпр. замерио се нечим неком неприкосновеном моћнику, то је очајан 

протествовао у вези стана, у предузећима, судовима, социјалним установама, итд. 

Осећајући страданију, али не схватајући зашто им се то дешавало,  грађани су се 

питали : НЕВИНИ СМО, НИСМО НИШТА ЛОШЕ УЧИНИЛИ, ЗАШТО НАМ ОВО 

ЧИНЕ?!  
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Али оно што је кључна порука ове анализе  је чињеница, да су многи били склони да 

погрешно процене КО ИХ и ЗАШТО ПРОГОНИ .  

Отуда, је настајао сасвим оправдан бес озлојеђених  несретника: ЗАШТО БИ МЕ 

НЕКО ПРОГОНИО; НИСАМ НИКОМ НИШТА НАЖАО УЧИНИО?.  

У временима уещких криза се јавља ппурага за жрувеним јарцима да се на оих баци 

кривица. 

Припадници несрпских еунишких група су шесуп закљушивали, ппупунп ппгрещнп, да их 

прпгпне шизмащи  Срби, из јединпг разлпга щуп нису оихпве наципналнпсуи, јер нису 

мпгли да виде неки ипле реалан ппвпд са оихпве суране.  

А ималп је и ппдпсуа збуоених Срба, кпји су прпцеоивали да их прпгпни Тиупв ануи-

српски клан.  

Мени се шини да је Дпбрпслав Парага пап ппд ууицај хрвауских србпфпба, кпји су га 

индпкуринирали  да је пн приликпм пбраћаоа за защуиуу пд прпгпна САНУ у Бепграду, 

УКС-Удржеоеу коижевника Србије, нащем Ппкреуу за защуиуу људских права ( упм 4), 

и бепградским дисиденуима, да би бип пд оих злпуппуребљен и ппусуакнуу, да би на 

оему убирали некакве ппене. ?  

Не знам п шему се ради са оим, пн је за мене исуинска енигма?. Увек се урудим да 

закљушујем на пснпву пбјекуивне прпцене. И мпје бплнп искусувп са ппјединцима ме 

уши да су људи жива бића пд крви и меса, какп Французи кажу ``sable glissante`` ( 

клизави песак), навикап сам и на непријауна изненађеоа. Не знам щуа је пп среди са 

Парагпм?  

 

 

Дпбрпслав Парага, други с `лева. 

 

Ипак п Дпбрпславу Параги не мпгу закљушивауи на бази ппузданих шиоеница, из 

прпсупга разлпга јер их не ппзнајем. Прпцеоуј, не пресуђуј. Не суди да уи не буде 

суђенп. 

Дпбри ( уакп сам га ппнекад звап)  је пп рпђеоу, генеуски, анђеп у људскпм пблику. 

Племениу, напшиу, надарен.  
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А ппсуап је жесупки рауник.  

Пкплнпсуи мпгу мпделирауи људску прирпду, уп је мпј закљушак 

А када се ради п Бајраму Ајеуију, правнику, кпспвскпм Албанцу, кпга сам уппзнап 

приликпм ппсеуа Милисаву Живанпвићу ( упмпви 4 и 5), заувпренику вербалнпг 

деликуа кпји је прпвеп вище гпдина у бепградскпј заувпрскпј психијауријскпј бплници ( 

упм 4, суране 363, 552 и 553), пн је бип псуђен кап припадник кпспвске илегалне групе 

марксисуа леоинисуа, па кап навпдни неурашунљив дущевни бплесник ( дијагнпза: 

паранпидна щизпфренија), је бип смещуен уамп где је бип и Милисав Живанпвић. 

Приликпм једнпнедељне ппсеуе  викендпм  Милисаву у ппвећпј приземнпј прпсуприји 

Бепградскпг ценуралнпг заувпра, пн ми је рукпм ппказап на младпг шпвека недалекп 

пд оега, са кпјим је разгпварала оегпва ппсеуа, пред младим шпвекпм у заувпренишкпј 

пдећи, је супјала млада виспка црнпмаоасуа жена префиоених цруа лица, средпвешни 

пнижи шпвек је седеп на суплици, пн  ме је ппусећап на службенике бепградских 

бирпкрауских усуанпва:`` Тп је Албанац са Кпспва Бајрам Ајеуи, и пн је пплиуишки, држе 

га пвде кап и мене. кап лудаке``, нехајнп махну рукпм ка оима шика Милисав. 

. 

-  

 

Бајрам ме је запазип за време мпјих ранијих ппсеуа, и у мене пиљип љубппиуљивп, 

сазнап сам пд Милисава да је Бајраму све испришап п мени. 

Уппзнау сам са мпдерним средсувима надзпра, убеђен сам да је цела зграда ппд 

сурикуним звушним и видеп надзпрпм, укљушујући и салу у приземљу где једнпм 

недељнп рпдбина дплази у ппсеуу заувпреницима. Зауп сам пажљивп бирап  реши, 

избегавајући билп щуа, щуп би билп прпуивнп прпписима Кућнпг реда ппсеуа 

заувпреника. 

Ппсле једне заврщене ппсеуе, билп је уп срединпм 1984.гпдине, шика Милисав и ја смп 

се изљубили на расуанку, щуп пбишнп шинимп, сам се  пплакп великим хплпм врлп 

виспкпг плафпна упууип излазу. 

Увек када дпђем пвде у ппсеуу, псећан немир, кап да се плащим да и мене не задрже.  

У хплу су ми се придружили ппменууи Бајрампви ппсеуипци. Исппсуавилп се да је  

црнпмаоасуа жена Бајрампва супруга, бип сам врлп пријаунп изненађен, пна је не 
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самп врлп привлашна, збуоује ме оена скрпмна и ненамеуљива  дпсупјансувенпсу, и 

инуелигенуне цруе лица..  

Пиуап сам се, какп је мпгуће да на Кпспву има уакп префиоених пспба, кап да сам бип 

у Бриселу у разгпвпру са асисуенукиопм Слпбпднпг универзиуеуа, свака реш јпј је била 

на месуу, инуелигенција се пгледала у цруама оенпг лица, у пшима, и оеним решима. 

Такп је пдана и привржена свпме заупшенпм мужу.  

Ппсуарији пнижи шпвек пп изгледу и лукавпм изразу лица искуснпг шпвека кпји је 

сващуа преуурип у живпуу, ме ппусећа на кпспвске мудре суарије људе, пшеве брпјних 

фамилија, кпје збпг оихпвпг бпгаупг искусува кпспвски Албанци уважавају и слущају 

оихпве савеуе кап Свеуи завеу.  

Исппсуави се да је пн суварнп бирпкрауа, или јпщ вище, ушини ми се да је шпвек кпји 

држи сурану ппреука. Пн је правник, ппкущава да врлп ппрезнп брани Бајрама, 

пправдава за оегпве ппсуупке оегпву младпсу, али се ипак дискреунп суавља на 

сурану инуереса безбеднпсуи државе кпја мпра да се брани, пн не негира да је Бајрам 

прекрщип закпн.Дпк ми је уп саппщуавап ппрезнп се псвруап пкп себе, изгледа да 

зазире да мпжда некп не надзправа и прауи щуа ми пришамп. Или сумоа у мене? Куща 

ме щуа ћу рећи? 

Бип сам ппмалп разпшаран, зар и на Кпспву ппсупји сплидарнпсу са кпмунисуишким 

бирпкрауама, са пнима кпји крще ууђа права, па шак и када се ради п српдницима?.  

Ипак, мпра уакп да не изгуби службу.? 

Пре негп щуп сам се уада бип расуап са шика Милисавпм, присуупип нам је лаганим 

искпракпм Бајрам, ппздравили смп се, пн је инуелекууалац, уп се види пп оегпвпм 

изразу лица у кпме је билп нещуп искренп и племениуп, пп бираним решима и 

пдмереним гесупвима. Срби и кпспвски Албанци, уп је хиљадугпдищоа исуприја 

међуспбних суживпуа, раупва, али и мещаоа крви. У ппјединим Србима преппзнајем 

ликпве Албанаца,  и пбраунп , када разгпварам са ппјединим Албанцима, непдпљивп  

ме ппусећају на некпг Милана, Јпвана.  

Бајрам је бип  према мени ушуив, искрен, кап нащи Срби кпјих се сећам дпк је мпја 

ппрпдица живела на Југу, пднпсип се са ппвереоем. Али је на крају из оега прпвалип 

бунупвнишки гнев, није пбраћап пажоу на присууне нарпгущене заувпрске суражаре, 

бунупвнишки није бирап реши, казап је нещуп щуп ме је непријаунп изненадилп и 

псуавилп дпнекле п оему пкроен првпбиуни дпбар ууисак: `` Ми ћемп Србе ппбедиуи 

на ку... ``. 

Ипак, иакп су ми пве оегпве реши пппрп пдзваоале у ущима, урудип сам се да га 

схвауим, пн је млад мущкарац заупшен у зидпвима непрпмпшиве злпгласне бепградске 

апсане, а оегпва занпсна жена је сама, мпжда пн размищља , кп зна щуа се са опм 

дещава? 
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Није шудп щуп уакп мисли, зна пн дпбрп кпликп је ппредак ппдмукап и да уме да 

кажоава неппдпбне уамп где су најпсеуљивији, да им рущи бракпве, разара ппрпдице 

и љубавне везе.  

Види пн уп и пд какп је у заувпрскпј лудници у Бепграду. Када би супруге пдлазиле са 

ппсеуа заупшеним мужевима, заувпрски суражари би их ппнекад на пшиглед мужева 

кпји су псуајали иза рещеуака, веселп ппдврискујући ,беснп щуипкали за задоице, неке 

су се ппхпуљивп гласнп смејале. Тп су шинили да мужеве ппнизе и пбесхрабре. 

Ипак, Бајрам би уребап да буде смирен, оегпва супруга је лпјална и верна, пна се 

никад не би ппнащала кап уакве расппјасане супруге из расклимауаних србијанских 

ппрпдица, уп је мпј ууисак п опј.  

Ипак, имам ууисак да и Бајрам закљушује да је жрува српске завере, да га прпгпне Срби 

зауп щуп је Албнанац са Кпспва.  

Ппсле једне ппсеуе заувпру су ми се придружила оегпва два брауа, скпрп дешаци, 

ппвиспки и виуки, црнппки, али бащ дешака уаквпг изгледа има и кпд Срба, пдвеп сам 

их у мпј ппдсуанарски суан у Ппхпрскпј улици. ущли смп у спбу, мпј суан је изнајмљена 

скрпмна спба у пквиру суана власнице и оене ћерке.  

Дугп смп разгпварали, ја сам им пбјащоавап ппсег и прирпду прпгпна у Србији. 

Слущали су ме ћууећи, пшигледнп уп је за оих бип неппзнау свеу, мада су ппдпсуа пд 

упга мпгли видеуи и на Кпспву. 

Пбјащоавап сам им да пд бепградскпг ппреука сурадају и Срби.  

Имап сам ууисак да пви дешаци узимајући  у пбзир оихпву младпсу, недпвпљнп 

пбразпваое и искусувп, нису никакп мпгли схвауиуи да су били угрпжени не самп 

Албанци , негп и Срби. Седели су и ушуивп разгпварали, ниједнпм решју или гесупм 

нису  исппљавали мржоу према Србима, али су ипак били убеђени да их на Кпспву 

улаше Срби. 

Сазнап сам пд Милисава да му Бајрам уппрнп урди да су пн и кпспвски Албанци жруве 

српске завере.  

Мпгуће је да је упме дппринела и прпппрципналнп већа засуупљенпсу Албанаца у 

бепградскпј апсани, и сурпжији пднпс заувпрских власуи према оима? 

.   

-  
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  Централни затвпр у Бепграду. 

Дпбрп ми је ппзнауа пппра псвеупљубивпсу пхпле милиције и сурпвих пргана 

безбеднпсуи према свима пнима кпји им се супрпусуављају, умели су збпг најмаое 

сиунице да сујеунп и немилпсрднп зверски муше и унищуавају шиуаве ппрпдице, без 

пбзира на еунишку припаднпсу.   

Пд Радпмира Вељкпвића ( упмпви 1-5) Српскпг Менделе, кпји је прпвеп прекп 20 

гпдина заупшен збпг вербалнпг деликуа, целп време у психијауријскпм азилуму ( где је 

кaсније, и преминуп), сам сазнап урагишну судбину  кпју је у пвпј заувпрскпј бплници 

дпживеп један Щумадинац, где је уамп бип дпведен кап навпдни `` заурпвани српски 

наципналисуа``.  

Прву нпћ је бип силпван пд двпјице младих ппдивљалих заувпреника, кпјпм приликпм 

је бип пзбиљнп ппвређен. Иакп се пбрауип лекарима, следећу нпћ га је дивљашки 

силпвалп оих щесуприца, ппсле шега је пбилнп искрварип и преминуп.  

У мпјим списима приказаним у дпсадащоим упмпвима, укљушујући и пвај щесуи, су 

пписани ппасни  маспвни прпгпни грађана, самп зауп щуп су били пквалификпвани кап 

`` српски наципналисуи``.. 

Већина грађана пндащое Југпславије, а нарпшиуп пних из јужних република, су били 

жруве деценијске уираније разуларених пурпвнпм неуплеранцијпм заслепљених 

власупдржаца..  

Незнаое је велика ппаснпсу људскпг ума.  

Т. Мащан америшки либеруаријанац је казап: Иза незнаоа псуаје нищуа. 

 

 

Исуп се десилп са Албанцима на Кпспву? Будући да су били жруве маспвне 

ираципналне безразлпжне дискриминације, или репресије, кап и Срби и други 

грађани Србије и пндащое Југпславије, и слишних држава щирпм Еврппе,будући да су 

се псећали да су невини, щуп и јесу били, кап и већина пбесправљених грађана 

пндащое државе, без пбзира на наципналну припаднпсу, увреживап се деценијама 

ппгрещан мржопм заурпвани закљушак: ПРПГПНЕ  НАС  БЕПГРАД, СРБИЈА, СРБИ, ЗАТП  

ЩТП СМП АЛБАНЦИ. ТРЕПША  РАДИ, БЕПГРАД  СЕ  ГРАДИ. 
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Незадпвпљсувп је уиоалп  из гпдине у гпдину, кпје је билп сппља уппрнп ппдмуклп 

суфлиранп, ппухраоиванп лажима:'' Срби улаше Албанце на Кпспву, хпће да их сауру''.  

Заведени Албанци без дпвпљнп ппзнаваоа врлп слпжене пплиуике, су припнули 

слпжнп кпваоу ппбуне, све су се ефикасније прганизпвали у уежои да псуваре уај циљ. 

На крају упкпм 1990-их гпдина су се пкренули пружанпм пуппру и уерприсуишким 

акцијама прпуив државе шији је Кпспвп легиуимни деп.  

Овакви неразумни и крајње ирационални поступци поретка, који је тиранисао многе 

грађане без ваљаног повода са њихове стране, су стварали истинску конфузију,тензије, 

енормно незадовољство, и сејали су лоше процене, клицу побуне и распада државе, 

што се десило почетком 90-их година прошлог века, еруптирао је деценијама 

нагомилавани потискивани гнев.  

Уместо на правог кривца, на недужни српски народ. 

Све се на крају завршило почетком 90-их година прошлог века, изнутра до коске 

натрула Југославија се самоурушила у пожару ратова и нагомилане мржње. Тако на 

крају, деценијама вештачки методично алиментирана погрешна процена, еруптира у 

бес, тероризам, са циљем насилног отцепљења од Србије. 

А када се ради о победи косовских Албанаца над Србима наталитетом, (како се  

натуралистички изразио Бајрам Ајети-Победићемо Србе на к....), потребно је научно 

објашњење зашто су косовски Албанци стекли далеко већу стопу наталитета од 

косовских Срба и како су их на такав начин осмишљено бројчано потискивали са 

Косова.  

Срби, су највеће жруве кпмунизма, далекп веће пд Албанаца и у упј шиоеници се 

налази кљуш енигме п науалиуеуу, щуп ћу даље разјасниуи: 

Да ли је некп кпспвске Албанце исељавап насилнп, забраоивап им да живе на Кпспву?  

Не, никакп, уп је шиоенп управп Србима. За време Другпг свеускпг рауа је дпщлп дп 

прпгпна и изгпна, убијаоа Срба са Кпспва, и насељаваоа Албанаца из Албаније. Ппсле 

Другпг свеускпг рауа режим Ј.Б.Тиуа је забранип српским избеглицама да се врауе у 

свпје дпмпве на Кпспву. Насуављенп је фавпризпваое насељаваоа Албанаца из 

Албаније. Кпспвски Срби су били излпжени уерпру већинскпг суанпвнищува, уе 

насилнп исељавани за Србију. 

Свакпјаки  ''ппсредници'' су експедиуивнп изналазили Албанце купце за српске куће и 

импвину на Кпспву, пбилан нпвац је давала и албанска дијасппра. У Србији су на делу 

пак били неки други јпщ експедиуивнији '' ппсредници'', кпји су им налазили 

брзпмеунп прпдавце кућа и имаоа у Србији. (Ћправа рабпуа на щуеуу Срба се 

насуављала у Србији).  

Усуавним прпменама 1974 гпдине, Тиуп је Кпспву дап ауупнпмију, шиме је јпщ вище 

пхрабрип Албанце. Уппредп са расупм кризе у целпј земљи радикализпвали су се 
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пднпси на Кпспву, уиранија албанске нарасле већине над маоинпм је ппсуајала 

уакпрећи неиздржива, Срба је на Кпспву билп све маое. 

Упсуалпм, пвп је векпвнп пиуаое, Срби су векпвима за време сураних пкупација били 

жруве изгпна, прпгпна, и асимилације. 

Пвде ппсупји јпщ једна сувар, јпщ једна урагишна ппдмукла клппка у кпју је недпрасли 

кпмунисуишки ппредак гурнуп Србе, не самп на Кпспву, негп и у Србији.  

Ради се п нешему најсущуинскијем, щуп нам је нанелп највеће щуеуе, далекп веће пд 

пувпрене деценијске уираније, а п шему се јпщ није прпгпвприлп на прави нашин: 

недпрасли марксисуишки ппредак је у име мпдерних урендпва и мауеријалисуишких 

схвауаоа пднпса међу пплпвима, у име узв. спцијализације ппрпдице, деценијама 

спрпвпдип убрзану непдмерену, накарадну либерализацију сексуалних пднпса и 

слпбпда, хедпнизацију. У медија и свакпдневни живпу су прпдрли ппрнпграфија и киш, 

дп крајнпсуи је либерализпван ппсуупак абпрууса ( десеуине милипна абпрууса у рпку 

пд некпликп деценија-према прпценама Удружеоа прпуив Беле куге, ППСТАНАК, 

прпфеспра др. Марка Младенпвића).  

 

 

 

Албанце су пд ппгубнпг делпваоа пвакве сурауегије защуиуили оихпва вера, и виспки 

зидпви пкп оихпвих кућа, пдржана урадиција- уакп су сашували свпје ппрпдице-бујап је 

науалиуеу.  

Кпд Срба се десилп нещуп сасвим другашије, щуп је ималп за урагишну ппследицу 

оихпвп драсуишнп слабљеое. Срби су били јпщ једнпм изманипулисани и изварани, 

некриуишки су пберушке прихвауили намеунууи ексцесивни хедпнизам, шиме су плакп 

пукрили  незащуићене бпкпве ппрпдице, нису се прпмищљенп супрпусуавили  

субверзивнпм разпрнпм нападу на ппрпдицу, из шега су резулуирали распад или 

слабљеое расклимауаних ппрпдишних пднпса, щуп је ппспещивалп виспку суппу 

развпда, прпдужени целибау, и све нижу суппу науалиуеуа. Дпк је кпд здравијих и у 

прпсеку мнпгп млађих Албанаца, ппщуеђених разпрних приуисака кпји су ппгађали 

већину Срба, неуакнууих ппрпдишних пднпса, регисурпван ппупунп другашији уренд: 

јашаое ппрпдице, све вища суппа науалиуеуа.  
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Ппврх свега српски нарпд је на Кпспву бип деценијскпм уиранијпм раубпван, 

псирпмащен, уе збпг упга псуареп и здравсувенп руиниран, у упликпј мери да му је 

ппала виуалнпсу, сппспбнпсу за пдбрану, привређиваое и расплпђаваое.  

Изнурене све суарије Србе су гурали у хедпнисуишка анемишна замајаваоа, а млађе и 

здравије Албанце у прављеое деце.  

Албанци ппбеднишки клишу:'' Србе смп ппбедили на лукавсувп, ппбедили смп их на 

к...''.  

Ипак се мпже рећи да је Србе физишки и дущевнп изнурип, разприп им науалиуеу и 

ппрпдицу- пре свега државни ппредак, из флагранунпг незнаоа, а билп је и ппдпсуа 

злпнамерних.  

Албанци нису сами надмудрили кпспвске Србе, кпји су били скрщени пбесппмпћени 

ппданици, негп су заједнп са оихпвим сураним ппдржавапцима ( щуп је вищевекпвнп 

пиуаое) , намагаршили кпмунисуишке '' генијалне'' рукпвпдипце пндащое Србије.  

Кпји  су збпг кпнфузних геп-пплиуишких сурауегија, кпје су биле заснпване на 

ппгрещним и пребрзим прпценама, свеснп на Кпспву ппдржавали Албанце, а са 

Кпспва ппуискивали Србе, '' у име неких великих мудрих пплиуишких дугпрпшних 

циљева''. 

 И кпји су из незнаоа спцијализпвали ( разлабавили, разбили) правпславну ппрпдицу, 

па уакп и науалиуеу.    

Дакле, закључио бих да су и Доброслав Парага и Бајрам Ајети запали у клопку 

погрешних закључака о завери Срба.   

Бајрам Ајети је коликo сам сазнао ( ?) , у ратним данима постао припадник одметничке 

терористичке организације, не знам колико је таква информација поуздана.  

О Параги сам зачуђен читао толико пута о  његовим паравојним формацијама, о анти 

српским  изјавама, не могу о томе закључивати, не знам о чему се ради, надам се да ћу 

се са њим једног дана сусрести и да ће ми он све то разјаснити. 

Деса сматра да неко вековима подмукло подучава Албанце , а заглупљује Србе  и 

Македонце:`` Као породица без родитеља, није имао ко да их научи``, рече..  

Одувек кроз тамне мрачне векове Косово је одлазило из Србије и враћало се њој. Данас 

се опет повлачи од Матице. Али до када?  

Данас је свет другачији него ли што је био било до сада у својој историји, све се више 

исцртава нарастајућа сила појединих великих држава, које могу смлавити не само мање 

државе, него оставити иза себе развалине целе планете.  

Ове силе су данас на страни Албанаца.  

Зашто?  



115 
 

Ту нема никавих симпатија, Запад је либералан , Албанци су племенски муслимански 

брђански народ, а што је сушта супротност Европи и САД, Срби Хришћани су им 

духовно  много ближи.  

Сада је Запад на страни Албанаца, због игре коинциденција прагматичних интереса 

савремене гео-политика.  

Али је убрзана и запенушана  модерна политика препуна свакојаких изненадних мена, 

непредвидљива.  

Логика намеће закључак:ипак ће једном надвладати аргументи, Срби, Јужни Словени, 

Словени,  и Руси ( !), су важнији од Албанаца. 

 Јануар 2017.године. Догађања. 

Нашао сам данас у моме поштанском сандучету  још неколико занимљивих Владиних 

текстова објављених у појединим часописма у земљи и ван ње, и то:: ЗЛОУПОТРЕБА 

ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ , YUGOSLAVIA, THE PARTY OF HUMAN RIGHTS  

ПРЕДСЈЕДНИКУ ИМА КО ПИСАТИ, LETTER TO THE EDITORа,  

3 јануара 2005.године рођак Адам Дангић ( томови 1 до 5) , професор Геолошког 

факултета од недавно у пензији, ми је доставио ваљане податке о породици Дангић, да 

употпуним и боље уобличим моју књигу.  

Објављена је моја књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА, на сајту-

http://www.psihijatrijaubija.info/tomislav-krsmanovic/kompletna-knjiga-kaznena-psihijatrija-

ko-je-ovde-lud.html 

-Јануар 2005.године. Милан Панић-КО  ИМА ЗДРАВЉЕ, ИМА НАДУ, КО ИМА  НАДУ  

ИМА  СВЕ 

``Богат је ко није дужан, а млад ко је здрав. `` Здравље је највеће богатство``.`` 

Стекао сам  деценијска искуства, обраћали су ми се многи да им помогнем да се изборе 

против свакојаких насилника, почев од судија, преко локалних бирократа, па све до 

разуларених уличара, или од унезверних сродника. 

Већина од њих не само да није била  довољно обучена  да би се успешно изборили. у 

питању би било нешто друго, најтеже је  што су били изнурени здравствено, патили од 

несанице, чира у стомаку, није их мало  који су били оперисани, имали уграђене срчане 

залиске, дијабетис, спомињали би оболеле бубреге, дијализе, .све болест до болести.  

Био бих дубоко  разжалошћен када сам све то сазнавао.  

А њихове  трагедије су биле удружене са сиромаштвом, из чега су се често развијале 

нервозе у породицама све до  развода, ремећења односа на релацији  родитељи-деца , 

уместо неопходне слоге да се удружени одупру , били би тако позавађани и  

разједињени  лак плен  сурових насилника. 
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Преда мном су дефиловали несретници, унесрећеии, анемични, или у  депресији, као 

такви нису имали било  какве реалне шансе да се изборе са извитопереним моћницима. 

Годинама су се батргали, вртели у круг, разуме се јер су изузетно организовани 

моћници били у сваком погледу супериорни, али и због тога јер нису имали снаге ни 

ресурса да се бране мудро и на прави начин. 

Понављам, схватио сам одавно, да је најважније  имати добро здравље, и знање 

 Одупрети се свеприсутној мафији захтева рационалност, методичност, упорност,  

енергију и велики труд.  

А без здравља нема успеха.  

Ипак се ту нешто може учинити, људе треба подучити како да сачувају здравље и како 

да га поврате, ако већ није бесповратно изгубљено. 

Када је моја претходна фирма Галеника била приватизована од стране Милана Панића, 

америчког бизнисмена стрпског порекла ( томови  4 и 5), и постала ИЦН Галеника, 

поред коренитих промена организације и менаџмента, у великом  фабричком кругу ове 

фабрике лекова  је постављен велики стуб на коме је писало: КО  ИМА ЗДРАВЉЕ, 

ИМА НАДУ, КО  ИМА НАДУ, ИМА СВЕ.  

Милан Панић је ретко способан и интелигентан човек, током педесетих година је био у 

Југославији бицикистички ас, као што су онда били спортске величине Рајкп Миуић, 

Сујепан Бпбек, щахисуа Свеупзар Глигпрић, он је отишао у Америку са 100 долара у џепу, 

вратипо се као мултимилионер.  

Зна он најбоље да је најважнији предуслов  успеха имати здравље. А он је када је 

стигао на тло Америке дошао  пун снаге и оптимизма, уверен  у успех.  

 

 

Новак Ђоковић. 

Убеђивао сам све који су дошли да од мене потраже савет, интервенцију, или барем 

лепу реч,  да је најважније да пораде на свом личном здрављу и форми. 

Скоро сви би патили од истинске несанице.Имам  површан сан- скоро сви, по правилу 

су се жалили.  Поверавали би ми се: будим се уморан и неиспаван.  
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Сазнавао сам лоше навике, касно легање, буђење ноћу, прекид  сна, паљење светла, 

читање књиге, или гледање ТВ, или у најмању руку слушање радија. Радили су све оно 

што није добро за окрепљујући  ноћни сан, пили би више кафа свакодневно, пушили, 

понеки и 40 цигарета дневно, алкохол, гојазност, спавање по подне, недовољно 

кретање, безнађе, депресија. 

`` Раније у кревет, оно шо је пре поноћи је најздравији сан, када  се пробудите ноћу, не 

устајте из кревета, не палите светло, не узимајте књигу у руке, на палите  радио и ТВ, 

испружите се у кревету , сан ће доћи``, преносио сам им моја вишедеценијска искуства. 

`` Шта да радим, пробудим се  не могу целу ноћ да заспим, на крају устанем`` често сам 

слушао њихове  исповести.  

`` Не радите то, испружите се у кревету, ако не заспите пашћете ипак  у неки дремеж, 

или полусан, барем пред зору, иако не спавате, токсини из мозга полако  изађу, и 

устаћете  колико толико одморнији`` 

Неки су ме пажљивио слушали, неки нису, били су отсутни, одлутали у помислима на 

бриге. `` Пре спавања не једите јаку храну, кафу никако не пити после  12 часова,  

заморите се, шетајте, никако не спавајте по поде, јер онда  нема ноћног  сна```, 

охрабрен бих их убеђивао. 

Трудио сам се да прихвате моја искуства:`` Врло је битна шетња, скоро сваки дан, што 

брже то боље, не трчати, радите онако  како прија  вашем организму, вежбајте, идите 

понекад у парк, у оближњу шуму, или на Авалу, лети идите на Аду, то је све 

бесплатно. 

`` Нисмо били годинама на одмору, на мору, на планини, у бањи, нема новца``, жалили 

би се поражено. 

`` Идите лети на Аду, тамо  је топла вода, сунце, обала је бесплатна `` упућивао бих их. 

`` Ако ништа друго, отворите прозор и вежбајте``, ево нове идеје.  

`` Пазите на храну, храните се здраво, воће, поврће, риба, скидајте сало, сало је 

најподмуклији убица``. 

Многи би ми се жалили :`` Изгубила сам осећај жеђи``. `` Пијте што више течности, јер 

дехидратација згушњује крв, ствара подлогу за инфаркт и мождани удар, обара 

имунитет`` 

`` Дишите дубоко``, знам да многи дишу половично. 

А тек колико  је тешко одвикавати људе од лоших навика, цигарета, алкохола, 

свакојаких порока. 

-Јануар 2006.године. Др.Мери Руварт: Нашу судбину више одређују наше реакције 

на туђе поступке, него ли њихови поступци према нама. 
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Dr. Marry Ruwart. 

Наш мудри народ каже: Лепа реч и гвоздена врата отвара. 

Србија је данас у врсти немилости међународне заједнице. 

 Зашто је Југославија која је све до 1980-их година била мезимче , не само западних 

земаља, него је било омиљено широм планете, наједном одбачена, подвргнута 

санкцијама и гурнута у изолацију? 

Објективни аналитичари знају добро да је то последица одлука моћних држава.  

Али се поставља једно друго питање: како смо реаговали на такву наглу промену 

односа међународне заједнице према нама?  

Да ли смо поступали на основу познавања чињеница?  

Да ли је спољна политика Србије била рационална и одмерена?  

Да ли су каснији поступци моћних држава према нама моги бити на неки начин 

ублажени? 

Горбачова многи оспоравају, други га хвале. Њему је Реган показао руком на 

Берлински зид:`` Господине Горбачов, срушите овај зид``, 

Берлински зид је убрзо био срушен. 

- Јануар 2006.године. Сећања. 

Др.Крсмановић, психијатар, је од Обреновца , упознао сам га на плажи на Ади, није 

нам познато да смо рођаци, али сам га упознао са пореклом  Крсмановића у том делу 

Србије, сишли су низ Колубару, са ваљевских и дринских планина, то знам поуздано.  

 Баш је са нама била у друштву његова колегиница др. Милица Бутиган, такође 

психијатар, њој се на лицу, у очима, у њеним врло одмереним речима и покретима 

руку, огледа наталожена мудрост, коју она шири око себе, као што сунце шаље своје 

топле зраке. Обадвома је познато моје страсно занимање за психијатрију, имају моју 

књигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД, стекао бих утисак да су је врло 
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пажљиво проучили, мада су одбили да се о садржини ове књиге изјасне макар и једном 

речју. психијатри су конформистички настројени, психијатри су власт, један 

психијатар ми је казао нсмешен: `` Не можемо ми пишати уз ветар``,  то ми је одувек 

познато.  

А ја сам познат у јавности као борац против  злоупотребе психијатрије у политичке  

сврхе ( томови 3, 4 и 5).  

Током ранијих сусрета сам им поставио директно питање, да ли им је познато да је у 

психијатријским болницама било политички прогањаних људи које су тамо  смештали 

да их казне.  

Др.Крсмановић је дипломатски оћутао, скренуо је разговор у другом правцу, сазнах да 

је недавно био на неком међународном скупу еминентних светских психијатара у 

Италији. Док је др.Бутиган прихватила ово врло деликатно питање:`` Па знате 

психијатри проверавају, могуће су понекад грешке у дијагнози.Ко ради тај и греши``.  

Да бих разагнао суморну измаглицу коју из себе испуштају тако деликатне и натегнуте 

теме,  скренух разговор на другу тему:  `Знате ли докторе одткуда име реци 

Колубара?``, искористих предах да му се обратим..  

Обадвоје су ме погледали не баш нарочито радознало. Наставих охрабрен ``Од две 

речи КОЛУ и БАРА, мислим на ВОДЕНИЧНО КОЛО, а реч БАРА, уствари у овоме 

контексту значи да му се да БАРА, вода, да окреће воденично коло`` 

Уместо слагања или неслагања,  др. Крсмановић је само додао:`` Да, према предањима 

моји преци су дошли отуда из западних крајева, иза Ваљева ка Дрини`` 

 

 

Доктор Крсмановић познаје моју пасију за здравим животом.  

Овде на ову плажицу на почетку језера када се пређе на некадашење острво, долазе 

углавном средовечни и пензионери, то је друштво заљубљеника Аде, они се труде да 

сачувају здравље, купају се од маја, неки  и раније, рекреирају и релаксирају, излажу 

сунцу и таласима. Неки од њих долазе и зими на Аду, шетају се и сретну понегде и 
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друже очекујући да отопли. Чуо сам од неких да се у хладним месецима купају у 

београдским базенима, и тако се може чувати форма  виталност. 

 

Он ми се присно обрати:``Знаш рођаче, једна посета Авали зими, вреди за здравље 

колико и једно  купање лети овде на Ади``,мене радује да ме тако ословљава. 

Сетих се словеначког психијатра доктора Јанеза Ругеља,  који је једно време био 

председник наше организације ( томови 4 и 5), који ме је 80-их година прошлог века, 

подстакнуо да свакодневно  пешачим. То сам чинио и раније, али од тада је пешачење 

постало моја свакодневна  страст. 

`` Докторе Крсмановићу``, обратих му се, `` најважније је имати љубазан и 

конструктиван наступ,  како каже народ, ширити позитивну енергију``. ``Да , разумем 

шта хоћете  да кажете, лепа  реч и гвоздена врата отвара``, он се слаже потпуно са 

мном, и што је још важније схвата моју поруку. 

Обратих се др. Милици Бутиган:``Позната америчка научница др.Мери Руварт, је у 

њеној чувеној књизи ``Исцељење нашег света``, на  једном месту дословце 

саопштила:`` Нашу  судбину не одређују само други њиховим поступцима, него ми 

сами начином на који реагујемо на туђе поступке``, значи потребна је емпатија,  

разумевање друге стране, дипломатичност``. 

`` Ко умије њему двије``, испружи изазовну љупку ногу препланула млада жена 

опружена на бетону поред нас.  

`` Кога је митити није га љутити``, као да је опомену стари човек мудрог лица, он је 

сликар, има преко 90 година, који је међу првима на Ади још у априлу, остаје све до 

октобра. Врло занимљив човек, још увек прав, није се погрбио, висок и кошчат.  

`` Видите ли ону високу тополу`` показа већ помало изнад лакта смежураном руком на  

разгранато високо дрво врло снажних огољених грана, дебелих као диреци у згради, 

сјактило је огољено дрво на сунцу, чини ми се као да је  муња спрљила лишће,`` оданде 

сам скакао када сам био младић, туда је текла Сава, ово је било острво`` 

`` Да је тако поступано  колико  ратова би било спречено, `` слегну  флегматично  

раменима др.Крсмановић. 



121 
 

`` Потребни су  разум, смиреност, а данашњи људи су постали пребрзи, импулсивни, 

нема више оних мудрих људи,  каквих је било раније``, исказује своје мишљење мудра 

др. Бутиган. 

Она је боравила извесно време у Норвешкој, отуда се вратила врло  усхићена том 

далеком нордијском земљом и њеним становницима: `` Норвежани су  тако разумни и 

хумани,  њихов нобеловац  Кнут Хамсунг је обичан човек из народа, а тако је 

једноставан , а још више мудар``. 

Од како сам у овом стану од 1997.године, у правом смислу речи сам живнуо, настао је 

за мене нови, квалитетнији  живот. На пар стотина метара од стана је повећа 

Миљаковачка шума,  рај за шетаче. Од почетка марта, чим ноћна температура пређе 5  

степени целијуса изнад нуле, отварао бих широм двокрилни прозор у соби, а средином 

априла када још више отопли и врата терасе. Мој стан би скоро осам месеци годишње 

био широко отворених прозора околној природи, а око  стана је прави парк, скоро мала 

шумица. У рано јутро би се оглашавале птице настањене у крошњама дрвећа што 

додирују прозоре, дању бих слушао гукање голубова, чак су једном излегли и јаја на 

мојој малој тераси. А када би у мају и јуну процветале липе, кроз даноноћно широко 

отворена врата терасе и прозоре би струјалим опојни мириси  из околне праве шуме 

високих липа 

Јутрос се у мој сан увукло гукање голубова на тераси. Устао сам, било је скоро 

полумрачно, напољу  је сретно  падао снег, кажем сретно,  јер када видим зими да 

густе снежне пахуљице падају као мали падобрани  из неба и таложе дубок снег, увек 

би ме обузимали радост и нада. Kада сам био дете, и касније, за мене је била , уосталом  

као и за другу децу, највећа радост да уживам у снегу који долази однекле из  висина и 

доноси нам радост и весеље.  

Неколико голубова се шћућурило на малој  терасици, није њима зима, лепршају 

крилцима  весело и  живахно, као да радознало хоће загледају унутра, гугућу, окрећу се  

укруг  једно око другог. Заиста људи и птице умеју да осете исту радост због снега, 

данас није баш  много хладно, њихово радосно гугутање је славило  здрав зимски дан. 

Јер иако се све забелело и хладно  је, њима  је ипак лепо, збили се, топло им је, нађу 

храну, гурну кљунове  у снег и утоле жеђ, гугућу сретни  дружењу, весела безб рижна 

дружина. 
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-Јануар 2005.године. И овај неопходан услов успеха- Дисциплина, план и програм 

активности-МЕНАЏМЕНТ. 

Ако неко жели да успе у иоле значајнијем подухвату  потребна му је осмишљеност, да  

постави јасне и оствариве циљеве,  и развије одрживе стратегије како да их оствари. 

Себи сам поставио врло амбициозан задатак, да сада у овим већ помало позним 

годинама, сада имам 69 година, наоружан  богатим животним искуством, се најзад 

изборим против оних који ме деценијама, и моје блиске, и многе друге, ометају  да 

мирно осмишљавамо  наше животе.   

Читалац је могао сазнати из тома 5, да сам од априла 2004.године,  у договору са 

сарадницима Општине Љубовија, и туристичким посленицима из љубовијског  

дринског завичаја, покренуо бројне акције да заживи туризам у овој регији Србије, 

препуној необичних природних лепота.  

Тако чинећи сам желио да допринесем економском и духовном развоју завичаја, као 

економиста сматрам да је туризам врло значајан потенцијал.   

Дрина је драгуљ Србије, као река  је изтузетно атрактиван туристички рецептивни 

фактор. Али нажалост, у  данашњој замрзлој Србији где свако гледа пре свега себе, 

свако се упире да преживи тешка времена,  мало ко ће у Београду да размишља  о оној 

подалекој пенушавој реци зеленици, што се вијуга и дивља између гудура од Црне 

Горе, шуштећи и пенући се брзацима између Србије и Босне, па кроз равну Мачву све 

до ушћа у Саву код Шапца.  

 

Необична река мами намернике из већих градова да јој се подају у загрљај, да се 

предају  њеним чарима и брзацима, да завеслају кајацима, или да се баце у њене бистре 

воде, да пецају, кампују на њеним обалама, да широко удахну плућима  планински 

озон, да се пењу на литице  што се окомито спуштају до брзака у врбацима и тополама. 

Ово је крај манастира, цркава, овде још обитава онај витални дух минулих времена. 
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 Од априла прошле године све до почетке летње сезоне сам неуморно радио, 

организовао  излете , сплаварење ( рафтинг) Дрином, успоне планинара, нарочито сам 

се бавио сеоским туризмом, нисам запостављао ни риболовце, Дрина је тако богата 

рибом. 

Није био једини повод овога мога амбициозног ангажмана допринос економском 

развоју завичаја, постоји још нешто врло битно, обратио сам се  властодршцима:`` Ево, 

ви тврдите да се ја острашћено бавим политиком, да  политичком критиком на неки 

начин сметам и дестабилизујем, не желим  више да се бавим људским правима, 

окрећем се свим снагама ка развоју туризма у Општини Љубовија. не морате ме 

подржати, једино што вас молим , немојте ми сметати``. 

 Овако поступајући сам се надао да ћу избити њихов кључни аргумент, кога се они 

упорно већ деценијама лаћају-упорно, и потпуно неосновано  ме етикетирају као 

``опасног бунџију``, што  им је давало оправдање да се упорно баве са мном.  

Нисам имао никакве сметње од општине Љубовије, били су у сваком погледу 

блгонаклони према моме раду  

Али сам знао да ствари неће ићи лако са оним тајанственим властодршцима горе, у 

Београду, ја њима требам не као економиста,  њих не занима развој Србије, њима су 

најважнији њихови лични џепови. То су људи окошталих навика, ригидних 

психологија, они мене дуги низ година претварају у приручно средство за рад, да они 

душебрижници  на мени добијају радне задатке и дневнице, на све стране шире 

отровне гласине, да сам непријатељ  кога треба сузбити, и мојим примером заплашити 

друге.   

То је та прича о жртвеном  јарцу  и свакојаким ``манипулантима ``, који на њему 

гледају да се лично оћаре ( томови 1-5). 

Уствари, је се већ дуги низ година борим да се исправно представим јавно властима, да 

нисам никакав непријатељ, да сам постварен од асоцијалних безбедњака у сврхе 

њихових манипулација и личних промоција. 

Ево дефинитивно праве прилике да се прикажем у правом смислу: Бавим се развојем 

туризма, политику  гурам у страну, саопштио сам им..  

Нагрнуо је нови  оптимизам, туризам је нада, али однекле из дубине личности су ипак 

долазили неки нејасни  титраји, као неке, нечије поруке, упозорења, да се ствари неће у 

јакој мери променити, огроман оптимизам би био потискиван  некаквом леденом  

потмулом  језом, скоро да би нада устукнула у некакве скривене лагуме у мојој 

потсвести,  да  сачека боље дане.  

Али нисам себи дозволио да ме опхрва  безнађе.  

Ја их не мрзим, не презирем их, ти људи су затровани мржњом, жртве деценијски 

уврежених навика. 
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Да ли се они могу изменити?  Или се  недостојни припадници људског рода.? 

Победио је оптимизам. Нада. Нада је чудесна ствар.  

Посветио сам се свим срцем новом задатку. 

Читалац је могао видети у претходним томовима, да су се моје активности разгранале, 

отишле у дубину и ширину, умножиле се. Поједини задаци и пројекти су  постали 

значајни, сложени, неки  су били дуготрајни, други мање важни би нагло добијали у 

значају, избијали би изненадно у први план. 

Доминантне су и даље биле дугогодишње акције људских права, политичке 

активности, судски поступци, али сам се ипак све више посвећивао најзад ономе о 

чему сам сневао целог мога живота-  писању и публиковању књига.  

Одавно објављујем научне чланке,  јавно иступам са мојим ставовима,  контактирам 

медија, сада се највише посвећујем пројектима развоја туризма.  

Морам  одржавати  родбинске  и друге  везе. 

Изнад свега је присутна брига да очувам лично здравље, рекреација и релаксација 

постају моје  животне преокупације..  

Мој  лични  живот је био деценијама запостављан, тако је морало бити, сада имам 

могућност да у новим условима ту мањквост  отклоним. 

 Временом бих  бивао затечен и затрпан у истинском нереду свакојаких свакодневних 

неотаљаних задатака. Налазио бих се у недоумици шта треба  пре свега да урадим, 

којим акцијама да дам приоритет, које циљеве да поставим, и какве стратегије да 

развијам,  да бих их остварио што пре и што успешније. 

Постао сам као неко мало предузеће, установа, много циљева, задатака, а сам , немам 

сараднике, ресурсе, разгранате службе.  

Морам се борити, друге нема. 

Имам дебелу свеску са јаким картонским корицама, у којој су убележни дани  по 

датумима, и за сваки дан је убележено шта треба да урадим. Тако чиним сваки дан од 

средине 1970-их година. 

Скоро да ме ухвати паника. застаћу, изгубићу се у хаосу и безброју задатака, обрукаћу 

се, одустаћу.   

Срамота је хитнути се, не досегнути се.  

До  оваквог сазнања сам почео да долазим у мањој мери још за време мога боравка у 

Бриселу, Белгија, а  све више након мога првог повратка у Београд 1971, а нарочито од 

1974.године, када сам се у земљу вратио дефинитивно  из Белгије ..   
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Тада је тек настала моја грчевита борба са онима који су се све више почињали бавити 

са мном.  

Схватио сам да се морам борити,  да је друга страна врло моћна, свеприсутна, да је 

прекрила Србију од врха до дна, као огромно  јато скакаваца да је пало на огромну 

зелену ливаду, па пасе. 

Борба је  неравноправна, али другог излаза није било.  

Да бих колико толико успевао, као маркетинг менаџер, сам дошао до значајног 

закључка- треба да у моје активности уградим начела модерног менаџмента. 

Преломан и пресудан догађај у уношења реда у мој живот и моје свакодневне 

активности  је током 1970-их година одиграо необичан чланак у америчком часопису 

REDADER`S DIGEST , издаваном на француском језику под називом  SELECTION. 

Тада сам, се као и данас, страсно бавио потсвешћу, свакојаким недовољно 

неразјашњеним утицајима на људско биће, а то значи психоанализом. Месечне 

примерке часописа SELECTION бих добијао бесплатно  од љубазне службенице у 

Америчкој читаоници на спрату у Кнез Михајловој улици. ( томови 3 и 4). 

Било је то друго време, људи су били љубазнији, култивисанији, као да смо све више 

усвајали западноевропски  raffinement, рационалност, учтивост и, прагматичност.  

Наша земља је се тада приближавала Европи, усвајала је њене норме .Били смо пуни 

наде и вере у победу демократије у Југославији... 

 

У часопису SELECTION  шарених чврстих корица и јарких боја, сам читао врло 

занимљиве чланке о браку, породици, љубави, уметности, гео-политици, страним 

земљама. Нарочито је моју пажњу привукао 1976 године, (тада сам био запослен у 

предузећу Рекорд у Раковици, иа радном месту Шеф службе маркетинга,  том  3), текст 

еминентног америчког психолога  КАКО  ДА  САЗНАМО  ШТА  НАС  РАСТРЗАВА, 

ШТА ЖЕЛИМО  СВАКОДНЕВНО  ДА  РАДИМО. 

 Аутор предлаже психоаналитички приступ, понирање у сопствену потсвест, дословце 

каже:  ми не знамо шта све желимо да радимо, који су наши потсвесни мотиви, задаци, 

намере, пројекти, или то знамо делимично, или површно, или им не дајемо исправне 

приоритете. 
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 Да би открили сав тај дифузни свет, предлаже да треба узети свеску, и бележити месец 

дана,  сваки дан што се ради, или што се пожели радити, враћати се у недавну, или 

ранију прошлост, сетити се шта смо чинили, или не, шта смо хтели да урадимо, све то 

помно и детаљно записивати читав месец дана. 

А онда  све те активности груписати по засебним категоријама, аутор дословце 

поручује-БИЂЕТЕ  ВРЛО  ПРИЈАТНО  ИЗНЕНАЂЕНИ,  КАДА  ТАКО  ЧИНЕЋИ  

БУДЕТЕ ОТКРИЛИ  ВАШУ  ПОТСВЕСТ, ШТА  ЖЕЛИТЕ, И  КАКО  ТО  

ОСТВАРУЈЕТЕ.  

Тако сам и поступио.  

Аутор је био потпуно у праву, дошао сам до драгоцених сазнања који су у темељима 

изменили мој живот, унели су у мој свакидашњи рад, ред, дисциплину, праве акције, 

приоритете. Сазнао сам чиме се бавим, шта ме растрзава, открио сам читав свет 

задатака и подухвата, започетих , или не започетих , који су дремали у подсвести. 

Уместо да се њима бавим, они су таворили, или постепено тонули у сумаглицу 

суморног заборава. А били су тако значајни. Да ли се ја понекад бавим споредним, а 

значајне потискујем на маргине мојих акција?  

Подсвест је врло занимљива област личности. Тада сам схватио прагматичност  везе 

потсвести и стварних свакоденвних задатака. 

 

Био бих повремено нерасположен, забринут, зебњив. Зашто, пит ао бих се? Када бих се  

удубљивао  у сећања, понирао у себе као гњурац,  у потрази да сазнам о чему се ради, 

дешавало се да  се истински обрадујем, открио бих узрок моје зебње-требао сам да 

порадим на том и том задатку, а ја сам га гурнуо у страну, у сумаглицу тихог заборава.  

А то је ипак било тако значајно. Гризла ме је због тога сазнања савест, рађала би се 

сумња у у себе, и своју личну способност. 

Шта је човек? Да ли је он ирационално  биће? Да ли се ја бавим споредним? 

Од 1976.године, купујем свеске дебелих корица са око 120 страна, и бележим  

дословцџе сваки дан, и датум, оно што треба да урадим, свакој активости дајем 

заслужени приоритет,  анализирам шта сам урадио, а шта нисам., зашто је тако, и шта 

треба предузети следећих дана.  
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Од тада правим  ПЛАН И ПРОГРАМ ПЕРИОДИЧНИХ АКЦИЈА И АКТИВНОСТИ, 

дефинишем ЦИЉЕВЕ и СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА. 

  

Тако од 1976. године, све до данашњих дана, уносим ред у хаос у коме живим, те 

успевам колико толико да отаљавам свакодневне задатке. Ствари се покрећу, полако, 

али ипак идем напред, колико толико. 

Да није било оваквог приступа, расплињавао бих се у дифузним спознајама својих 

мотива и недовољно дефинисаним акцијама .  

Као огромна већина других. 

Ево како све то изгледа на практичном примеру. Одлучио сам да на основу активности 

у 2004.години, са освртом и на раније године, ставим на папир  ПЛАН И ПРОГРАМ 

АКЦИЈА И АКТИВНОСТИ ЗА  ЈАНУАР 2005 године.   

Поређани су задаци по приоритетима. Документ број 2 

Осећао бих неку нову енергију и оптимизам. Бог, природа, неки врховни закон и 

створитељ, су нам дали на дар живот и наш организам,  наш је задатак, и обавеза да 

чувамо наше здравље, да живимо што дужи и квалитетнији живот.  Трудим се да 

свакодневно шетам, удишем чист ваздух споља, исправно се храним, вежбам, имам 

мирну савест.  

 

-  

 

Од како сам отишао у превремену пензију и добио стан од ИЦН Галеника 1997-године, 

мој живот је добио нови квалитет, притисци су се ипак смањили, петнаестогодишње 

потуцање по туђим становима се завршило, не морам да идем сваки дан на посао, да 

рано устајем, и да се гурам по препуним аутобусима, да трпим стресове на радном 

месту.  
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Осећам се опуштеније, нека нова енергија је заструјала кроз моје тело, почео сам да 

објављујем моје књиге и научне радове, да их промовишем на медијима и у јавним 

наступима, стекао сам нове навике дружења, учланио сам се у Планинарско друштво`` 

Копаоник``.   

За мене је постало истинско задовољство да се посвећујем публиковању књига са 

етнолошком тематиком. 

Ипак, најзначајнија промена  на боље је настала априла 2004.године, када сам се у 

Општини Љубовија договорио са локалним туристичким посленицима  и 

функционерима Општине Љубовија, да порадим, уз њихову скромну моралну 

подршку, на развоју сеоског туризма у тој сиромашној општини, да доведем планинаре 

на прелепе дринске планине, и на првом месту да Србији откријемо непознате чари 

необичне реке Дрине, да дођу  лети на њене брзаке сплавари, кајакаши, купачи, 

риболовци. 

Како је то могуће да у нашој Србији постоји таква необична река као што је Дрина а о 

њој се још ннје проговорило на прави начин? Питао сам их?. Ћутали су.  

Занимљиво, пре распада Југославије, још 1980-их година, о Дрини се ипак проговорило 

, на само у земљи него нарочито ван ње, као о европском драгуљу међу рекама. Скоро 

сензацонално су истицани њени потенцијали сплаварења, кајакарења, уживања на 

њеним буковима, у меандрима, на сунцу. Али од 1990.године, од ратова, нестанка 

СФРЈ, све је овде замрло када се ради о туризму на овој реци. Ову реку дивљакушу је 

прекрио заборав, као да је на њене брзаке и слапове налегла густа оловна дремљива 

магла. 

Из тома 5 ове Саге се види како је година 2004 била прекретница, успео сам да 

покренем замајац, да сам започео да доводим у села туристе из градова, почели су да се 

враћају планинари који као да су заборавили за њихове раније посете, из времена док је 

постојала претходна држава. Нешто је било избрисало меморију. Санкције, ратови, 

распад државе, криминализација. Као да су све позаборављали, у свести и сећањима 

људи са ових простора као после некакве планетарне непогоде, су се појавиле 

празнине, заборави, нешто се догодило.  

После ратова у суседној Босни, неколико година није било врабаца у Узовници.`` 

Отерале их детонације``, објашњавају мештани. 

А по први пут су на Дрини у Општини Љубовија недавно почети комерцијални 

сплаварски спустови , такозвани рафтинг. Захваљујући мени, јер сам довео 

знатижељнике, нестрпљиве да се спусте низ валовиту и брзу реку.. 

Моје раније свакодневне стресне преокупације људским правима  су се сада окренуле 

развоју туризма на Дрини, писању и промоција књига, излетима са планинарима, 

авантурама по повисоким дринским планинама, и узбудљивим спустовима низ 

Дринине брзаке и букове.  
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Али нису нестале.  

Миша Брајушковић је стално у Кнез Михајловој, кад год бих се прошетао том мирном 

улицом препуном свакојаких досетљивих естрадних и других извођача,  уличних 

музиканата, кловнова, продаваца сликара, и просјака, из даљине би ми се приближавао 

високи и мршави Миша. Његова лелујава фигура, оштроумно лице  забринутог 

интелектуакца, али  који се не предаје, скоро би потрчао насмејан ка мени, брзо би ми 

се приближавао, да би ме одмах засуо  жалбама  да га неко прогони, очајан је, али није 

депресиван, борбен је. 

Захтева да га ја као борац за људска права подржим.  

Како? 

Наш представник за Шумадију Милан Живковић наставља да се упорно бори, он 

постиже завидне резултате у откривању корупционашких афера у регији Аранђеловца 

и доставља драгоцене податке надлежним државним органима. 

Милутин Станковић, вршњак, повисок, он је искусан интелектуалац, писац и издавач,  

боравио је на раду више година у Немачкој, налазили би се у његовом комфорном 

стану у високој згради у улици Војислава Илића, изнад Црвеног крста, у суседству 

стана Мирослава Хрњичека. И он је опхрван свакојаким неприликама. 

Познатом филмском режисеру Горану Паскаљевићу сам доставио јединствене податке 

о слуајевима злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, које нико  у земљи не 

поседује сем мене. Није ми ни одговорио.  

Његов колега, такође филмски редитељ Саша Петровић ( том 4) . је месец дана 

проучавао моје књиге и списе о овој тематици и казао ми је да је то врло атрактивна 

грађа за филм, и да то има на уму. 

-5 јануар 2005.године Са Милицом на Авали. 

 

Била је врло забринута. њен отац стар човек, прешао осамдесет година, се оклизнуо 

ноћу у стану, и сломио кук.  

Вукла је забринута и мрзовољна ногу за ногом.  
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-Јануар 2005.године. Догађања. 

Милош Богдановић ( томови 4 и 5), је 1980-их био у затвору, сумњичен као дисидент , 

за контакте са Милованом Ђиласом, деведесетих година прошлог века  био је 

Генерални секретар Покрета за заштиту људских права, дружио се са Борисом 

Тадићем, од пре неколико година се дистанцирао од наше организације. Он је 

адвентиста, али смо и даље остали пријатељи, као и раније, Милош се посветио писању 

занимљивих књига.  

Једна од њих је ПРОКЛЕТСТВО НАЦИЈЕ. 

 

Питао сам га откуд њему интерес за генетику, он се страсно посветио истраживању 

генетског кода појединих народа.  

Милош ми је помогао у публиковању либертаријанских књига и у обучавању рада на 

личном компјутеру. 

Шта је са породицом Николе Познића из Пландишта (  том 4) ? 

Роми се сналазе, скупљају старе предмете. Често чујем гласноговорник малог камиона, 

како мили мојом улицом, мушки глас обавештава да откупљују старе предмете, чисте  

дворишта и гараже. Сналазе се да преживе., 

-10 јануар 2005.године. Поднесци Европском суду за људска права у Стразбуру. 

Лаже као сведок-Руска пословица. 

Нада Црња, правница Независног синдиката НЕЗАВИСНОСТ из Београда, ми је 

толико пута помогла у обради поднесака судовима . Њу сам ангажовао као заступннка 

права пензионера ИЦН Галеника, по основу потраживања свакомесечне обећане 

исплате по 100 марака сваком запосленом ИЦН који превремено оде у 

пензију.Обећање није испуњено..  

Заступајући права оштећених пензионера ИЦН Галеника, Нада је на одржаном 

рочишту оквалификовала судије да не поступају по закону, због чега је била  кажњена.  
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Покрет за заштиту људских права се тим поводом обратио 10 јануара 2010.године 

Четвртом општинском суду у Београду.
 
 

Слободан Живковић( томови 4 и 5), наш активиста се  жалио Европском суду у 

Стразбуру такође. Неколико наших активиста су ми се обратили са захтевом да их 

ставим у контакт са Европским судом за људска права у Стразбуру.  Нада Црња ми је 

као врсна правница давала савете како да обрадимо поднеске. 

-Јануар 2005.године. Како привући туристе на Дрину и зими.? 

Задовољан сам колико  толико резултатима у прошлој години, прошлог лета је у мојој 

режији било неколико спустова низ Дрину.  

У селу Узовница су се у летњим месцима почели по први пут у већем броју да се 

појављују становници Београда и великих градова. Понекада би и раније, на краће,  у 

Узовницу навраћали становници Београда и рођаци из градова, али би то било у малом 

броју, и то нису били туристи.  

Летос је у селу боравило неколико десетина посетиоца. 

Мештани су их посматрали радознало и испитивачки. Видели су у њима назирала 

могући извор зараде.  

Пред кућом Саве и Мице Стајић у Узовници, мало,мало, па би се на бетонираном 

простору код Млина, испред куће, зауставио препун аутобус. Одатле би се када их 

Мица смести у њеној згради и околним сеоским кућама, упућивали подножјима 

оближњих планина Мачковог камена, Бобије, Рожња.  

Мица је постала, како се то каже, моја десна рука, најваљанија сарадница за смештај и 

збрињавање туриста 

Овај крај је у извесном  смислу живнуо. 

Вероватно су се неки питали, шта ме то нагони да у овим годинама улажем моју 

енергију и време у такве подухвате?  Неки су се смешкали: јалов, докон пензионер, 

стерилни ентузијаста, ерудита, и слично. 

Био сам радостан када сам сазнао да су обични људи из Азбуковице, али и туристички 

посленици овога краја и општинари,  схватили да то нису биле моје празне приче, него 

да сам успео да доведем туристе.  Нешто је се овде покренуло, живнуло, осетио се 

некакав нови оптимизам. 

Сада су ме  људи  у главној улици у Љубовији, у пролазу још веселије поздрављали и 

са уважавањем ме позивали  на кафу у оближњој кафаници. А када бих дошао на 

разговор са представницима Општине, уводили би ме весели и са новим уважавањем  у 

њихове канцеларије, наручивали би послужења и са мном разговарали о даљим 

пројектима, обећавајући  подршку. 
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Ствар је кренула како треба. 

Сада је зима, спремам се за летњу сезону, позивам планинаре, риболовце, спортисте, 

познанике, предлажем им дринске дестинације за следеће лето, телефоном, факсом и 

путем емајл порука,  

Ослонац  ми је у Узовници за сеоски туризам Мица Стајић, она је врло предузимљива 

и у њу имам  поверење, врло је сналажљива, живи у великој кући са супругом, његовом 

мајком, сином и сестром мужа плавокосом привлачном Аном. Успева да обезбеди 

смештај  храну за по 50 планинара, колико их буде обично у аутобусу.  

 `` Пуно ми је срце када их видим у дворишту ``, гледала ме је летос сва радосна. 

Капетан Дринске регате Зоран Војиновић је задужен за рафтинг, сплаварење, спустове  

у гуменим чамцима низ Дрину,  обично у групи буде око  педесетак полазника, наша 

сарадња је савршена. 

Искусни правник Бранислав Павловић звани Поп, је врло искусан планинар, пео се на 

највише врхове Кавказа, има чланску  карту Планинарског савеза Русије, он пак је 

драгоцен сарадник да прихвати групе планинара. 

Рада Тријић, Началник Општине Љубовија, би ме увек љубазно примила и саслушала 

моје намере и пројекте.. 

Сада је зима, упоредо са припремама за летњу сезону, размишљам како да туристе 

привучем  у ову регију и  у зимским месецима, не само лети када је топло. 

Не видим стварне могућности да зими дођу туристи у сеоски туризам у села поред 

Дрине, то није планина, скупо је грејање, њих одвлаче реномиране планинске 

дестинације у Србији, Златибор, Копаоник пре свега.  

  

Био сам летос на Бобији ( 1270 метара надморске висине)
.
, која је највише кота  у 

општини Љубовија. Иако није висока планина, она је дивља и егзотична, забачена 

усред раскошне природе далеко од цивилизације, народ то уме најбоље да каже- Богу 

иза леђа.   
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Идеална  је и за зимски одмор и зимске спортове, али то је српско планинско село 

удаљено од саобраћајница и градских насеља, ту туристи не залазе, нема никакве 

туристичке инфраструкуре , нити хотела, ресторана.  

Зато је природа обилато наградила , планина, стрмине, гудуре,  зимзелене шуме, 

понекад и пола године снег  бљешти  на сунцу, опија здрав планински ваздух. 

Гостопримљиви и поштени горштаци. 

 

А становници градова управо траже бег од цивилизације, мир, освежење, здравље. 

Ту у близину се доселио Енглез са породицом. Побегли су у мир забачене србијанске  

планине, да побегну од  острвске цивилизације. Да се у селу завејном снеговима зими, 

греју уз ватру мирисних борови цепаница, да лети гледају свице и слушају црчке, да се 

деца вијају са слепим мишевима, а зими санкају.. Они су овде срели искрене и 

добронамрене људе отворена и широка срца. А то њима највише  треба. . 

Свугде низбрдице,  рај за децу и санкање,  а има много  скијаша аматера  који би радо 

овде дошли, јер не воле монденске и скупе скијашке центре, њима не требају изграђене  

скијашке стазе. 

Али их треба обавестити , убедити и довести  у село Горње Кошље испод Бобије.  

То би био  мој посао, брзо, без улагања у пропаганду, телефон, емајл поруке, факс, 

само дуги  разговори,  убеђивања.  

Можда сам некима био чудак, или досадан? За мене то није нимало битно, важни су  

резултати. Да привучем туристе. 
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Упознао сам драгог и врло предузимљивог мештанина високог Бобана Арсеновића, 

млад  и отресит горштак, плав и стамен.Слушао ме је врло пажљиво, и упијао сваку 

моју реч. Почео је да се утркује са мном у предлозима туристичких пројеката у 

његовом селу: ``Направићу мали базен, има воде колило хођеш, да се лети купају, 

изнад куће у обележити стазе за скијапше, издаваћу скије и санке`` 

Изнео сам му само нека моја виђења и  идеје. Колико су наши људи предузимљиви, 

само  их треба мало погурати, подржати их, да се у њима пробуди мотивација. На сваку 

моју идеју, би ми одмах додавао своју, још ваљанију 

Када смо се поново срели ускоро у Београду, био сам врло радостан, изнео ми је 

неколико  маштовитих, али одрживих пројеката, схватио сам да сам у њему нашао још 

једног врло ваљаног сарадника.  

Договорио сам се са њим да нешто порадим да пошаљем туристе у ово дивље 

планинско село већ ове зиме. 

  

 

Убеђен сам да је Дрина изузетна туристичка атракција, овим што чиним, покушавам да 

тај њен туристички потенцијал валоризујем.  

Знам  да ћу упорношћу и трудом  покренути лавину туриста да овде почну да долазе. 

Свестан сам да то неће бити нимало лако, да треба уложити много времена и напора.  

Али сам имао стално у глави да ћу успети. да полако доводим све више туриста, да они 

сами увиде, да очима препознају невиђене чари ове необичне реке. А када једном 

крене, када ову реку и шарм ових спокојних крајева једном упознају, заволеће, Дрина 

ће постати истинска ривијера.  

Знам још једну  ствар, за мене чињеницу. Покренућу летњи туризам на Дрини.. 

Постепено.  
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Оближњи живописни Манастир Соко посети аутобусима највише, годише можда и 

двеста хиљада знат ижељника и верника из целе земље, и из иностранства, то је такође 

замајац развоја туризма у овој регији. Запазио сам да аутобуси преоуни посетоца, само 

пројуре ка манастиру, разгледају, и врате се, нигде на астау, нити да неки од њих 

остану на по неколико дана.А знам да има таквих који би пожелели  да се опусте  

неколико дана  у планинском миру, да  разапну шатор баш поред дринског зеленог 

брзака. 

Треба умети усмерити ове токове не само према Манастиру, треба их задржати да 

остану мало дуже на Дрини. 

Дринска регата ( љубовијска)  која је одржавана  и пре почетка мога ангажмана 

2004.године,  је почела такође  да генерише токове туриста. 

Етно село у Врпољу је временом постајало на неки начин амбасадор овога краја и 

његових лепота. Власника овога  етно села Николу Кнежевића, сам упознао августа 

1971.године. По повратку из Белгије, у пролазу кроз Љубовију сам седео са рођацима 

Васићима и Тр ијићима , за кафанским столом у главној љубовијској улици, весело 

евоцирајући  успомене. Приђе нам повисок црномањаст човек, врло мудрог и лукавог 

лица, имао је зеленкасте мудре очи, одаје искусног човека који много зна, био ми је 

због нечега симпатичан, по нечему ми је заличио на белгијске интелектуалце. 

 Вратио сам се из Белгије  као образован и искусан маркетинг стручњак, био сам млад, 

пун полета и амбиција,  причао сам им као познавалац западне Европе о маркетингу 

туризма, , тамо сам боравио пре тога већ шест година.:  Ви сте овде стално, навикли сте 

на Дрину, она вам је постала нешто обично, или чак и монотоно, не препознјете њене 

чари, много сам прошао и видео,Дрина је драгуљ Европе,може постати европска 

туристичка атракција``.. Указивао сам им шта би и како требало поступити да се 

привуку туристи 

Никола ме је нетремице гледао, слушао је сваку моју идеју, све је бележио у неком 

нотесу ( том 3). Из тога је настала инспирација, направио је врло  успешан тристички 

објекат на обали Дрине у Врпољу-Етно село. 

Развоју туризма у овме забаченом, ретко сликовитом делу Србије, је допринела и 

изградња асфалтног пута Бања Ковиљача-Љубовија-Бајина Башта.почетком 1970-их 

година.  Разговарао сам тада са возачима аутомобила и путницима, били су задивљени 

зеленом запенушаном реком, неки би се лети заустављали на по неколико дана и 

разапињали шаторе поред саме реке. 

Изградња мале индустријске зоне на Старој Љубовији је доводила пословне људе у 

овај део Србије.  

Мотел Дрина у Љубовији, љубовијски спортски терени, све више образованих и 

успешних људи из овога краја, не само у Београду и другим градовима Србије, него и у 

Дијаспори, су стварали синергију узрочника развоја туризма. 
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Не треба потценити ни допринос узовничког рибочувара Ненада Васића. 

Известан израђенији индустријски развој овога краја да је почео још 1960-их година, 

тада су овде  долазили и пословни људи. 

Људи имају кратко памћење, моги су заборавили да су пре настанка кризе почетком 

1990-их овде долазили планннари, Дрином су пролазили кајакаши, задивљени странци 

су узбуђени шкљоцала фотоапартима. 

Све ово су прекинули распад земље, ратови, санкције. 

Одлучио сам да сада све то оживим. И да наставим прекинути успон овдашњег 

туризма, да покушам да дам нови импулс за даљи развој, колико скроман, трудио сам 

се да буде толико колико плодоносан.  

Будући да туристи све више долазе у овај крај, али лети, знајући шарм нетакнуте 

природе планина изнад Дрине,  њихову довољну висину и са безбој падина за скијање, 

санкање и друге зимске садржаје, да је природа овде таква да је например планина 

лепотица Бобија ( 1290 метара), понекада завејана снегом по пола године, сневао сам 

да овдашњу туристичку сезону , продужим и на хладне зимске месеце. 

Убеђен сам у предузимљивост људи из ових крајева. Када заживи летњи туризам, 

окренуће се планинама. 

Оставимо да време каже да ли сам у праву?  

 --Јануар 2005.године. Конфискована имовина Василија Поповића, оца наше мајке 

.( томови 1-5) 

Боље мршав мир него дебела парница. 

Комунистичке власти су по доласку 1945.године заплениле скоро сву имовину оцу 

наше мајке Василију  Поповићу из Братунца у Источној  Босни, једном од најбогатијих 

људи тог дела Босне. Он је насиљем лишен имовине коју је мукотрпно стварао 

поштеним радом, са образложењем да је капиталиста који се обогатио  експлоатацијом 

радника и сељака. Као што је описано у тому 1, усташе су током Другог светског рата 

поклале најмање двадесетак његових сродника у Братунцу  и Сребреници, сина Вељка 

и Ранка Беатовића брата Савке његове супруге,  су у Јасеновцу на Светог Саву јануара 

1942.године  убили маљем у главу.  Патриота и жртва, уместо да злочинци буду 

приведени правди, је додатно, поново кажњен, што су учинили заведени смушени 

Срби , тадашњи охоли комунистички властодршци. 

Рођак Бобан ( Слобода Рачић)  и рођака Олгица Поповиђ, ћерка покојног ујака Вељка 

Поповића ( томови 1-5) , и ја, смо покренули поступак повараћаја незаконито отуђене 

имовине. 

Засада се ту не може ништа урадити, јер у Босни  и Херцеговини није донет закон о 

повраћају одузете имовине.  
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Био сам у Братунцу у општини, тамо сам пронашао понеког сродника.  

Тамо је исто што и у Србији. Отежу са повраћајем имовине , потражиоци и наследници 

су неки поумирали, други немају снаге да се изборе, властодршци Србије, као и  и 

Босне и Херцеговине ( оба ентитета),  су барем у овој ујдурми сложни као један-чекају 

да наследниц нестану са овог света,  или да обесхрабрени престану да траже своје.  

Чуо сам давно  у Босни,  и Херцеговини -БРАТ  ЈЕ МИО КОЈЕ ВЕРЕ БИО, САМО 

НЕК ЈЕ СРБИН. 

Сада испаде другачије, и Срби и Бошњаци као један- Брат је мио које вере био само 

нек је као и ја. 

Бобан ми је послао један  докуменат из кога се види да окућница и кућа Василија 

Поповића у Братунцу нису биле обухваћене конфискацијом, са саветом да проверим да 

ли ми ту имамо каквог удела. 

Тим поводом сам се обратио рођаку Томиславу Беатовићу ( томови 2-5): Документ број 

3. 

-Јануар 2005.године. Прегантил, Француска. 

Ксавије Коле је Француз, гимназијски професор, он је либетаријанац, сарађује са 

ИСИЛ-ом из Сан Франциска, они имају француску браншу ИСИЛ-а,  и њихову 

дискусиону  групу Прегантил. Он ме је позивао да  се придружим дискутантима на 

интернет форуму Прегантилу, што ме није привукло., јер читајући њихове размене 

мишљења установио сам да су њихове преокупације и бриге другачије од наших.  

Ипак сам на њихову групу доставио текст у прилогу ( Документ број 4):  

-17 јануар 2005.године. Са Десом у Миљаковачкој шуми. 

Врло је хладно, а Деса је у папучама по снегу и кошави. На глави јој се на ветру повија 

танка свилена марама, огрнула некакав капутић, каже да јој није хладно. 

 

 

-16 јануар  2005..године. Догађања. 
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Миле Димитријевић, је Влах из околине Петровца на Млави, ваљан сарадник наше 

организације ( томови 4 и 5). он би хтео да дође да живи у Београду. Убедио сам га да 

би то био погрешан потез. Нема посао, нити сталне приходе, у Београду мора да плаћа 

кирију, храну, грејање, остале дажбине.  

Одакле?   

А у његовом родном селу код Петровца на Млави, где као син  јединац живи са 

родитељима, све то има бесплатно.  

Ипак је на крају прихватио  моје аргументе. 

Живојин Бузанкић, ( томови 4 и 5) , је из села Мокрање код Неготина, Влах такође, 

ретко мудар човек. Драгоцен сарадник . Као и Миле Димитријевић  је у сукобу, у 

истинској опсади злих појединаца, неприлике им  обадвојици праве моћници мештани, 

рођаци, Власи такође. 

Милан Нешић ( томови 4 и 5), станује такорећи у суседству, у Реснику. Познајем га 

још пре Белгије, из далеких 1960-их година, сретали би смо се на трибинама и 

предавањима у центру  Београда. Увек је врло пажљиво слушао говорнике, али никад 

није ни једином речју учествовао  у било  каквој дискусији. Врло опрезан човек. Тих 

година сам био редован посетилац јавних трибина, где бих иступао са врло оштрим 

критикама званичне политике. У таквим приликама би ме Милан загледао 

испитивачки, као да сам некакав необичан човек- људски раритет.  

Пришао ми је уморно једне вечери пре више година испред палате Београђанке,  

охрабрио се, обратио ми се присно као старом знанцу.  Упитах га: `` Одавно те не 

виђам на предавањима, повукао си се, изморио си се? ``   

Милан се заустави нехајно, журио се, чекао је  аутобус 32:`` Развео сам се, супруга 

отишла у Панчево, деца својим путем, купио сам стан у Реснику, имам компјутер, 

остварили су ми се животни снови, посветио сам се писању.`` 

Повремено би се посетили. Милан је написао велики број књига, али то није 

белетристика, него филозофија. Књиге не може да прода, али их зато са задовољством 

поклања библиотекама широм Србије.  

`` Откуд ти новац`` , упитах га радознао. `` Налазим спонзоре``.  

Његов одговор ме је изненадио јер знам да је идеја спонзорства у Србији избламирана.  

Ипак, он наставља да штампа његове, књиге, он је инжењер и изврсно влада 

компјутером. `` Кажу ми из библиотека да се моје књиге слабо  читају, нека нек стоје, 

кад дође време неко ће читати``.  

`` Није то баш тако све повољно са библиотекама, неке библиотеке кубуре са 

простором, па старе књиге, или оне које процене да не занимају читаоце,  поклањају`` , 

не желим да га растужим.  
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Али он се не поводи за мном: `` Неће ваљда и моје књиге да баце``?. 

 

-18 јануар 2005.године. Опљачкан др Жарко Гавриловић, протојереј. 

др.Жарко Гавриловић ( томови 3-5) , потојереј и председник СССС Српске 

СветоСавске Странке због свога патриотског залагања трпи одавно прогоне . 

 

-  

др.Жарко Гавриловић. 

 

 

 

Ко су ти који пљачкају поштеног и часног свештеника, који се жртвује за свој народ? 

Зар је њима важнији ћар од штете и греха, бола  који чине сународнику који се 

распиње на крст  да би помогао своме роду??   

Сатана, Луцифер 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                         16.1.2005 godine 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

Opljackani hard diskovi SSSS-Srpske SvetoSavske Stranke 

 

dr.Zarko Gavrilovic, protojerej, predsednik SSSS (tel.381-11-3441229)  nas obavestava da je u noci 

posle Nove  Godine   opljackan  njegov stan u ul.Maksima Gorkog 37 u  Beogradu, kojom prilikom su 

nepoznate osobe uzele hard diskove sa kompjutera koji su sadrzavali visegodisnji trud tima dr.Zarka 

Gavrilovica , sa podacima za izradu nove i jedine Enciklopedije pravoslavlja na srpskom jeziku . 

 

Protojerej Zarko Gavrilovic je ulozio visegodisnji rad i trud, i sve je odneto. 

 

Kaze da je na delu opstrukcija pravoslavaca od strane anti-srpskih lobija  u SCG , koji se uvijaju u 

jagnjece koze “zastitnika Srpstva”, a ustvari su najobicnije lopuze i izdajnici. 

 

Dok se ne obracunamo sa mafijama i kriminalcima nama nam spasa. I ovaj primer, jedan od bezbroj 

mafijaskih zlodela i zlocina, pokazuje ko se ukriva iza mafijasa , ko ih zloupotrebljava, to su oni 

koijma smetaju Srpstvo i Pravoslavlje. 
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Др. Жарко Гавриловић је на нашим скуповима мирио закрвљене, имао је обичај да 

проповеда:`` Ко неће брата за брата, имаће туђина за господара``. 

-16 јануар 2005.године. Албанци купују српске куће у селима код Лесковца. 

Што неко зло неко може сам себи учинити, не могу му ни да се уједине сви његови 

непријатељи. Турска пословица.. 

Да ли је ово могуће?  

 

 

Огласили смо се тим поводом саопштењем. Документ број 5.  

-Јануар 2005.године.  Завичај. 

Добавио сам списак свих удружења риболоваца у Београду, саставих мали оглас и 

доставих га адресантима емајл поруком, факсом, поштом, или бих их лично посетио. 

Света Љубинковић је члан Удружења бивших алкохоличара, они су победили навику, 

спасли здравље, и одали се здравом животу. Установили смо да смо из истога краја 

Србије, он је како ми рече`` тамо негде од Лознице``. од Осечине. 

Завичај има нешто што људе зближава и веже.  

Сви мисле да је само њихов завичај јединствен.. Уверио сам се у Белгији да је моја 

вишегодишња нераздвојна пријатељица Annie Chauvaux  ( том 3 Роман о Бриселу), 

гајила изузетне симпатије за њен завичај, Treignes, родно село оца, у провинцији 

Намир, на самој граници  са Француском, тамо где се додирују онижи белгијски 

Ардени са високим француским планинама.  

Она ми је поклонила врло занимљиву књигу ``Toine Culot``  коју је написао Arthur 

Masson, познати писац из села Трењ одакле је њен отац, врста легенде међу 
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Валонцима. Када год би га споменула, или када би се приближили колима њеном  

родном селу Трењу, сва би била озарена.  

И за њу је њен родни крај био јединствен.  

 

Детаљ из живота становника  валонског села из књиге Toine Culot. 

Свету Љубинковића и мене је у почетку зближило то , земљачко,  разумели смо се, 

осећали смо поверење, он ће покушаи да летос на Дрину доведе чланове његовог 

удружења. 

Дубравку Вујошевић сам срео на промоцији моје књиге у  Заводу за унапређење 

културног развитка Београда, она је  запослена у Библиотеци при Медија центру 

Београда. Дубравка је врло отресита и мудра, права мајка која брине о својој породици. 

Тако ме потсећа на породици привржене Далматинке.  

 

 

Нада Црња ми је предложила да у вези  мога захтева за накнаду штете.поднесем  

Ревизију вишој судскј инстанци.. 

Саши Срећковићу сам  у неколико наврата дочаравао лепоте Бобије, он је врстан 

стручњак, етнолог, кустос Етнографског музеја у Београду, зато сам се трудио да му 
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прикажем  обичаје, језик, навике тамошњих становника,  оруђа која користе, па све до 

скорашње употребе дрвених кашика и тањира. Село Горње Кошље је у подножју 

планине Бобије ( 1270 метара надморске висине) , такорећи у беспућу, далеко од 

вароши и градова.  

Овде је се у неприступачној дивљини  врлети и беспућа, за време Другог светског рата 

укривао познати четнички војвода Рачић. ( том 1). 

Уверавао сам га да ће он као етнолог,  иако тако познаје сваки кутак Србије, 

менталитете људи, њихове обичаје, ипак  у забаченом  планинском селу  пронаћи 

нешто ново , , занимљиве трагове ранијих обичаја и навика становника овог дела 

Србије 

  

Нарочито се надам да ће Саша , када упозна чари овога села , довести у тај беспутни 

планински крај туристе, јер он познаје много људи,  а такође анимира невладину 

организацију која се бави етнологијом, али је заинтересована и за туристичке пројекте. 

 

Успео сам да га убедим  да посетимо на неколико дана  ово село, које обадвојица сада 

замишљамо да сјакти  снежним падинама на зимском сунцу, унапред се радујући  

свежем планиском ваздуху и бекству из Београда.. 

-22 јануар 2005.године. Боравак у селу Горње Кошље. 
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Саша Срећковић, кустос  Етнографског музеја у Београду. 

Кренули смо рано ујутру аутобусом Београд-Златибор, преко Ваљева, изашли смо из 

аутобуса на планинском превоју Повљена  званом Дебело  брдо, код места  Пашина 

раван.  

Насеље Пашина раван је у време Турака било власништво неког месног паше, па тако 

остало до данашњих дана. Овог назива се сећам из раног детињства , младићи и девојке 

би се дуго припремали, сви су били нестрпљиви: `` Идемо на вашер у Пашину раван``. 

Ту су се својевремено одржавали надалеко познати вашари. 

Кренули би у рану зору да стигну преко високе планине на време, да не пропуште да се 

ухвате и кола и дружења. 

Ту би се окупљала такорећи цела Западна Србија. Долазили би момци и девојке чак из 

подринских села око Љубовије, и даље од ње, из Азбуковице, Рађевине, али и из 

Подгорине, па све до Осечине, или ка Бајиној башти и Ужицу.Залутали би понекад 

придошли с` оне стране Дрине, из Босне,  Босанци , Босанке би биле у као снег белим 

реклама ( блузама), јелецима и разнобојним сукњама, усред лета им се беле мараме на 

косама. 

Ту су се зачињале свадбе и настајале нове породичне задруге.  

 

Тада је Србија била млада, у овим крајевима  је горски ветар изнад ћувика витлао у 

облаке  дим из оџака, орила се весела граја из кућа препуних  веселе чељади, чуо се 

плач беба, одјекивали су покличи  жетелаца, из  јелава су допирале песме чобаница, 

док би разгаљене  бесно трчале скупљајући по пашњацима  разбегле  овце и  козе. 

Мукала су говеда, жутили се  препуни чардаци и амбари, пекла се ракија, славиле славе 

и ишло у цркву.  

Било је и туге, удовица или мајка у црнини, са преслицом задевеном у дебелу сукњу, је 

нарицала, савијена над свежу хумку као грана опрљена громом, чуло се нарицање  

невидљиве жене укривене  јелама у стрмој њиви под брдом.  
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 А у школама није било довољно учионица и клупа да се у њих сместе зајапурени 

ђачићи што дођоше пешке из далеких села и засеока, мали  кривоторбићи су њихове 

шарене торбе пажљиво скидали са рамена и одлагали их уредно слагане у 

ходнику.испред учионице. 

Постојала је могућност да стигнемо  у ово село и аутобусом из Београда преко Шапца, 

па равном Мачвом, ка Љубовији, али то није погодно, јер аутобус од Љубовије до 

планинског села Горње Кошље, иде једном недељно,  не стиже до самог села, него 

негде испод првих кућа. Што је још лошије, дешавало се да ово село  буде зими 

завејано  по пар, или више месеци, онда аутобус из Љубовије не ради.  

Договорио сам се са домаћином Бобаном Арсеновићем  у чијој кући ћемо одсести, да 

не идемо преко Љубовије, сигурније и погодније је  да  када аутобу прође Ваљево и 

испне се на надморску висину од око хиљаду метара, да сиђемо на Дебелом брду, а ту 

ће нас сачекати мештанин са колима, па још двадесетак километара нас одвести до 

нашег одредишта. 

Тако је и било. Само што  закорачисмо из аутобуса на снежно тло, пред нас широким 

корацима крочи снажан средовечан човек, преплануо и насмејан, хође да нам узме на 

силу пртљаг: `` Дајте, ама не може, дајте``, и просто нам оте из руку.  

Овде су људи поштени, искрени и добронамерни, уђосмо у нека стара кола, скоро да се 

климатају, тако кретосмо у авантуру. Саша и ја му одмах дадосмо по десет евра за 

трошкове бензина, кола забрундаше, изађосмо ван насеља, пред нама пуче поглед на 

снежно планинско беспуће. 
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Кола поскакују као  да нас неко јури, наједном се нађосмо на изузетно стрмој 

низбрдици, шта ако попусте кочнице, ако заклизају? Онда кола кретоше низбрдо, тако 

неколико пута. изненадно скоро вертикално узбрдо, онда у амбис, не види му се дно, 

па да би се најзад пред нама указала такорећи бескрајна снежна висораван како сјакти 

на зимском сунцу..  

Одахнусмо, сада ће вожња бити не само удобнија, него и сигурнија. Возач, мештанин 

нам исприча да је близак Бобанов сродник  Арсеновић био генерал ЈНА, и да је 

помогао селу колико је могао.  

А Бобан је  ретко код куће, често је у Београду,  вредан занатлија, има златне руке..  

`` Ено оно је Зарожје``, показа руком на неколико кућица завејаних сметовима, нигде 

живе душе. 

`` Забачено беспуће, село Зарожје  је овековечио српски писац класик  Милован 

Глишић , пореклом из ових крајева, то је та његова чувена приповетка о српском 

вампиру Сави Савановићу, који се појављивао у воденици поточари у овом селу``, 

обратих се Саши Срећковићу. 

 `` Да , да``, Саша је био радознао `` јеси ли сигуран да је то баш то село`?  

 

 

`` Ама јес Саша, то је чувено село Зарожје``, окрете нам се живо зимским сунцом 

препланули возач, док је снажно завртао волан да заобиђе повећи смет снега и леда. 

 

Сава Савановић, српски вампир. 

Некако стигосмо у Горње Кошље. Кола се зауставише пред кућом Бобана Арсеновића, 

около снег бљешти на брдима, ведар али прохладан дан, ка нама се упути љубазна 
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висока плава жена, то  је домаћица, Слободанова супруга, деца су у Београду, а Бобан 

није могао доћи из Београда да нас сачека.  

Кућа је нова и велика.  

Овај део села је на висоравни , неколико кућа скоро ушорених. Сазнадосмо да су 

већином куће  разбацане по забаченим далеким засеоцима 

 

 

Добили смо  лепу собу на кату, нова модерна кућа, модеран намештај купљен у 

Ваљеву,  а  старински покривачи, они  ирами и губери, шарени ћилими, иако је куђа 

нова и модерно саграђена. 

Ипак, овде све мирише на давна времена.Овде се још нису довољно поравнали рачуни 

Старих и Нових времена. 

 

Одмах смо кренули у шетњу. `` Пази Саша да не залутамо, зачас снег завеје, обавије 

магла, не види се ни прст пред оком, изгубимо се зачас, па нећемо знати  где смо, ово је 

беспуће``.  

Кретосмо изнад куће, видесмо Бобанову супругу како у штали повисоко изнад куће, ка 

планини, музе овце и козе, краве мучу у штали. 

Баш као да призивају крвожедне вукове  

После десетак  минута успона ка Бобији, се нагло смрачи, тамо отуда са североистока, 

ка Дрини, чини ми се баш ка Љубовији, забели су у смрачњеном небу, заличи на 

снежно невреме зими над Узовницом. Сећам се такве небеске слике и помаме, кад се 

ваздушне струје  збију, сударе, па се нагло у ковитлацу укаже мали плав део неба, као 

да ће да  загрми кад му време није, а онда се снежни облаци завију и усковитлају и 

настала би она права дринска мећава. 
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Осетих радост близином родног краја. па и ово је прави завичај. Као да се вратих у 

прошлост. 

Упрли смо погледе у далеки повремени плави процеп неба, необична временска 

непогода   ме упорно подсећа на летње грмљавине из давног детињства, а сада је зима 

у планини изнад Дрине.  

У трену као да дан нестаде, паде сумрак, а још му није време, нагрнуше из висине 

крупне снежне пахуљице, као да их неко горе из висине изасипа на земљу, побелише 

наша одела, нестаде утабани путељак, затекосмо се на прагу планине, а не видимо ни 

прст  пред оком.  

`` Нисмо изашли из села, памтим куда смо прошли, ево овде је баш пред нама 

оријентир, видимо га, додирујемо, то је стог сена, он је на стотинак метара изнад обора 

за овце, где је малопре била Бобанова жена``, прибисмо се уз ниски стог сена  испод 

савијене лиснате  јеле.  

Да сачекамо да кијамет одгрми своје. 

Снег брзо напада  до колена, затрпа нас. 

Нема друге, морамо  сачекати да престане мећава.  

Као што је нагло почела, мећава у месту утихну,  снег престаде, облаци се развукоше, 

сину светлост, скоро да се иза облака појави сунце. 

Као да малопре није био мрак.. 

Наш излет у брда Бобије је био завршен, полако кретосмо наниже  кући. 

За столом у кухињи зтекосмо неколико мушкараца, високи и огрубели, снажне ручурде 

, препланулих избораних лица, говоре гласно. Одговарали су на моја питања, имају 

слободних соба и стамбених јединица, струју, воду, грејање, кухиње, могу примати  

туристе.  

Помлађи наочит преплануо горштак се насмеја гласно: `` Мени пошаљи снаше`` 

Домаћица изнесе пред нас кувано јело, тамо где стоје тањири, кашике и виљушке, 

видех неколико дрвених виљушки, и један дрвени тањир.  

`` Погледај Саша, овде још користе дрвени прибор за јело``, показах руком. 

  `` Ама само понекад, `` одговори домаћица. 

 `` Доле у селима поред Дрине све до краја 1950-их година су јели проју, струја је 

дошла средином 1950-их, а асфалтни пут Зворник-Љубовија је изграђен  1970-их 

година``, упознајем присутне. А неки то и знају, као и  ја.  

Присутни скоро да заграјаше:`` Овде је све дошло далеко  касније него ли доле поред  

Дрине``. 
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Испричах им сусрет са мудрим старцем из њиховог села`` Питах летос у Љубовији 

старца из Доњих Кошаља шта значи реч кошље``?  Он ми објасни:`` Кошље су дубоки 

вирови у  ријеци  Тријешњици, пуни пастрмки``. `` Вероватно потичу од назива `` 

кош`` који се ставља у реку да у њега уђу рибе , па залутају, не могу да изађу,  тако их 

лове.`` 

 

``Знам да је и мој деда стављао кош у Дрину``? , питао сам старог народног етнолога. 

 `` Јес, могуће је. Причо ми мој прађед, горе у Савковићима подно  Горњих Кошаља, 

косили браћа Марко и Живко, био постан дан, није се смело мрсити, Живко пошље 

брата Марка на Тријешњицу да улови рибе, пости се, Марко дуго ловио, али  неће риба 

па неће, нешто запетља Марка у води, укочи га, не може да макне. Нема Марка, брат 

Живко придвече сиђе у рику, нађе Марка укоченог једва га извуче, док га је извлачио 

нешто је из воде довикивало:``Моли Бога што си осто жив, док сам Јоване бијо у Босни 

до подне, бива, би ваше, а од подне бива наше, чуј Османе``. 

Настави старац необичну причу:`` Врате се браћа косцима, наједном дуну  нека олуја, 

небо се замрачи, мрак ухвати земљу, међу косцима се породи гужва, свађа и бој, 

настало је опште гађање и сечење косама, одакле браћа једва умакну кућама, а ујутру 

окупе и саране лешеве, па се сви иселе у Мачву``. 

 

Бобан је учио од мене  о своме селу и Тријешњици.  

Наука је истинско чудо над чудима.  Када се неко нечему научи, што није знао, је као 

кад слепац наједном прогледа. 

Упркос повременог коришћења велике грејалице, ноћу је било хладно у соби. 
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 Купатило  је ледено. 

Саша је отишао колима до Пашине равни, да узме аутобус за Београд. 

А ја кретох да се спустим у долину у  Љубовију. Изгледа да нешто не иде са аутобусом 

за Љубовију. Рекоше ми да неко од мештана иде колима у Љубовију, тако се спустих са 

њима до варошице у пољу поред Дрине. 

Кола су јурила стално окомито низбрдо. У долини, са висине,  Љубовија  се белила у 

снегу.  

Отсео сам у Мпуелу на Суарпј Љубпвији, кпд мпсуа за Брауунац, ппзнајем власника Видпја 

Ђпрђића, пн држи пвај ппвећи угпсуиуељски пбјекау са ресупранпм  и некпликп спба за 

издаваое намерницима,  и са оим сам разгпварап п смещуају и пбрпцима планинара и 

уурисуа. Видпје је предузимљив , ппреклпм је из Грашанице, гпре ка Манасуиру близу Спкп 

града, исппмажу му супруга, син и снаја, сви слпжнп раде.  

Преноћио сам код њега, соба је била топла, лежај удобан и простран. 

Задовољан смештајем и договорима  за следећу сезону  обављеним са Ћорђићем, 

кретох ујутру одморан пешке до центра Љубовије. Ово је Стара Љубовија, нова 

садашња општинска  варошица Љубовија је изграђена после познатог поводња Дрине 

1890-их година, сазидана на уздигнутијем месту где поплаве не допиру.  

Кретох убрзаним ходом око два километра од Старе до Нове Љубовије , морам сваки 

дан да исшетам  најмање један сат, тако чувам здравље.  

Овај правац  је за мене пун најдражих успомена на далеко детињство, сроднике, 

школске  другове. Са десне стране остаде мост на Дрини који повезује Србију и Босну ( 

Републику Српску ), на њему су стражарнице, то је сада државна граница. али се 

прелази само показујући личну карту. 

 Колико пута сам туда прелазио за Братунац у посету родитељима мајке. 

Са десне стране је мала индустријска зона, поређали се у низу фабрички погони, био  је 

кренуо индустријски развој, али је нагло застао распадом земље и насталим ратовима.   

Али се још увек добро држи Фабрика дувана,сналажљиви и отресити  рођак Милан 

Живковић се упире свим силама да  да спасе фабрику од грамзивих тајкуна и њихових 

пљачкашких приватизација.Колико чујем не предаје се  ни погон Соко Штарк 

истоимене фабрике у Београду, отварање тог погона у Љубовији  је поспешио рођак  

Сретен Крсмановић ( томови 1-4). 

Обрадовах се, јавна чесма Васина вода још тече.   

А када се међу Азбуковчанима спомене Васина вода, сви се озаре.. 
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Стара Љубовија где се налази мотел. 

Претходно сам се најавио, у Општини су ме чекали  началница Рада Тријић ( томови  4 

и 5), председник општине Видоје Јовановић, кеп Зоран Војиновић, капетан  Дринске 

регате, правник Бранислав Павловић звани Поп, планинарски водич. 

У поређењу са сусретом са њима пре годину дана, сада су ме гледали са поверењем и 

уважавањем, летос је у мојој режији  дошло прилично туриста, скромна бројка, али за 

почетак није за занемаривање, може се рећи да охрабрује. 

Направили смо конкретне договоре , саопштио сам им да сада идем за Београд  да 

припремам туристе за летњу сезону. 

Доживео сам малу непријатност, сазнао сам да извесна Славојка Недељковић, која је 

такође пореклом из  Западне Србије, и она се бави сеоским туризмом, сретали смо се 

тим поводом на састанцима туристичких посленика у Београду, се жалила на мене да 

се бавим туризмом изван законских прописа, нешто као ``абра кадабра``. 

На сличну критику сам наишао код  њене колегинице организатора путовања 

удружења пензионера у Београду. 

Овакве у суштини некоректне поступке појединих особа нисам узимао к` срцу, али су 

ме на неки начин бринули. 

`` За све нас има места, треба да сарађујемо а не да једни друге саплићемо``, упознао 

сам присутне у згради Општине Љубовија са мојим ставом.  

Ја сам сада препун наде и оптимизма. Којем  нове планове. Све ми је светло и 

узбудљиво. 

А ранијих година сам се често борио против црних мисли.  

Шта је нечија лична стварност? 

То је оно што он сам створи. Може бити мрак, или бљешти сунце. Двојицу суседа дели 

само зид. Један се пробуди, погледа кроз прозор, живот му је празан и безнадан. Други 

се протегне, нестрпљив да устане да  сретно слави нови дан  и нове победе.  

Живот је субјективна визија. 
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Али изнад 10.000 метара нема облака, тамо дању увек сија сунце. 

-27. јануар 2005.године. Комеморација Холокауста. 

 Затвореници који су преживели Холокауст, бивши припадници Црвене армије и 

лидери више од 40 земаља света, окупили су се на шездесетогодишњици ослобођења 

концентрационог логора у Аушвицу. 

 

-  

 

-3 фебруар 2005.године. Догађања. 

Поново читам књиге, позајмљујем их у библиотеци у суседству. Читање књига 

усавршава умешност списатељског стила. Наједном почињем да долазим до 

изненађујућих сазнања, откривам многе, на први поглед ситнице, то су као неке  мале 

квачице, мали кодови, преко којих почех постепено да откривам  нову мудрост лепог 

писања.  

Тако и други глачају  умешност  писања. 

Списатељство је таленат, али и занат, учи се временм и праксом. 

Библиотека у Раковици је у самом суседству. особље, две средовечне жене, је љубазно 

и предусретљиво. Избор књига је широк. Имају и неке моје књиге.  

Књиге позајмљују углавном ђаци, и млађи читаоци.  

Када год бих навратио у повећу просторију претрпану књигама, осетио бих исто 

незаборавно  расположење као када сам као ђак у Крушевцу и Нишу  једва чекао да 

одем да узмем књиге и да сатима нестајем из стварности, да се дружим са јунацима , да 

као надуваним балоном путујем у разне земље, доживљавам најнеобичније авантуре.. 

Сестра Радмила Крстића др. Љиљана Крстић , дентиста,  је мудра и предузимљива 

жена. У Борчи има зубарску ординацију са три запослене зубарке, зарађени новац 

улаже у помоћ  деци и сродницима, али понајвише у дуга и скупа путовања. Она је 

страсни обожавалац вишедневних путовања у далеке земље, да упозна културе 

удаљених народа, лети више часова авионом, онда седа у аутобус, или у воз, брод,  

каже да је то не замара, да  на крају крајева ипак све испадне врло забавно. Једва чека 

да опет негде далеко одпутује  

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86
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Њен брат Радмило ( том 5), долази из далеке и хладне Канаде у Београд, отседне код 

сестре Љиље неколико дана,  да би што пре отишао у  родни крај, испод високе 

планине тамо негде на југу, између Ниша и Пирота. Радмило тамо остврује снове, 

ужива да буде накратко у пространој кући у селу у подножју висова, једва чека, највеће 

уживање му је да се попне горе високо на планину, тамо имају неке стару сеоску кућу. 

За ту сврху је купио снажан џип који се испне сеоским џомбастим колником до куће 

његових снова.  

Он је тамо у планинском беспућу нашао заборављени родитељски дом и давно  

напуштени завичај. Вратио се коренима, детињству, оживљеним упоменама, није се 

надао да ће се једном вратити у кућу где све мирише на прошлост, на колевку, сто, 

иконе и  чесницу, затече  дечије санке на тавану, изађе пред праг и осматра напуштену 

сеоску школу на заравни испод брда.  

Ово је његов најдражи кутак, чист планински ваздух, сунце, мир и тишина, међу 

својим људима.  

 ``Сневао је тај повратак цео свој живот од како је у Канади``, насмеја се весело његова 

сестра Љиља. 

 Радмило је пронашао нови смисао живота.  

Када би дани постајали краћи и хладнији и магле у високом долу изнад куће 

наговештавале да је јесен на прагу, Радмило би растужен, али душевно и органски 

ојачао, знао да се летњи рај у завичају приближава крају, да је време да се припреми да  

дође у Београд и да полети за далеку и хладну Канаду.  

А онда ће једва чекати да дође следеће лето и да се опет врати. 

Довести туристе у дрински завичај, то постаје задатак над задацима. 

Посвећујем се обради туристичких сегмената, разрађујем планове  како привући 

планинаре, спортисте, риболовце, пензионере, студенте и ђаке, синдикалне 

организације, предузећа, покушавам да нешто урадим и са  месним туристичким 

организацијама .  

Направио сам врло дугачак списак свих познаника, јављам им се, предлажем им врло 

различите програме, укључујући боравак у селима, сплаварење, пецање, планинарске 

туре.  

Сазнао сам да је за оне који имају оболела плућа врло корисно да удишу крајем маја и 

почетком јуна мирисе липа у цвету,. Нашао  сам изнад села Узовниац истински мали 

шумарак липа. 

Испланирао сам бербу лековитог биља и дивљих купина. 

-3 фебр уар 2005.године. Интервенција у вези запослења нашег активиста из 

Лазаревца Звездана Миливојевића.( томови  4 и 5). 
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-4 фебруар  2005.године.Милица Јованић се бори за повређеног оца-њен нови лик 

у мојим очима. 

Стари човек је смештен на Ортопедској клиници на Бањици, недалеко од Војне 

медицинске академије. Повреде су  тешке, он је непокретан, у пеленама како она рече  

тужно. Успут у аутобусу ка бањичкој клиници, сам дознао много детаља о његовом 

утамничењеу на Голом отоку. Одмах после 1948. године је  ухапшен , као студент 

београдског универзитета  био је у соби са колегом цимером, дође ОЗНА  ухапси 

цимера,  њен отац није имао појма о чему се ради. Сазнао је касније да је његов собни 

колега  ``информбировац``, њеног оца окриве и осуде као информбировца и пошаљу их 

обојицу у злогласни логор Голи оток у Јадранском мору.  

Њен невини отац је  отуда изашао, завршио студије, оженио се,  стекао пород, иметак.  

Цео живот је био изузетан стручњак, уважаван и поштован као човек. 

Милица тако воли свога оца, он је толико заслужан за њу, воли своју децу и супругу, 

све је жртвовао , све је подредио једном циљу: породица.  

Допратио сам је до улаза у клинику, и сачекао је око пола сата да се врати. Појави се 

оборене главе испред капије клинике, кренусмо ћутке у шетњу да испешачимо наш сат 

брзог хода. Успут се полако одобровољи, црте лица јој се расплинуше у осмех:`` Тата 

је у кревету запевао стару славонску песму Кад процвату у прољеће јабуке. ја се сјетим 

једне дивне девојке`` 

 

`` Стварно, може, зар га не боли повреда`` 

 

`` Не познајеш  ти мога оца`` она се тек сад орасположи. Застаде, окрете ми се углас се 

смејући: `` Знаш шта се даље десило, запеваше још неки болесници у соби, орило се-

Знаш ли, мајко, да је била љепша него бајна вила, као бели голуби``. 

 

Милица ме је сада цимала бесно . `` Славонаца има свугде``, продрма ме скоро љутито 

за  руку. 

Tomislav Krsmanovic,  Pokreta za zastitu ljudskih prava                              3..2..2005 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

tel-011-3511829;Mob tel-064-3095176,Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin Zeljko Pejovic, generalni direktor LASTRA 

Lazarevac 

 

Postovani gospodine Pejovicu, 

 

Danas  u cetvrtak 3  marta u 9 casova 30 minuta ce biti na razgovoru u Vasoj firmi gospodin Zvezdan 

Milivojevic, predsednik naseg M O Lazarevac, zasluzni gradjanin, borac za demokratiju i ljudska 

prava. Molim Vas da ispitate njegovu kandidaturu za zaposlenje u Lastri, i da postupiet u granicama 

Vasih ovlascenja, kompetencija i potreba Vaseg preduzeca. Tako cineci cete dobiti vrednog clana 

kolektiva i pomoci jednom mladom coveku koji je dosada cesto bio zrtva nepravdi. Vreme je da se to 

izmeni. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 



154 
 

 

Поче да се смеје : `` Отпевао је хрватску песму НАША ЛИЈЕПА``. 

 

`` И нико ништа не реагује`` ?  

 

``Ама јок, стари и болесни људи`` насмеши се. 

 

Осетио сам следећих година колико је Милица привржена своме оцу, колико се 

жртвује за њега, и колико га воли, она је спремна да све учини за њега:`` Знаш ти шта 

је он све за нас учинио, он је диван отац, ја му то никад нећу заборавити, све ћу 

предузети да се опорави, да му олакшам муке``.   

 

Милица је за мене енигма. Има овако дивну и чврсту карактерну особину, љубав према  

родитељима, приврженост и лојалност према породици, спремност да се жртвује за 

онога ко је према њој чинио добра дела. 

 

А у исто време Милица онаква каквом је ја знам?  

 

Људско биће је сложено. Врло је тешко људе упознавати и класификовати , свака 

јединка је свет за себе. 

 

-14 фебруар 2005.године. Догађања. 

Деса је имала суђење, вратила се збуњена и нерасположена. Она се суди са браћом 

коме ће припасти стан после смрти њене мајке.У више наврата сам је саветовао да  се 

измири са браћом, одбијала је упорно. Мој предлог да посредујем, се такође показао 

као неуспешан. 

``Mир у кући највећа срећа`, посаветовао бих је.  

Била је нервозна: ``Закаснила сам , судија ме избацила из суднице``. `` Колико си 

закаснила``? `` Један сат`` одговори флегматично. 

Она не хвата шта је суд,  да се тамо не толерише ни 10 минута кашњења. Некако смо 

овај њен погрешан наступ исправили, отишла је код њене лекарке  у Дом здравља 

Канарево брдо, која је њено кашњење оправдала болешћу. 

Био сам данас по подне у Медија центру, на Тргу  републике, да са њима преговарам  о 

промоцији моје књиге. Тамо ме је сачекала љубазна Дубравка Вујошевић, њу  тамо 

познају и уважавају. 

Планинарско друштво Копаоник је при војсци, састанке одржава у згради Дома Војске 

Србије,у  некадашњем Дому ЈНА. Давали су ми реч, присутнима сам нудио програме 

излета на Дрину и околне планине.  

Планинарски водич  Копаоника Зорица Јаковљевић се договорила са мном да 

организујемо на лето спуст низ Дрину у дужини од 17 километара од Горње Трешњице 

до Љубовије.  Прошлог лета је довела једну групу  планинара , сачекао сам њихов 
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аутобус испред уског пута који се са Дринске магистрале одваја ка Дрини,  где у нас 

чекали гумени чамци Кепа Зорана Војиновића.  

Зорица ме је спазила поред пута у селу Горњој Трешљици, још из даљине још када се 

аутобус приближавао иза окуке., прибила се расположена уз прозор возила. Била је 

насмејана и радосна, руком је показивала љупко ка мени, можда се забринула да не 

дођем.  

Шта онда? 

Потом се десила непријатност, млади планинари су нагрнули нестрпљиви ка Дрини, да 

се што  пре укрцају у пловила и да крену у авантуру. Док је  руља обесних младих 

планинара јурила наниже ка Дрини, наишли су у трку са десне стране на низови 

стабљика  препуне румених зрелих малина. У трку, потече им вода на уста, настаде 

скоро стампедо, навалише рукама да беру црвене плодове, сјатише се између редова 

засада, тако се овде никад нико није понашао.. 

Можда је тако нешто могуће негде у Београду или Шумадији?. Али и тамо је то крађа . 

Размишљам шта би могло бити по среди, откуд отимачина туђих малињака, да ли би  

лудило недавног рата било то које је створило такву асоцијалну пљачкашку навику?, 

Посмтрам те младе људе, то је генерација која је била мобилисана на ратишта? .  

Био сам посрамљен пред власницима, старим човеком и његовом супругом који су 

били збуњени, нису могли веровати својим очима да се тако срамно понашају поједини 

београдски момци. 

На састанцима планинара ПД Копаоник сам запазио  младу црнку, повисока  витка, 

врло женствена, посебан  шарм јој  даје бујна коса коју је високо  уздигла изнад чела, 

као неки  заклон. Повремено би измењали понеку реч, она је стидљива, дала ми  је број 

њеног телефона, зове се Катарина Секула. Казала ми је:``Ја сам уметница``. 

Ранко Миловановић ( томови 4 и 5) ме позва у страну:`` Једна жена запослена у 

биоскопу `` Јадран``, пријатељица моје супруге, има нешто да ти каже``. 

Када бих навратио до Мирослава Хрњичека (  томови 4 и 5) , искористио бих да ту у 

близни посетим и Милутина Станковића ( томови 4 и 5). 

-11 фебруар 2005.године. Промоције моје књиге у Тителу. 

Промоција је одржана у 18 часова, у сали месне библиотеке. Било је прилично света. 

Ипак ово је нешто другачије  од Србије са оне стране Саве и Дунава. Ово је Војводина.  

Давно је овуда протутњала Аустроугарска, али су остали трагови, масивне зграде, 

широке улице, поједине националне мањине, двојезични натписи на зградама и 

установама.  
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Као да видим Милоша Црњанског, заклонио се тамо далеко иза изанђалог ћошка 

аутроугарских зидина, па ми намигује као да смо у Ћесаревој далекој провинцији. 

Овде је  упркос времена и необичних догађаја који  руше и мењају, остало у понечему  

и даље понешто од оног старог. Погледах око себе, као да сам у Средњој Европи, 

широке улице, простране зграде, а онижа издужена зграда месне библиотеке 

прилепљена уз улицу уским тротоаром, као да је нудила  добродошлицу намернику да 

се уклони од возила и ледене кошаве која брише са Карпата. 

Унутра пространо, топло и удобно. 

Равница, а на крају улице се зелени шумарак, као да се испео на планину. А нигде ни 

правог брда, а камо ли планине. 

Иза неких отшкринутих прозора се зачу глас снажног мушкарца, правог војвођанског  

разузданог паора, певао је весело и обешењачки, права лола, људина разбарушене косе, 

баш бануо у бирцуз: 

``Где то кажу има лепих сека, 

Оће бабо да жени менека``. 

Понављао је самоуверено овај рефрен .Онда забрза, као када се во разобада у банатској 

стрњици : 

`` Ајмо, бабо, у Жабаљ, 

па увече на рогаљ - 

луче бело наћи ћеш зацело.`` 

Замишљам ову људину, панонску разуларену лолу, не зна шта ће са набујалом снагом,   

како тера ``четир коња дебела преко Бегеја``, таљиге потопила вода, а он стоји 

самоуверено, држи дизгине, и бичем тера коње другој обали, изађоше на плитку воду, 

коњи почеше да се стресају као керови када изађу на плићак,  капљице воде лете са 

њих на све стране. 

Српске народне песме из Војводине су у понечему сличне српским народним песмама 

из Србије, али постоји битна разлика- нема оријенталних тонова. 

Иако се у Војводину слило много придошлица, како их овде називају  ``дођоши``, 

нарочито након ратова 1990-их година, чиме је осетно порастао удео Срба у овом делу 

Србије,  још увек доминирају растегнуте ``лалинске``  реченице. 

Трудим се да међу присутнима препознам ``дођоше``, `` брђане``,ослушкујем њихове 

разговоре, удубљујем се у црте њиховог лица. Има их подоста.  

Овде и даље опстају неразумевања између Срба `` староседеоца ` и `` дођоша``. Још ми  

у ушима звоне опоре речи које сам чуо недавно у возу из Београда за Нови Сад , 
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приликом посете брату Бори и његовој супрузи у Новом Саду- ``Знаш како сада зову 

Нови Сад , називају га ОКЛЕН СИТИ ( по босански, Босанци не кажу ОДАКЛЕ СИ 

ТИ, него ОКЛЕН СИ ТИ)``. Очигледно су то били староседеоци Војводине. Онај други  

на то потсмешљиво додаде:`` Нема рђе док не дође из Босне``. 

То је тако тужно. Блентаво. Позавађани смо безнадежно.  

Мени је драги пријатељ представник ИСИЛ-а за Индију, Барун Митра, професор 

универзитета у Њу Делхију и директор тамошње  Куће слободе, коментаришући моју 

књигу Дрински рашомон написао: Балканизација не постоји само на Балкану него и у 

Индији. Мало мало па сазнам за масакре у тој великој и далекој држави. 14. фебруара је 

око 60 људи убијено, и више од 200 повређено у пуцњави у Техерану у Индији. 

-Фебруар 2005.године. Фонд за Косово. 

 

9. фебруара је преминуо Милован Илић Минимакс, српски телевизијски и радијски 

новинар (1938). 

 

Милован Илић Минимакс 

Милована Илића, касније му је придодат надимак  `` Минимакс``,познајем не само 

из студентских, него и из далеких ђачких дана. Он се често  шетао фамозном 

београдском штрафтом,  од Руског цара, па би продужио Калимегданом,  био би  

редован посетилац познатих београдских игранки. Газио је самоуверено и 

достојанствено, стекао сам утисак да је из утицајне београдске породице. Чврстог 

духа момак.! 

По повратку из Белгије 1971 односно 1974 године , многе ствари сам једноставно  

позаборављао, лица, људе, некадашњи добри знанци са београдске калдрме  су сада 

пролазили поред мене без и да  се погледамо.  

Fond za Kosovo.-prava stvar. 

 

To je prava stvar. Mi ne mozemo Srbe na Kosovu da branimo oruzjem, vojskom i policijom, ali 

mozemo isto tako vrlo efikasno da to cinimo novcem. Onda to ucinimo. 

 

Srbi iz celog sveta ce to uciniti. Ali da se novac ne pokrade kao bezbroj puta dosada. dr.V.Kostunica ja 

vrlo posten  covek, u njega niko ne sumnja. Mora se znati ko je i koliko dao, kome je dato, za koje 

svrhe, sa kojim efektima.- Ako ovu akciju dobro sprovedemo spascemo nase Srbe, ohrabtriti ih, 

osokoliti, ojacati. Ojacacemo nase pozicije na Kosovu  mi kao nacija cemo biti mnogo jaci  i 

jedinstveniji. Lopovima kamen za vrat  pa u reku. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
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Нешто се десило у главама Београђана од мога одласка у Белгију 1965.године, ово 

није више онај ондашњи свет. Пролазе забринути и апатични људи, нема онога 

ентузијазма, топлине.  

Штрафта није више оно што је била. Овдашњи свет се због нечега  нагло изменио.  

Нешто крупно се овде дешава, што за свега неколико последњих година мрви душе 

и дух људи?  

Шта се то десило?  

Или ми се причињава? 

Минимакса сам виђао на ТВ, присутан је у медијима, он је постао познат по 

његовим необичним, кратким, али врло духовитим  коментарима.  

Када сам почео да се бавим људским правима, поготову од 1990.године када је 

Покрет за заштиту људских права наступао на изборима, отишао сам до њега да га 

замолим за интервју, видећи  у њему старог знанца, генерацију, ваљда ме није 

заборавио:`` Сећаш ли ме се , били смо често на штрафти, на игранкама ``.?.  

Он ме је посматрао без речи, као да није могао да се присети мога лика. 

Последњих година сам се питао гледајући и слушајући га, ко је Минимакс, одкуд 

му тако  необично име, кога он заступа, да ли  је прорежимски  или опозиција? 

Делује вр ло самоуверено, његов хумор је врло необичан и аутентичан.  

Али сам чуо у више наврата да о њему коментаришу: Мутан, нејасан, тајанствен, 

као да неке моћне особе стоје иза њега? Које су те особе? Ипак ми се чини да он 

нешто критикује?  Кога? Није ми јасно?  

Планета је све узнемиренија.  

И овај месец је крцат насиљем и масакрима. 19 фебруара  ЕТА  рањава четрдесетак 

особа у Мадриду,  Председник Владе Либана Рафик Харири је убијен у Бејруту од 

стране бомбаша самоубице, којом прилком је убијено 3, и рањено 120 других.  

бомбаш самоубица, овога пута у Ираку убија 30 људи. 

Појавила се иновација на интернету, звана YouTube. 

 

-18 фебруар 2005.године. Опструкције.  

Мишо Опарница ( томови 4 и 5) је из Крајине. Знам да су Крајишници заљубеници у 

кршевиту Лику, по говору помало потсећају на Далматинце, кршни су и поносни, а 

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Мишо који станује код Црвеног крста, ми стално понавља нешто друго-да нема лепшег 

дела на овој нашој планети, од старинског београдског кварта у коме станује. 

  

                      Стари Београд. 

Још нешто необично одликује овога саборца, он је љути критичар званичне политике, 

и изнад свега Јосипа Броза Тита. Када сам га давних година посетио у његовој 

дворишној кућици, за њега рају на земљи, ставио је пред мене некаква документа: `` 

Држали су ме због вербалног деликта месец  дана у лудници`` огорчен је псовао Тита и 

Партију.  

Професор Стојан Чупић предаје на Факултету политичких наука. Чуди ме, професор на 

тако еминентном државном факултету, а тако оштро критикује званичну политику? 

-  

Професор Чупић. 

Професор Чупић ме својом оштроумношћу и снагом бунтовне критике, тако потсећа на 

Динарце, питам се да ли сам у праву, негде, нешто у тамној дубини, где се зачињу или 

гасе извори размишљања,  назирем као магловио, јесте Динарац, али не отуда преко 

Дрине, него негде одавде из западне Србије?  

`` Ви сте вероватно негде отуда из западних крајева, са Дрине, из Подриња, Поцерине, 

из Мачве``?, запитах га после његове јавне трибине у холу на Коларчевом 

универзитету. Он је скроман и поштује саговорнике, изненадио ме је када ми се 

поверио: `` Моји  јесу отуда негде ка Дрини, али су се давно, врло давно  отселили у 

Војводину``. 

Занимљиво, а он тако духом личи на људе из завичаја. Држе се наши људи, чувају 

своје прадедовске корене и завете и када оду далеко у друге крајеве. 
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Упознао сам врло ваљаног човека, зове се Бибе, он је професор на Факултету дефек 

тологије у Београду, у пензији, и сада је врло активан. бави се штампаријама, 

издаваштвом, у овим сегментима познаје много људи. Уз његову подршку сам 

публиковао  неколико књига, збирки докумената, које се могу  наћи у рафовима и 

каталозима Народне библиотеке у Београду. 

Мој рођени брат др. Велибор Крсмановић, пенионисани професор  биохемије 

Универзитета у Лиону, Француска, је академик, члан САНУ из иностранства, са САНУ 

остварујем већ више година плодну сарадњу ( томови  4 и 5). Професору Василију 

Крестићу, академику, руководиоцу  Архива САНУ, сам се поверио  да бих хтео да моју 

богату архиву о историјату и акцијама људских права, негде склоним од заборава, и 

предложио му,  да је доставим у Архив САНу.  

Сложио се. 

 

Академик Василије Крестић. 

`` Из ког дела Црне Горе сте``, запитах га за време кратког разговора у САНУ? 

Посматрам га како изгледа, стас, црте лица, отреситост и достојанство, чине га за мене 

правим Црногорцем. Изненади ме његов одговор:`` Моји су се отселили још у доба 

Аустроугарске у Војводину`` . 

Како је могуће да векови нису изменили његов изворни дух?  

Рођак Бобан Рачић ( томови 1-5)  је велика узданица , редовно се чујемо телефоном, а 

понекад и видимо.   

Брат Милић ( томови 1-5) води свој засебан живот, помало усамљенички, срећем га у 

центру града, увек је сам. његова пензија је мизерна, једна саставља крај са крајем.  

Сестричине Валерија и  Ксенија су се доселиле у моје суседтсво, али то не значи да  се 

сада често виђамо. Оне имају своје обавезе, често су заузете. 

То није случај са сестром Надом, која живи са кћерком Ксенијом, професорком музике, 

а Ксенија је често у Бечу. Нада је оштроумна, има мудре црте лица, и она се злопати са  

бедном  пензијом, њен послодавац није редовно уплаћивао доприносе, па је основица 

за пензију  смањена за читавих  петнаестак година.. 

Сада се виде потпуније разорне последице и размере  свега онога што су моји најближи 

трпели деценијама од осионих властодржаца.  
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Уместо да нас сада подрже, да исправе почињене неправде, изложени смо и даље 

зловољи, или понекад истинским прогонима. А сестра Нада и брат Милић у правом 

смислу речи гладују,  јер су им пензије мизерне, што је последица деценијских 

ускраћивања њихових права на рад . 

Они којима смета истина су присутни и на интернету, са циљем да опструирају и 

бламирају све оне који стављају на дневни ред вршљања криминалаца у земљи. 

Извесна дружина дрских и неучтивих појединца, упорно прокоментарише скоро сваку 

моју поруку на друштвеним групама, која им се не свиди, не либећи се највулгарнијих 

уреда, све до претњи  убиством.  

Поднео сам тужбу против извесног ``Петра Симића`` , који ме упорно вређа емајл  

порукама и прети убиством. 

-10 Фебруар 2005.године. Преминуо је чувени амерички књижевник Артур 

Милер. 

 

Одлази полако у неповрат читава једна епоха великана, сурвавају се генерације као 

космичке лавине у црне рупе, нестају заувек они који су градили наше младости, 

чувени писци, глумци, политичари, певачи, уметници. Млађе генерације су знале за 

њих, али су се јављали  многи нови, који су ове претходне гурали у запећак, у тихи 

заборав. 

Одлазе моји вршњаци, старији, али и млађи.  

Србија је облепљена читуљама. 

Долазиле би све нове и новије  генерације. Дружећи се са онима млађим, или много 

млађим, размишљао сам о сукобу генерација, о генерацијском  јазу.  Ипак, сам долазио 

до, за мене изненађујућег закључка, признајем да ми је то годило,  да се тај  сукоб 

генерација у неким транзиционим временским периодима старења, конкретно када се 

ради о генерацијама рођених све до почетка 1960-их година, не запажа у значајној 

мери.  

Деса је на пример рођена 1953.године,  мени је јако годило да кроз разговоре са њом 

откријем да она врло добро познаје све оне познате глумце, певаче и свакојаке 

уметнике, политичаре, како бих рекао из моје епохе, које ја памтим још из моје 

младости.  .  
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-Фебруар 2005.године. др. Стеван Петровић  томови 3, 4 и 5) , психијатар, 

Рецензија моје књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА. 

Доктор Стеван Петровић, психијатар,  својевремено наочит официр у плавој униформи 

пуковника ваздухопловства ЈНА,  се повремено појављивао на штрафти још крајем 

1960-их година,  пратили би га задивљени погледи девојака и младих жена.  

`` Ко то каже да те треба сместити у лудницу``, стави ми пријатељски руку на раме  

септембра 1978.године.  Његов разуман поглед ме је охрабрио, и дао ми нову наду.,   

Тада сам му се обратио за психијатријску експертизу, спашавајући се од психијтријске 

хајке , др.Петровић је тада био директор Психијатријске клинике ВМА. ( том 3). Тим 

стручњака Психијатријске клинике ВМА  ме је испитивао и проверавао читав месец 

дана, написали су  јасно`` душевно потпуно здрав``. 

Његова биографија је препуна узбудљивих догађаја и изненадних преокрета.  

Почетком 1970-их година је био лични психијатар Јосипа Броза Тита.  Да би 1980-их 

година, био запажен наступима на телевизији указујући на застрашујуће последице 

употребе дрога .  

Да би он,  еминентни психијатар, доктор медицинских наука, био смештен по казни у 

Психијатријску болницу Централног затвора у Београду, где је боравио две године у 

условима недостојним човека, одакле је изашао оштећеног здравља.  

За то време сам се телефоном  интересовао шта се са њим догађа, његова збуњена и 

преплашена супруга је увек била шкрта у речима. 

По изласку из ове казнене психијатријске установе сретох га у Кнез Михајловој улици, 

био је топао дан, седео је погурен на клупи, избледео, скоро као мумија. Пре затвора је 

био свеж и виталан, није то више био нонај ранији човек,  који је ширио животну 

радост и око кога су се други окупљали,  видећи у њему предузимљивог и за друштво 

врло корисног човека. 

Сео сам полако поред њега и поздравио га. У  мене се уперише умртвљене очи без оног 

ранијег сјаја:``Напаковали су ми да сам ослободио војне обавезе једног познатог 

кошаркаша, држали ме невиног две године у Централном  затвору``. 

`` Зашто су то учинили``, упитах га скоро нечујно, знам да му сада није до прича, него 

да се што пре поврати.  Ипак ми је тихим испрекиданим гласом, борећи се да дође до  

даха ,  разговетно казао:``  Требао сам да добијем чин генерала ЈНА, да ме омету``. 

После кратке паузе, ме погледа мало боље  расположен:```Замисли, једном ми је Тито 

казао, зашто си ти тако уображен и пун себе``, сазнао сам и за тај пикантан детаљ из 

његове биографије.  

Рецензија др. Стевана Петровића о књизи Томислава Крсмановића `` Казнена 

психијатрија-ко је овде луд``?, Документ број 6. 
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-  

 

 

-21 фебруар 2005.године. Врло лоше стање у судству Србије.  

Од професора  Скуланда сам сазнао да су сада његова два  дипломирана студента у 

Београду, један од њих се зове Ричард  Даничић, он  је председник Америчко српске 

привредне коморе , други је Мишо Огњановић. 

Обрадовао сам се када сам од  Саше Срећковића чуо, да се  он и неколико његових 

пријатеља припремају да летос посете Горње Кошље. Саша ме је позвао да се сретнемо   

у подруму зграде у којој је лоциран Етнографски завод,у Узун Мирковој улици,  то је  

пријатно место за разговор, уствари је мали ресторан установе. 

 `` Иду неколико колега и колегиница, идемо колима``  био је радостан, он уме да 

ужива у природи.  

Саша изванредно познаје Србију,  њене регије, планине, наречја  менталитете, свугде је 

боравио, истраживао,  од југа до севера, од истока до запада, разговарао сам о томе са 

њим  

`` Србија је прелепа, нарочито њене планине, међутим, овај крај има дивље планине, 

нетакнуту природу, а становништво, поготову оно у брдима, чува свој аутентиачан 

изворни дух, али ипак Дрина је једна, такве реке нема другде у Србији``.  . 

Ово је добра вест, камен по камен, полако стасају темељи  новог  самопоуздања, буди 

се  полет, отварају се хоризонти оптимизма. 

Све сам више убеђен сам да ће туристи почети да долазе у ово сликовито село у 

планинском беспућу Западне Србије. 

Диван је осећај када се некоме учини  нешто корисно  за њега,  а за мене је колосално 

ако могу да учиним  нешто добро за ове људе у завичају.  

Аца Алемпијевић ( томови 4 и 5) ме је након сусрета са Сашом Срећковићем чекао 

испред Биоскопа `` Јадран``, стао је у страну, погурен и забринут,  донео ми је текстове 
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, његова је намера да публикује књигу о његовим политичким неприликама. захтева од 

мене да му пронађем поузданог адвоката.  

Он станује у приземљу зграде у коју се већ поодавно преселио Војислав Коштуница.  

Занимљив детаљ, Коштуница се ту уселио пре неколико година  у стан Милана 

Николића, једног од челника наше организације. Војилав Коштуница је се у тај стан 

доселио из оближњег  ранијег пребивалишта на дну суседне Скадарске улице, преко 

пута познатог ресторана `` Скадарлија`, где сам му ја повремено односио наша 

саопштења,  којом приликом би мењали мисли о стању људских права. 

`` Имаш ли каквих  неприлика , станујеш у  кући где и Војислав Коштуница``, одавно 

се питам, Аца је бунтовник, у политичкој немилости, сумњиче га. 

Зачудо, он томе није придавао  било какву пажњу:``  Видим понекад стоје некакви 

агенти у цивилу испред зграде, мене нико не дира``. 

Милан Живковић ( томови 4 и 5), наш представник за Аранђеловац и тај део Шумадије 

,  је себи дао реч да ће искоренити  мафију у Аранђеловцу.Тај још увек витални човек, 

бивши горопадни машиновођа који је крстарио својим возовима ширем бивше 

Југославије, се бори на живот и смрт са криминалцима. Они се не либе да му бацају 

бомбе на кућу, премлаћивали су га , рањавали,  постигли су супротно, он је још 

борбенији. Често би долазио у МУП у Београд, обраћа се новинарима, угледним 

личностима. 

Слободан Живковић  ( томови 4 и 5) сведок Јехове из питомог ваљевског села 

Оглађеновац, је у протекле две деценије , заједно са његовим братом Живојином, и 

најближим сродницима,по повратку са рада у Немачкој био хапшен, смештали су их у 

луднице , `` зато што организују  тајне верске састанке у селу и читају Библију``. Време 

пролази, ову мирну сеоску породицу прогоне  и даље. Слободан станује усуседству, на 

Видиковцу, у Скојевском насељу, заједно са супругом Верицом и сином Павлом. Пре 

тога су били у мизерном дворишном стану у помало скрајнутој улици недалеко до 

Храма Светог Саве,  са малим сином Миланом сам их понекад посећивао, Милан и 

вршњак Павле би се играли у џомбастом прашњавом дворишту приземљуше  ( том 4). 

Рођака Јока, девојачко презиме Крсмановић ( томови 1-5), удовица покојног Боте, 

станује у  насељу Нова Галеника, тамо бих је понекад посетио. Она је увек пуна 

оптимизма. Живи њен живот, код ње се окупљају жене из комшилука, седе на 

пространој тераси,  има комфоран и простран стан,испијају кафе и забављају се.  

У бурним и мрачним 1970-им и 1980-им годинама бих је посећивао на њеном радном 

месту у Памучном кмбинату на Ади Хуји, Јока ми се жалила да је била 

дискриминисана и кажњавана у овом предузећу , због политички неподобног брата 

Милића Крсмановића старијег 8 томови 2 и 3),  и удаје за бившег политичког 

затвореника, присталицу Милована Ђиласа,  Томислава Урошевића из Шапца.( томови 

2, 3 и 4).  
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Јока је мудра, завршила је Средњу текстилну школу у Бранковој улици ( том 2) , да је 

наставила школовање била би можда и професор. 

У то време су још била жива сећања на славне Битлсе, рођака Јока је у тим годинама у 

мојим мислима често била ```Јоко Оно`` .  

 

Јоко Оно, Јоко на јапанском`` Дете океана``. 

Та измена имена у мојим мислима, је у то време била толико учестала, да сам се пигао: 

откуда таква истинска опсесија? 

  

Џон Ленон и Јоко Оно 1980 године. 

22 фебруара 2005.године смо се обратили јавности саопштењем`` Врло лоше стање у 

судству Србије`. Документ број 7. 

У Законику Цара Душана у 14 века је било уписано: Не суди по страху од царства ми, 

него како пише у Законку``. А ми живимо у 21 веку, а судске правде нема за већину. 

-Фебр уар 2005.године. Публиковање на српском  светског бестселера  

Капитализам за децу . 

Госпођа Тереза Хес, удовица Карла Хеса. аутора светског бестселера Капитализам за 

децу, је, сазнао сам то, блиска америчким либертаријанцима из ИСИЛ-а . О овој књизи 

се прилично говори и у Србији, то ми је саопштила Војислава Ратковић ( томови 4 и 5), 

врсни преводилац са енглеског језика. 

Војиславу ( том 5) сам упознао по повратку у Београд са Либертаријанске конвенције у  

Попраду у Словачкој 1993. године. 



166 
 

 Био ми је потребан стручан преводиоц са енглеског на српски за две књиге , Авантуре 

Џонатана Галибла професора Кена Скуланда, и Исцељење нашег света др. Мери 

Руварт.  Тада сам становао у Земуну у Мажурановићевој улици број 3, недалеко од 

сликовитог Кеја,  у суседном стану је становала љубазна госпођа Илона Бамфић, мајка 

школског друга из земунске гимназије и колеге са Економског факултета у Београду 

Едија Бамфића., дипломираног филолога, енглески језик (томови 4 и 5). Еди говори 

енглески савршено, али не ради у струци, него је шеф сале у Хотелу `` Славија``, гости 

су често  странци, тамо бих га сусретао када бих навраћао у ресторан, храна је врло 

укусна а приступачна за мој џеп.  

Покушао сам превод са Едијем, установио сам да он савршено влада ови језиком, али 

да то није књижевни енглески језик.  

Тада сам стицао нова искуства из писања и превођења, лекторисања, корекције. био 

сам убеђен да ту област  колико толико познајем, тек тада сам дошао до сазнања да сам 

био у заблуди. То је све много сложеније и захтевније него ли што сам ја замишљао.  

Читалац захтева љубак стил, хармоничну нарацију, који плене пажњу и држе је 

приковану за књигу  до краја. Проучавајући Едијев превод два поглавља књиге 

Авантуре  Џонатана Галибла, које сам му дао да тестирам књижевни квалитет превода, 

сам схватио да је превод савршен, али у смислу логичког превода речи и смисла 

реченица, али да више личи на пословну кореспонденцију. Еди је и сам то схватио и  

препоручио ми Војиславу Ратковић:`` Она је врстан књижевни преводилац, професор 

енглеског језика, радила је годинама у Народној библиотеци у Београду, станује ту у 

твом суседству``. 

Ускоро сам се срео са Војиславом, висока  витка интелектуалка, учтива и љубазна 

средовечна жена. Морам признати  да је поврх свега љупка.Нен отац је Црногорац а 

мајка Сремица.  занимљив спој два менталитета, брђанског и јуначког,  и равничарског, 

панонског. Шта може из тога испасти.? Причала ми је о њеном другу из ђачких дана, 

био је то неки смушењак, волео је забите кафанице, јавна места, песму, шале, није био , 

како се то каже приземљен.Изгледа да јој је баш због тога био бескрајно драг.  

Али се са њом нисам могао договорити о висини накнаде по преведеној страни, то је за 

мене и договорене ценовннке са ауторима било прескупо.   

Ипак, она и ја смо успоставили плодну сарадњу, прихватила је моје  ценовнике за 

превођење са енглеског на српски појединих краћих либертаријанских текстова. 

Нисмо се договорили око превођења књига професора Скуланда, али је све ишло брже 

и лакше за превод  књиге Капитализам за децу Карла Хеса. На срећу, успели смо да се 

нагодимо око цене.  

Госпођа Тереза Хес  је пак са њене стране брзометно одговорила на моју емајл поруку, 

поклонила ми је ауторско право за штампање књиге у балканским државама. 

Књигу је публиковала Издавачка кућа ` Досије``, при Правном факултету.   
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Да напоменем и то, да је комуницирајући са Американцима у вези превођења , 

Војислава упознала супруга Американца, отишла је да га сретне у Лондону, склопили 

су брак, и он је дошао да живи са њом у Земуну. 

 

-Фебруар  2005.године. Догађања. 

Сарадња са службеницима општине Љубовија је како треба, они се према мојим 

пројектима односе са симпатијама и уважавањем.  

Славољуб Недељковић даје значајан допринос издавачким пројектима, началница 

Општине Рада Тријић, је необична жена, њена необичност проистиче из њене 

ненаметљиве скромности, измешане са  личном луцидношћу, и компетенцијом на 

радном месту у општини. Она свакога прими учтиво и љубазно, омиљена је од свих, 

труди се да у границама могућности и прописа изађе свакоме у сусрет.  

Она ме је од почетка мога ангажавања на развоју туризма у општини Љубовија 

почетком априла прошле године, увек подржавала  и охрабривала у мојим акцијама.  

Рада  је из љубовијских и читлучких Тријића, са којима су моји Крсмановићи повезани  

родбинским везама ( томови 1-5), приликом наших ретких и кратких сусрета би 

накратко у неколио речи радо спомињала заједничке рођаке Јову, Бубу и друге 

Тријиће, и блиску сродницу Булу Глигорић,  девојачко презиме (  томови 1 до 5 ) . 

 

-  

                 Дрина код Љубовије. 

Була , девојачко презиме Глигорић, удовица, је кћерка бабе Андријане , сестре мајке 

нашег оца бабе Бојке ( томови 1 и 2), живи сама у Љубовија, деца факултетски 
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образована су у Београду. Була је ретко бистра жена, написала  је неколико збирки 

песама, она баштини традицију  српских класика , Десанке Максимовић, пре свега.  

Када бих био у пролазу њене куће изнад љубовијске аутобуске станице,  увек бих 

навратио до ње, она је у позним годинама, а здравље попушта.  

Ми смо у 2005.години, а када сам са њом враћам се у давну прошлост, тада почињем да  

ослушкујем песме жетелаца, звоне прапорци на бесном коњу који из све снаге запиње 

велике санке  по снежном сеоском путу, долазе званице на славу, мирише тамјан, собе 

у ирамима, губерима и ћилима. 

 `` Дођоше чудна нека времена`` њене мудре очи ме питају шта је ово сада? 

Др. Милан Крсмановић, пуковник ЈНА у пензији је Црногорац, пореклом од 

Дурмитора, он је и песник, сећам га се када је био началник културе и образовања у 

Дому ЈНА у Београду, тада ми је деловао као строг, бирократа.  

Сада га упознајем као другачијег. 

Читаоци ове Саге су могли сазнати да се већ дуги низ година питам одакле су настали 

Крсмановићи, у различитим изворима сам открио да потичу из Црне Горе, са падина 

Дурмитора. 

 На оснивачком скупу Крсмановића сам лично упознао пуковника др. Милана 

Крсмановића. Он  је сада деловао потпуно другачији, него ли када је био строги 

пуковник ЈНА, Милан није више строги пуковник ЈНА, преда мном је љубазан, питом  

и  благонаклон човек мудрих црта лица и огромног животног искуства. 

Он је одавно постао истински заљубљеник проучавања родослова Крсмановића, сазнах 

од њега. Милан и ја смо открили сличне афинитете, упознао сам га са братом Бором, од 

нас је сазнао богате податке о Крсмановићима насељеним у средњем току Дрине.

 

Др. Милан Крсмановић. 

`` У Шибенику су надалеко познати врло просперитететни хотелијери Крсмановићи, 

католици су ``, сазнах и ово од њега.  
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На то му додадох:`` Син мога брата Боре, Стефан Крсмановић, из првог брака са 

Белгијанком професорком Андре Димонсо, је Белгијанац, не зна српски``.  

Обадвојици нам је познато да су недавне миграције повукле у свети поједине 

Крсмановиће,  има их широм планете на свим континентима. `` Знаш колико их има у 

именику града Њу Јорка``?, и то сазнадох од драгог Милана који је постао 

родоначелник нашег Братства Крсмановића. 

22 фебруара се десио земљотрес у јужном Ирану, јачине од 6,4 степени по Рихтеровој 

скали, у коме је било више од 500 погинулих и 1.000 повређених.  

 

-Фебруар 2005.године. Морбидитет Срба и припадника других нација  

Поред Деје Вујинића ( томови 1-5)  сам сео на почетној станици  аутобуса 47, увек 

имамо  толико тема да ставимо на дневни ред. 

 `` Зашто Срби у Србији и окружењу свугде имају нижу стопу наталитета и болеснији 

су, старији од других нација``, он то често спомиње. 

Њему су усташе у Јасеновцу и у Босни поклале десетине најближих сродника, чак су га 

као мало дете у католичком самостану у Босни покушали да безуспешно преведу у 

католичку веру. 

 

          Владика Лаврентије. 

Деја је велики и искрен пријатељ Јевреја: `` Моје најближе су са Јеврејима поубијали 

маљем у Јасеновцу, најдражи другови у  игри су ми била јеврејска деца 

-Фебруар 2005.године. Књига КОСМАЈ. КО  СМО  МИ  КОСМАЈЦИ 

Публиковао сам књигу СОКОЛСКА  НАХИЈА ( том 5).  
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Овај успешан етнолошки издавачки пројекат ме је снажно инспирисао да слично 

урадим , да штампам књиге и о другим регијама Србије, то је занимљива тема, и у исто 

време врло корисна.  

Постоје врло ваљане студије о етничком саставу појединих регија Србије, све могу 

добити у библиотеци САНУ. Наша наука између два светска рата је цветала. 

Спроведена су драгоцена истраживања.  Разговарао сам у САНУ, спремни су да ми 

уступе на поклон ауторска права. али да им за узврат дам по 20 примерака од сваке 

књиге.  

На трагу сам спонзора, пре свега су то општине. 

Досетио сам се нове могућности. то је продаја на претплату. Купци наруче књигу, 

уплате цену унапред, а књигу добију чим  изађе из штмпе. 

Било ми је истинско задовољство да публикујем као репринт књигу КОСМАЈ, КО 

СМО МИ КОСМАЈЦИ, др. Боривоја Дробњаковића, коју је објавла Српска краљевска 

академија 1930.године. 

Захваљујући спонзорству Николе Јанића пореклом од Космаја, који живи у Шведској, 

успео сам да ову значајну  књигу публикујем и промовшем. 

Никола је дошао на промоцију књиге, отишли смо његовим колима из Београда у 

Младеновац , потом у Сопот. 

 

      Никола Јанић. 

Књигу сам представио у  народним библиотекама  у Младеновцу и Сопоту, и о књизи 

заједно са Николом говорио на локалннм телевизијама.  

Књига је занимљива по томе што открива одакле су се и када у овај крај доселили 

његови становници . Према др. Дробњаковић око 60 % их је дошпло из западних и 

динарских крајева, а осталих 40 посто са Косова и југа Србије. Приликом мојих 

боравака у Младеновцу и Сопоту, сам открио да постоји извесна невидљива 

подељеност, једни се осећају као Динарци, Ере, а други нагињу пореклу са Југа. 
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            Панорама Космаја. 

 `` Моји преци су дошли неге отуда од Дрине``, чух.  

Али не мали број њих се на такве тврдње благо мрштио, овде је значајна и та јужна 

миграција. 

Открио сам још једну занимљивост. Становници западне Србије много више него ли 

Шумадинци и они из Источне и Јужне Србије, гаје снажан осећај националних 

традиција, гусала, и народних песама, па  када се ради и о интересовању за порекло и 

родослов.  

Промовисао сам ову занимљиву књигу и у школама.  

Живојин Бузанкић представник наше организацвије за Североисточну Србију из села 

Мокриња, код Неготина, није завршио факултет, али фрапира луцидношћу и 

познавањем људи и живота.  Он је и даље  у истинском рату са локалним моћницима 

из крила бивших владајућих политичких странака. Живојин је био годинама на раду у 

Словенији, иза разведеног брака су му остала два сина, који живе и раде у Љубљани.  

Он ми се јавља, још увек има неприлика, у писму ми пише:`` Уопште није после 

1990.године дошло до стварне смене власти,  исти воз , само мало споља измењен, исти 

кондуктери и машиновођа. ``.  

Био сам у Братунцу, родном месту мајке, у Општини ме увек радо и пријатељски 

прими правник кум Марко Благојевић, од њега захтевам да ми да на увид податке о 

конфискованој имовини оцу мајке, богатом трговцу стоком,  покојном Василију 

Поповићу из Братунца. Званичници у општини су тако драги и блиски наши људи, 

нису више круте бирократе какве су били за време комунистичког режима.  

Ипак, Братунац се изменио, препун је избеглица из Сарајева и других делова Босне 

који су припали Федерацији. 



172 
 

 

Стар и мост на Дрини код Старе Љубовије  између Србије и Братунца 

-Фебруар 2005.година. Заплена архиве ( том 5). 

Судски органи упорно одбијају да донесу одлуку о повратку заплењене архиве.  

Живојкин Бузанкић коментарише да судије по правилу доносе неправичне судске 

одлуке јер им то неко наређује. Није могао да ми  убедљиво објасни ко су ти који то 

наређују, и  зашто то чине?  

-26 фебруар 2005.године. Професор Правног факултета у Београду др.Марко 

Младеновић. 

Професор Правног факултета у Београду др.Марко Младеновић је врло плодан научни 

радник и писац, нарочито је постао заслужан залагањем против `` беле куге``.  

Сарађујемо дуги низ година, његов син, саборац и пријатељ, Милан Младеновић ( 

томови 4 и 5), такође води рововску борбу. Професор Младеновић се обратио 

државним органима оплакујући горку судбину свога народа. 

Срећемо се и чујемо, мењамо емајл поруке.  

Недавно му је нестала из компјутера књига на којој је  радио неколико година, очајан 

је. `` Не смем да макнем из куће, падам као да ме неко обара``, жали ми се у свакој 

прилици.  

Он је председник Удружења `` Опстанак, за борбу проти беле куге``. `` Желе да ме 

смене, да приграбе донације``, тражио  је од мене подршку. 

 

Професор Марко Младеновић. 
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Недавно је имао представљање књиге УСТАНАК ЗА ОПСТАНАК у великој аули 

Правног факултета, била је препуна света, уз учешће најемининетнијих говорника, реч 

је узео и Декан Правног факултета.  

Био сам очевидац врло опасне незгоде, професор Младеновић по  завршетку скупа 

крете кући са првог спрата низ степенице,  и наједном се стропошта и склизну од врха 

степеништа до дна, као дете на санкама низ клизавицу.  

Око њега се сјатише присутни забринути , он устаде смирено као да није било  ништа, 

само рукама стресе прашину са одела  

`` Ништа ми није, нисам се повредио хвала Богу``. и оде својим путом. 

-Март 2005.године. Догађања. 

Почетком марта, чим ноћна температура се попне изнад 5 степени целзијуса, бих 

широм отварао прозор у соби. тако је било и сада, топло је. 

Публиковање књиге ``Соколска нахија. Ко смо ми Подрињци`` је постао значајан 

културни догађај у Општини  Љубовија  и у ширем окружењу. Јер се у тој књизи дају 

подаци о пореклу породица не само из Азбуковице, него јужно све до Бајине Баште, па 

ка истоку до Ваљева, низ Дрину ка Лозници и Мачви, у брдима до Пецке и Крупња. 

Још једна занимљивост, аутор Љуба Павловић тврди да је етничко порекло становника 

тог дела Србије, скоро идентично ономе у Источној  Босни поред Дрине и около ње. 

Људи из ових крајева су поносни на своје породично порекло. Многи су ми се јављали 

одушевљени сазнавши одакле су у завичај дошли њихови преци.  

Владика Лаврентије је кратко похвалио овај издавачки подухват:`` То јача дух народа 

из ових крајева, треба да знају ко су и одакле су``. 

 

Данас сам послао допис директору Техничке школе Мали Зворник о публикованим 

књигама СОКОЛСКА НАХИЈА и ДРИНСКИ РАШОМОН .  
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Ипак, развој туризма највише плени моју пажњу. 

Дринске  планине Западне Србије нису високе, углавном су ниже и средње висине, 

једва да понегде ако прећу коту од 1.500 метара надморске висине. Зато су дивље и 

нуде егзотичне пределе, иако су близу великих градова, а када се оде на њих, као да се 

отишло у далеке непознате земље. 

У 1970-им годинама по повратку из Белгије, и током 1980-их година, мајка ми  је 

учестало саветовала: `` Упиши се у планинаре, то је здраво , имаш тамо друштво да 

упознаш``.   

То ми никада није падало ни на крај памети, у мојим очима су чланови таквих 

планинарскх друштава били већ остарели и докони пензионери, шта ћу ја са њима? 

Сада увиђам да сам био у заблуди. Ипак, то је тада био мој рационалан избор, био сам 

запослен пет дана  у недељи, имао сам друге прироитете, није ми било до таквих  

излета 

 

 

 

Учланио сам се у Планинарско друштво `` Копаоник``, то је за мене прилика да 

планинаре усмерим ка Дрини и завичајним планинама.  

Документ број 8. 

 -Март  2005.године. 
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Славица Спасић је новинар Привредне коморе Србије. Она је и књижевница, написала 

је више књига, члан је УКС-Удружења књижевника Србије.  

Виђао сам је још од 1970-их година у Кнез Михајловој улици и на трибинама у УКС, 

ова маркантна и привлачна жена је упадљива по женственом стасу и врло бујној изнад 

чела високо уздигнутој коси.  

Ми се повремено дружимо, Славица је и надарена сликарка и врло занимљива 

саговорница.  

Поклонила ми је неколико њених књига. Једна од њих је за мене била нарочито 

занимљива, јер је у њој описала неколико деценија живота породице знаменитог 

академика и писца Милана Кашанина, његова ћерка Марина Кашанин је моја школска 

другарица из Прве београдске гимназије.  

 

Марина Кашанин Бојић. 

Марина је у тим давним, за мене смутним ђачким годинама, иако никада, ни тада ни у 

каснијем животу, нисам са њом проговорио ни реч, остала врло светла успомена, и ја 

сам о њој писао у тому 2 ове књиге, али придајући њене особине и описане догађаје 

девојци другог имена. 

 

Славица Спасић. 

Славица је написала књигу и о др.Жарку Гавриловићу, протојереју, једном од 

истакнутих ликова ове саге ( томови 3-5). Међутим, он ми се поверио да се није у 

потпуности слагао онако , како га је она описала. 

Дружећи се, установили смо да имамо поједине заједничке познанике, или пријатеље.  

Жарко Арсић ( томови 3-5),  је мој близак друг још из студентских дана, он је такође 

био запослен у Привредној комори Србије, као познавалац страних језика је радио на 

организацији сајмова у страним земљама. Славица је преко Жарка Арсића упознала 
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Вељка Вукотића и Голуба Бакића, чланове наше организације, и са обојицом се 

дружила ( томови 4.и 5).  

Док ми је показивала врло велики избор њених слика, предложила ми је без 

околишења, да и о мени напише књигу, њу јако занима мој живот. Налази да је он врло 

необичан и крајње узбудљив:`` Тражи свога романописца``, казала ми је озбиљно, 

затраживши да јој донесем сву документацију коју поседујем, да је проучи.   

Њена понуда ми је на први поглед изгледала занимљива, али искључиво под једним 

условом, то сам јој нагласио: да пре него што књигу о мени објави, да исту прегледам, 

и да уколико ми се нешто не свиди, да то одстранимо.  

Она се сложила, и за почетак сарадње сам јој проследио на њену емајл адресу више 

прилога из моје биографије, уручио сам јој примерке неколико мојих књига. 

Мирослав Костић ( томови 3-5), новинар Радио Београда 2 и писац, је написао роман`` 

Лудница`` , између осталога, делимично  инспирисан мојим животом, а пре свега  

Радомира Вељковића ( томови 1-5), у коме ме спомиње са пуним именом и 

презименом. У једном његовом роману, професор Марко Младеновић ме уврштава, 

такође  са пуним именом и презименом , у једног од ликова описаних догодовштина.  

Др.Никола Продановић из Новог Сада, ме је посетио у моме стану, врло је луцидан и 

зрео борац, обадвоје смо се питали ШТА ЧИНИТИ? 

Надине ћерке Валерија и Ксенија , сада станују близу мога стана, Ксенија је запослена 

као професор музике,  а Валерија се издржава обављајући различите послове, пре свега 

чувања деце или старијих особа. 

Туристички пројекги се умножавају, добијају у снази.Обратио сам се дописом Ради 

Тријић, началници Општине Љубовија.  

Документ број 9. 

 

У прилогу допис послат  планинарским друштвима Србије.  

Документ број 10. 

Контакте, укључујућ и емајл адресе сам добио у Планинарском савезу Србије.  
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Када пошаљем допис, утановио бих да је постотак одговора, поготову оних 

позитивних,  био незнатан.  

Али ја због тога не бих клонуо. Постајао бих још борбенији. Да, најважније је позвати 

их телефоном, и лично их убеђивати , мотивисати их. Телефонски  разговор је нешто 

сасвим друго од писаног поднеска  

Учинак путем телефонског разговора би био осетно повољнији.   

Успоставио сам личну комуникације са свим планнарским друштвима у Београду, али 

и широм Србије,  одлазио бих на њихове уобичајене састанке, повезао се са 

планинарским водичима.  

Планинари су другачији свет, они се не дају, не предају се апатији која се шири, иду на 

планине, усред зиме су препланули,  нема прехлада и грипа. 

Био сам колико толико задовољан , уговорио сам неколико излета за долазеће топле 

дане. 

-Март 2005.године. Март месец у знаку Бога рата Марса. 

 

Бог Рата Марс из римске митологије. 

Отац Милице Јованић се вратио из болнице, непокретан је, у пеленама је. Милица је 

дошла из њеног, у родитељски стан, да буде при руци непокретном оцу. Посаветовао 

сам је да уради шта треба, да њен отац добије помоћ такозване геронтолошке 

домаћице. Обратила се Заводу за геронтологију у Краља Милутина улици у Београду, 

изборила се да свакодневно долази медицинска сестра. 

Миличина мајка је врло мудра жена: ` Оваквих падова у оволикој мери никад није било 

када сам била млађа. Ово је прави рат``. 
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Нада Црња је због нечега на боловању. 

Питам Милицу шта је са Миленком  Рибићем ( томови 4 и 5), не зна ни она, нема 

никаквих вести од њега, био је код сродника у селу Ердервик, код Сремске Митровице.  

Милосав Алексић ( томови 4 и5) се суди деценијама због њивице у родном селу у 

околини Ваљева. Не посустаје, досада је потрошио за адвокате много више него што је 

вредност целе њивице. `` Није то што је њива, то је ту  родитељска кућа, под стрмом 

страном, оћу да могу да одем тамо  да одахнем на свом, на родном огњишту``.  разумео 

сам га зашто ми је ово казао када сам га по први пут посетио  у  његовој кући испод 

косе стрмине брда Стражевица у раковичком насељу Кијево.  

Саградио је ту повећу приземну кућу са великим двориштем, шупама, склоништима, 

виде се пољопривредне алатке, али одмах пада у очи да је саградио кућу `` испод 

стране``, изнад дворишта се уздигло стрмо брдо Стражевица, то њега потсећа на  родни 

планински крај. 

Милан Живковић из Аранђеловца грми преко телефона, опет му мафијаши бацили 

бомбу на кућу.  

Тереза села у приколицу неког камиона, кренула у њену викендицу аутостопирала 

према селу Брезовику, нешто тргну, она се са приколице стрмоглави на тло. Срећом 

без икаквих повреда. Тереза је врло спретна, рефлекси јој раде брзо, дочекала се на 

руке. Она ради по цео дан око викендице, пешачи, чува здравље. Била једном загубила 

кључ од велике дворишне гвоздене капије, морали смо да се пењемо на високе лукове 

капије, она се попе брзо као веверица. 

21. марта је преминуо Стојан Церовић, новинар и психолог. ( 1949), он је близак 

сродник покојног Милована Ђиласа ( томови 1-4), који ме је са њим и упознао. Док је 

Церовић од 1986. радио као дописник Радио Франс Интернасионал из Београда, 

заједно са Милованом Данојлићем ( томови 4 и 5) је објавио два коминикеа о нашем 

Покрету за заштиту људских права. Добитник је домаће новинарске награде Душан 

Богавац ( Богавац је наш саборац и пријатељ, томови 4 и 5) ..  

-  

        Стојан Церовић. 

18. марта је на позив министра спољних послова Словеније, Димитрија Рупела, први 

пут после њеног осамостаљења, у тој земљи боравио председник Србије Борис Тадић. 

-21 март 2005.године. Још увек вро велики број грађана под надзором и опсадом. 

Документ број 10. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%A0%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
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-21 март 2005.године. Прогони Миодрага Ђорђевића из села Стањинац код 

Књажевца.  

 

 

-31 март 2005.године. Први општински суд развлачи. 

Лаже као сведок-Руска пословица. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                             21.3.2005 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

tel-3511829; Mob tel-064-3095176, Pokret@eunet.yu 

 

 

Nacelnik MUP-a Knjazevac 

Komandir milicije Knjazevac 

 
Predmet: Miodrag Djordjevic iz Stanjinca 

 

Obavestavamo Vas da je Miodrag Djordjevic iz Stanjinca kod Knjazevca izlozen pretnjama i 

zastrasivanjima, nasrtajima do strane lokalnih kriminalaca. On Vam je se tim povodom obracao ovih 

dana zahtevajuci Vasu zastitu.. On je ugrozen-to je cinjenica. Ne radi se o tome da on to uobrazava, ili 

da je dusevni bolesnik. Pozivamo Vas da postupite po zakonu iu okviru vasih ovlascenja i 

kompetencija, da ustanovite identitet pocinioca,da  iste privedete sudskim organima, i zastitite 

Djordjevica,  da nas o tome obavestite. Ne dozvolimo da kriminalci destabilizuju i ruse projekat 

stablizacije i da bivaju kao takvi zloupotrebljeni od geo-okruzenja.,pre svega od Pristine-Tirane-

Sarajeva-Zagreba.U nadi da cete tako postupiti i nas obavestiti 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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-Март 2005.године. Саша  ( разведена супруга) продала стан . 

Милан и Саша су продали стан у улици Војводе Степе, који им је остао после нашег 

развода. Размишљали су да напусте земљу, неко је Сашу упутио на извесног Миљуша, 

који јој је узео неколико хиљада марака, уз обећање да ће јој набавити визе за одлазак 

за Канаду.  

Упркос мојих упозорења да је Миљуш преварант, да је тако на превару од рођака 

Бобана ( Слободана Рачића-томови 1-5) отуђио повећу суму новца, Саша му је 

поверовала, 

Миљуш их је преварио, нити су добили обећане визе, нити им је вратио узети новац. 

Судови их нису заштитили, Миљуш никада није приведен правди. 

Саша чува болесну жену, Милан се потуца по становима пријатеља. Недавно му је друг 

из детињства у улици Војводе Степе помогао да се смести у дворишни стан у тој 

улици, баш преко пута зграде где смо становали. 

Позвао сам Десу да дође са мном вечерас у 18 часова на састанак Планинарског 

друштва Копаоник у згради Дома војске Србије. Моју понуду је прихватила али уз два 

услова,  да пре тога посетимо њен крај, где је рођена и одакле се доселила на 

Миљаковац 2,  и да после састанка сиђемо Балканском улицом до железнишке станице, 

има тамо неки послић да обави. 

Деса се уживљава у онај део Београда око Железнике станице. `` То ме тако потсећа на 

давно  заборављена путовања у Македонију``, то сам и претпостављао да чујем. 

-1 Април 2005.године. Скуп матураната Прве београдске гимназије. 

VRHOVNI  SUD  SRBIJE  

Tuzilac: Tomislav Krsmanovic predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava,  ul.Stanka Paunovica 70, 

11090-Beograd 

 

PRVI  OPSTINSKI  SUD-XXIV.P.br.688/02 

 

Tuzeni: 1.Republika Srbija-Beograd 

             2.Zajednica Srbije i Crne Gore 

 

Ovaj zahtev je podnet jos od 1994 godine, i Prvi opstinski sud odbija da ga uzme u razmatranje stalno 

nalazeci uvek nove razloge. 

 

Zahtevam od Vas da u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija preduzmete mere da ovaj  sud 

HITNO postupi po zakonu. Ocekujem Vas odgovor. 

 

u Beogradu 31.3.2005 godine                                                                          Tuzilac 

                                                                                                              Tomislav Krsmanovic 
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Моја генерација из Прве београдске гимназије се повремено састаје већ дуги низ 

година у кафанама у Скадарлији. Од недавно би се повремено  окупили у кафани `` 

Стара Херцеговина`` код  Дунав станице у Београду. 

  

        Кафана ``Стара Херцговина`` 

Већина ученика из генерације се изменила, то су сада старији, или стари људи и жене, 

неки су преминули, али има и оних који спорије старе.Врло сам се пријатно изненадио 

изгледом једне школске другарице, још увек је изгледала младалачки, пуна полета и 

наде.  

Била је и Марина Кашанин Бојић, она има јак дух. То је она иста ученица што сам је 

школских година 1954 и 1955 године, сваког малог одмора виђао како обавезно излази 

из суседног 7  разреда одељење број  2, са другарицом би се насмешена, пуна наде и 

оптимизма,  усмеравала  одлучним и брзим корацима ка радијатору у холу испред њене  

суседне учионице. Носила је до грла  закопочану црну ђачку кецељу, са као снег  белом 

оковратником, тако достојанствена тако отмена. И лепа. 

Толико пута сам пожелео да са њом поразговарам, али се то никад у животу није 

десило, па ни овога пута.  

Хтео сам да јој се данас обратим, опет се јавио исти онај страх као и пре толико 

деценија.  

-2 април 2005.године. У 21:37 часова по централноевропском времену, преминуо 

је  264. Папа Римо-католичке цркве Јован Павле II.( 1920). 

  

4 милиона посетилаца је дошло у Ватикан тим поводом.   

19 априла га је заменио Папа Бенедикт. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_II


182 
 

  

 

Деја Вујинић рече: `` Прво словенски Папа, па онда германски, и Ватикан се 

модернизује``.  

-Април 2005.године. Борбе. 

Адвокатицу Славицу Граховац, сарадницу чувеног адвоката Вељка Губерине сам 

замолио да ме стави  у контакт са Вељком Губерином.( томови 4 и 5), у вези 

злоупотребе психијатр ије -појаснио сам моју жељу. Љубазно али кратко ми је 

одговорила: `` Он се бави убиствима``. 

Вела, Велизар Марковић ( томови 1 до 5) драги друг из детињства, пензионисани 

судија, повремено наврати до сестре Тоте, која станује на Видиковцу, то није далеко од 

мога стана, понекад би навратио. То су драги сусрети, али кратки, у журби, сваки 

тренутак нам је драгоцен, имамо свакидашње обавезе, све се убрзало.. 

Евоцирали би дружења, заједничке догађаје.`` Сећаш се када сам 1963.године испао из 

воза Скопље -Београд негде код Косова поља, када смо се враћали са скијања на 

Шари`` насмеја се весело Вела, онако као када је  био студент. 

`` Шта ти би, сишао си из воза у брзом покрету у који не можеш да се попнеш``?, 

смејем му се гласно. ( том 2). 

Драги Раде Мићић не посустаје, његов морал не опада, али попушта његово здравље. 

Војислав Коштуница је председнк Владе (  томови 3-5), као саборцу сам му се обратио 

поводом  мојих судских поднесака. Из његовог кабинета су ме упутили на задуженог за 

притужбе и жалбе  Рудића Драгића.  

Драгић ме је увек љубазно примао, обавештавајући ме да је моје поднеске прослеђивао 

у релевантна министарства.Тамо су ми објашњавали да ће предузези мере. 

И тако је ишло у круг. Ређала су се судска рочишта , без икаквог стварног помака.  

Мени је јасно о чему се ради, нимало не теретим, барем  у мислима, Воју Коштуницу, 

или господина Рудића, он би ми радо помогао када би могао,  познаје ме добро и о 

чему се ради. Али као што ја знам, тако  је  и он тога добро свестан, да су његови 

домети недовољни, да други одлучују, свакојаке неформалне структуре власти   

Учинио је што  је могао, предусретљиво ме упућивао на сарадника Драгића. Драгић је 

добар стручњак, али и он добро зна да други одлучују, што може то и учини. 
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Познати сликар Ђорђе Прудников ( томови 2-5) је , у великој невољи, избачен је на 

улицу из стана у коме је становао од детињства са супругом и сином. `` То је казна што 

сам сликао Тита и Слобу``, то ми је више пута навео као узрок.  

`` Ђоле, хајмо вечерас има занимљиво дружење, изађи мало из куће у свет``, предлагао 

сам му. 

`` Не никако, нигде се не мичем из стана, погубио сам зубе, стидим се да се појавим 

овако крезав``, правда своју инертност.  

Изнајмљује стан, а зарађени новац полако нестаје. `` Што не продаш њиве подно 

Чиготе  и на Златибору``, када смо били 1969 .године неколико дана на Златибору 

показао ми је руком на удаљене падине високог врха Чигота , каже да је он власник тих 

парцела.  Онда није било потражње, сада су цене земљишта на Златибору вртоглаво 

порасле. ( том 3) 

`` Још ћу да сачекам, цене расту``, каже он а има доста година, време лети. 

-   

Ђорђе Прудников. 

Његов једини контакт са светом је дискусиона група-форум ЉУДСКА ПРАВА, чији 

сам ја модератор. Он је члановима ове групе све објаснио о себи, како су му отели стан, 

не дају му да излаже слике, да наступа у медијима. Стално шаље озлојеђен и пун једа 

поруке на наш форум Људска права. 

Пера Кујунџић је занатлија, он је Буњевац,  има свакојаких породичних неприлика, 

стално му умиру блиски,  у депресији је. Жали ми се, али шта ја ту могу. 

Април месец је обиловао удесима. 25 априла је искочио из шина воз Amagasaki rail 

crash којом приликом је изгубило животе 107 путника, а рањено њих 562. Двадесет 

туриста је нстрадало у јужној Швајцарској , када је се аутобус сурвао у провалију . 20 

априла је земљотрес јачине 5,8 по Рихтеровој скали погодио области Фукуока и Касуга 

у Јапану, повређено њих 56. 

-7 април 2005.године. Дрма се заједничка држава Србије и Црне горе. 

7. априла је у Београду потписан споразум о измени Уставне повеље,  којим су на 

неодређени период одложени избори за савезни парламент, потписали су га високи 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amagasaki_rail_crash
https://en.wikipedia.org/wiki/Amagasaki_rail_crash
https://en.wikipedia.org/wiki/Amagasaki_rail_crash
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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представник ЕУ Хавијер Солана, председник СЦГ Светозар Маровић , председник 

Србије Борис Тадић, председник Црне Горе Филип Вујановић и републички премијери 

Војислав Коштуница и Мило Ђукановић. 

13. априла је Европски парламент одобрио улазак Бугарске и Румуније у Европску 

унију од 1. јануара 2007. године. 

15 априла увече је зазвонио телефон у моме стану; `` Када год би настајале све 

кризније године, би се дешавали удеси`` чујем у телефонској слушалици повишен тон  

др. Обрена Цицовића ( томои 4 и 5) .  

Ћутао сам очекујући његово појашњење: ``На мосту преко  Тисе, између Зрењанина и 

Новог Сада, аутобус  слетео  са моста и пао у реку. Погинуло више од десет особа, а 

двадесетак повређено. Борис Тадић, посетио повређене исте вечери у зрењанинској 

болници.``. 

-15 април 2005.године. Сајам туризма у Београду. 

Добио сам Позивницу Скупштине Општине Љубовија за сајам туризма у Београду. 

 

Штанд туристичке организације Љубовије је скроман, али је користан. У пролазу 

сретох испред штанда Раду Тријић из љубовијске опшине.  

Рекох јој:``Хтео бих да  посетим напуштену школу у (планинском) селу Цапарић,  да је 

користимо као планинарски дом``' 

 Она подржава моју иницијаву, посаветова ме да дођем у Љубовију, општина ће ми 

дати кола и  шофера. 

У једној повећој сали наиђох на више девојака и жена у  народним ношњама, држе 

преслице у рукама, преду, плету, само завијају иглама, препознах међу њима супругу 

Бобана Арсеновића из Горњих Кошаља, била је радосна да ме опет види. 

У суседној много пространијој сали организатори дају реч присутнима да изнесу своја 

искуства у развоју туризма. Дали су ми 15 минута. Кратко, сажето јасно и гласно, сам 

аудиторијуму објаснио мој концепт  развоја туризма у Општини  Љубовија. Приђе ми 

дискретно млад човек: `` Говорите мало спорије, све се преводи на стране језике, имам 

у сали госта из ЕУ``.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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Моје излагање се свидело присутнима, наградили су ме пристојним апалузом. 

После мога излагања ми се приближила група турстичких посленика из Француске 

који су чули превод мога излагања.Обратили су ми се на енглеском, били су радознали 

да поразговарају о мојим активностима у развоју сеоског туризма у Србији. Почели 

смо разговор на француском. Били су изненађени мојим француским, помишљали су 

да сам ја провинцијски, сеоски  туризмолог. Упознали су ме да француски туристички 

експерти сада раде на пројекту турисгичке валоризације Таре. 

Средином априла би обично отоплило, тако је било и овога пута. Почео сам да ноћу ши 

ром отварам и велика врата терасе у соби.  

-19 април 2005.године. Посета селу Цапарићу изнад Љубовије. 

Шофер ме је повезао колима, скренули смо узбрдо колником, наиђосмо на поледицу, 

па се убрзо заустависмо испред школе. Некако нађоше у суседству домара напуштене 

школе, откључа зарђалим кључевима изанђала врата. Уђосмо у учионице, мемла, али 

школа је још увек солидна, са мало инвестиција би се могла дотерати да прима 

планинаре.  

А около су планине и брда, речице и потоци, гудуре.  

Али до решења има мног препрека, треба добити дозволу од надлежног државног 

органа, наћи финансијере, а то су све тешко оствариви задаци. 

 

  

Школа у Цапарићу. 

22. априла  генерал Небојша Павковић одлучио да се добровољно преда Хашком 

трибуналу.  

 

Небојша Павковић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Ври  у Сирији, 26. априла Сирија је под међународним притиском повукла последњу 

групу од некадашњих 14.000 војника стационираних у Либану, окончавши тако 29-

годишње уплитање у унутрашње прилике у тој земљи. 

Мене жалиоци на повреде њихових права  учестало зову телефоном из Београда и 

Србије, Живојин Бузанкић и Миле Димитријевић из североисточне Србије,  Милан 

Живковић из Аранђеловца,  Јован Јовановић и Шапца, Олга Јефтић из Београда,  и 

многи други.  

-Април 2005.године. Припреме за летњу туристичку сезону у Узовници 

Свакодневно од  јутра до мрака радим на компјутеру, телефонирам, шаљем факсове, 

или писма поштом . Анимирање сегмената у Београду и Србији, договори са сеоским 

домаћинима, планинарским водичима,  превозницима, власницима чамаца, 

ресторатерима- то су кључне активности.. 

Главни стожер у Узовници је Мица Стајић, млада и енергична жена, изванредан је 

организатор и ужива углед у селу.  

Сека Томић, Ранко Спасојевић, Владанка Матић пружају услуге у смештају и исхрани 

планинара и туриста.  

Кум Нешо Васић је разгранао риболовачке пројекте, видех његову кошчату фигуру 

међу странцима у његовом дворишту , упутили се са њим Дрини, држе у рукама високо 

пецаљке. Рече ми у мимоходу да се договара и са риболовцима из других земаља, 

Дрина је за њих врло атрактивна.  

-Април 2005.године.  Борин син Стефан осуђен за саобраћајни удес у Француској. 

Не знам како се то десило, Бора ми је ту тужну вест само  јавио кратко из Лиона. 

  

Др. Стефан Крсмановић. 

Слађана Шћекић је правница ( том 5) и чланица нашег Покрета, ова љупка плавуша је 

се својевремено појављивала на представљању наше странке на телевизијама.. 

У Саши Срећковићу, кустосу Етнографског музеја у Београду  препознајем све већу  

мудрост и стручност, смиреност и кооперативност. Схватио сам да сам упознао 

драгоценог човека са којим треба да сарађујем. Он изванредно познаје Србију, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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регионалне карактеристике, наречја, менталитете. Оно што нарочито потстиче наше 

дружење, је његов интерес за туристичке пројекте у општини Љубовија. 

 Саши се јавила америчка научница етнолог,  која има намеру да проучава етнологију 

Балкана, допутовала је у Београд. 

Адвокат Чепић станује на Канаревом брду у у суседству, он је Црногорац, 

достојанствен и стамен старији човек,  искусан  адвокат, давао ми је врло корисне 

савете. 

Познајем  правне области  вербални деликт и злоупотребу психијатрије, о томе сам 

написао толико научних чланака објављиваних у часописима, и  неколико књига.  

Одавно се бавим жалбама на накнаду штете, заплену архиве, почињем да јасније 

схватам да у праву постоје и друге правне области,  например парнични поступак. 

Трудим се да будем самокритичан. Није ми било тешко да схватим да су моја 

познавања врло сложеног парничног поступка површна и недовољна.  

А судије су врло захтевне, за најмању неусавршеност одбијају поднесак. 

Време пролази, одлазе старе и старије генерације, долазе нова времена.  У овое месецу 

су преминули Сол Белоу, амерички писац и нобеловац за 1976. (1915), Александар 

Деспић, српски хемичар и технолог, председник САНУ 1994-1998. (1927), Никола 

Љубичић, српски политичар и генерал. (1916), политичар Драгослав Марковић 

             
 Никола Љубичић     Драгослав Марковић. 

Нестају вршњаци, па и млађи. Да ли сам ја свестан мојих година?  

Јован Марјановић, професор Факултета политичких наука у Београду, станује  у 

суседној Вуксановићевој улици, његова супруга је новинарка РТВ Политика, остала ми 

је у сећању издужена фигура жене у црном од пете до темена. Повремено би се срели у 

његовом стану. 

Он је због неслагања напустио политичку странку СПО ( Српски покрет обнове). 

Господин Владан Јовановић је стамен старији, или стар човек, близак је врховима 

СПЦ-Српској правславној цркви, врло драг и смирен, разуман и мудар човек. Он нас 

подржава али на врло умерен начин. Узда се у Бога. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/1915
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1916
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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На  друштвеним мрежама циркулишпе необичан текст под називом  Балкански 

лепрозаријум. То је посебан књижевни жанр, који  у преносном значењу жели да 

проговори о скривеној страни наше свакидашњице.  

Написао сам књигу о неформалним центрима моћи.  

Сестричина Валерија повремено има неподношљиву главобољу, узима седативе. Она је 

нервозна, покушавам да је смирим.  

Тереза Циглар  чим отопли би радо одлазила у њену викендицу у Брестовику код 

Гроцке.  Понекад бих јој се придружио, прија ми кошење њеног пространог дворишта 

и физички рад на чистом ваздуху. До Гроцке има аутобус, а до Брестовика треба још 

неколико километара, обично би то растојање препешачили, то нам јако прија, Тереза 

такође упражњава здрав живот, ужива у печашењу као и ја.  

 

-Мај 2005.године. Почиње сезона купања и сунчања на Ади. 

  

Ада има своје страсне заљубљенике. Ово купалиште је благодет за Београђане, али 

само за оне који то препознају, нажалост има много них који не умеју да је користе.  

Око језера све укруг се неколико километара надовезују једна на другу  сликовите 

песковите осучане плаже, вештачко језеро направљено од преграђеног  рукавца Саве је 

издужено , али понегде се прошири.  

Мирна водена прозирна маса се таласа у  месту као меласа, изложена по цео дан 

топлим сунчаним зрацима. Вода се загреје брзо, потребно је неколико дана да буде 

ведро и да температура ваздуха буде изнад 25 степени целзијуса, а да ноћи не буду 

хладне, па да се језеро загреје, обично скоро сваке године већ почетком маја  вода би 

била довољно топла а купање.Тада би настајала летња чаролија.   
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Ове године сунце већ почетком маја упекло. 

Дођох на Аду. омиљена плажа се налази, као што зна читоц претходних томова,  када 

се пређе насипом поред такозваног Каменграда на  некадашње савско острво Аду 

Циганлију , па се крене улево, супротно току Саве.  

Доћи ће се за неколико минута на травнату пољаницу дугачку стотинак метара, што се 

спушта до самог језера, до саме обале ограђене  бетонским наслагама. Овде нема песка, 

али има траве, изнад које су уздижу широке лиснате хрошње високог дрвећа које нуди 

хладовину онима којима смета јако сунце.А забетонирана обала са низом дотрајалих 

али употребљивих клупа, и неколико сплавова, су права места да се на њима испруже и 

изложе сунцу они којима сунце прија.  

Има их који се по цео дан прже на сунцу, неки већ у мају поцрне `` као да су били на 

мору``. Уз жицу се уздигао, високо раширио своје лиснате гране велики орах, чуо сам 

од Југе да поједини купачи избегавају његову густу хладовину, кажу да су неки 

назебли. 

Још од киоска прилазећи плажи,  препознавао бих сталне посетиоце, некима знам 

имена, а са другима сам имао прилике да се годинама дружим, а да  још нисам 

запамтио како се зову.Прво што спазих данас док се спуштам кроз траву ка 

забетонираној обали, су две расне и привлачне жене, опуштене се испружиле на 

бетону, изложиле своја обнажена тела сунцу. 
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Миле Банић ( томови 3-5) колега са Економског факултета у Београду, док смо се 

шетали ранијих лета овуда, стаде у месту и показа руком ка обали језера:`` Види  

Швабицу, баш је згодна```, помислио је од плавуше Милице да је Немица.  

Колико је Милица плава, као нордијка, дотле је њена пријатељица која се данас сунча 

са њом врло црнокоса, али има зелене очи. Обадве су стасите, али витке ,свака 

приказује најпривлачније делове тела, Милица окренула бујне груди сунцу, а Миона 

испружила своје дражи, дугачке ноге које многи мушкарци само могу да посањају.  

Да ли је као и ранијих година ту у хладовини ораха испружен на картонима драги 

пријатељ из Брисела Југослав ( томови 3-5 )? Окретох главу у том правцу, обрадовах 

се, Југа се испружио на трави као у кревету, под главу подметнуо мали руксак који 

свугде носи са собом, покрио се кошуљом, скоро да хрче. навратићу мало касније до 

њега.  

Југу срећем и у хладним месецима повремено се запутио негде у улицама у центру 

Београда. Он  има кућу и имање у селу у околини Београда, прима солидну страну 

пензију. `` Југо, шеташ по загушљивим београдским улицама, а кућа ти је у селу у 

природи на брегу, шума изнад куће, што се не шеташ тамо``?, запитах га у Пошти у 

Чика Љубиној улици, где он има обичај да сврати зими да се згреје. Седи снужден у 

Пошти на клупи, оборио главу, ћути, не одговара. `` Имаш страну пензију, што не одеш 

у кафану, попи кафу, огреј се, седиш ту у пошти``?', ни на ову моју опаску није уопште 

реаговао.  

Спазих поред њега ипод ораха на плажи ,спава онај музикант што свиралом  неуморно 

забавља дерасиниране пролазнике старинским сеоским српским  колима, само начуље 

понеки уши да чују давно заборављене мелодије са сеоских вашара и панађура. 

Поставио би испред себе малу картонску кутију да му уделе. Најчешће би зими био у 

Кнез Михајловој улици, а лети би се селио на топлу Аду, из даљине Кнез  Михајловом 

одјекује његова свирала, а онда би грлено запевао веселе србијанске песме. Ми се 

знамо већ неколико година, он ми је драг, на неки  начин осликава трагедију српског 

села, поверио да је из неког села са југа, дошао у Београд, нисам сазнао зашо је 

напустио своје родно село где има кућу и имање. .  

`` Где ноћеваш по овој хладноћи``,? запитах га прошле зиме у Кнез Михајловој улици.  

Зачудо био је говорљив, извуче свиралу из уста, био је задихан:`` Презимићу код 

удовице  у Пиносави``. Да би одмах снажно запевао, грлено, пролазник му стави 

новчаницу од  20 динара у картонску кутију.  Он се још више развесели, скоро да 

заигра коло на улици пред пролазницима. 

Није ми тешко да схватим откуд он да сада хрче испод ораха на овој плажи.Јасно ми је, 

решио своје смештајне проблеме, сада је топло, он је по цео дан на Ади, а ноћу 

преноћи у неком кутку.  

За њега неки кажу`` сеоски ђилкош``, не слажем се никако, има он своју мудрост, али 

нешто је са њим пукло тамо у селу на југу Србије?  
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Београд је препун бескућника. 

Видех др. Крсмановића , стоји са др. Милицом Бутиган,  живахно разговарају. чух од 

неких да се др. Крсмановић у прикрајку плаже купа го, не верујем, вероватно рекла 

казала. 

 

Од скакаонице нам се приближава високи атлетски грађени  Стево Митрић, раширио 

руке у ходу, гази као лав по бетонском врућем насипу, истурио снажне груди, али има 

витке ноге. Он је од Куршумлије, каже да је пореклом Црногорац, имућан је за наше 

прилике, радио је дуго у Немачкој.`` Имам уличну продавницу у Келну, Немица ради, 

има солидну плату, поштена је и вредна, а мени стиже зарада`, то ми је одавно 

саопштио. 

`` Што то не скинеш``?, показах  руком на омању израслину на лицу, на нивоу леве 

вилице. 

 ``Не смета ми``, каже смирено, али видим да га то брине. Додаде:`` Дођи вечерас на 

дружење у Хотел Централ у Земуну, три ће бити са мном за столом, све лепша од 

лепше``, насмеја се, затрка се као момак и баци се на главачке са сплава у језеро.  
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Као да је момак, а није више. Кроз снажне замахе рукама, његове речи заглуши шум 

воде иза њега:`` Испливаћу доле где је Нудистичка плажа``, а та плажа је врло далеко, 

пратио сам га очима, има изванредну кондицију, брзо замахује рукама, плива краул, 

док не замакну иза високе скакаонице. 

На клупи поред бетонске стазе што се спушта ка површини језера, седи постарији 

крупан човек, има светао тен и светлу косу, а поцрнео од сунца , као да је Африканац. 

Показује ми руком на отворену рану на цеваници доле ка стопалу:`` Жива рана, сунчам 

да ми заарасте рекоше ми да сунце то лечи`` 

Звонко Штернић  је један од најприврженијих посетиоца ове плаже где долазе 

углавном средовечни и пензионери, али наиђу и млади. `` Откуд ти презиме Штернић, 

вероватно од презимена Штерн``, одавно сам хтео да га то запитам, што учиних 

`` Дошао сам у Београд са Косова, из Пећи, моја мајка је отуда, а отац се презивао 

Штерн, па презиме посрбио у Штернић``. Нисам никаад стигао да га запитам откуд 

његов отац Штерн на Косову, и које је био националности?. Вероватно Словенац? 

Звонко је повисок и симпатичан човек, са њим радо поразговарам јер је разуман 

интелектуалац. Он је увек преплануо, свако лето иде са супругом у Грчку, али на 

плажи га никад нисам видео  у друштву супруге. Пожалио ми се на здравствене 

проблеме са куковима: `` ..Изгледа да ћу морати на операцију``, био је забринут.  

Мики је средовечан и врло привлачан мушкарац, негде из Крајине, у друштву је са 

ћеркицом. 

Новица се нашао после бурних година расплета кризе, из Херцеговине у Београду. Он 

је снажан средовечни мушкарац, сналажљив је , обавља разне послове. Видео сам га на 

Миљаковцу да вози аугобус 48. Причао ми је касние да ради на сеобама фирми.`` 

Напоран посао, ал обичн има лифт , тешко је где нема лифта``, шири снажне руке као 

лопате. 

Новица није завршио високе школе,  али  је по природи мудар и отресит.Такви су 

махом Херцеговци, мудар свет. 

Упознао сам на овој плажи Милојку, она је избеглица из Босне, млада расна жена 

светле пути, Босанци су простосрдачан и искрен свет. Нема посао, није решила 

стамбено питање. 

Бора ( брат) ми је пре две године док је долазио из Лиона у Београд, поклонио нов 

мобилни телефон Алкател, дошло је до значајних промена у  моме животу. Одећу 

држим под оком, има лопова, данас је стајала на клупи подаље од обале, наиђе група 

ђака, то је била екскурзија, весели ђачићи седоше на клупу, неки стадоше испред, у 

трену ми заклонише видик. Предосетио сам опасност, када им наставница даде знак да 

крену  даље, дођох брзо до моје торбице покривене кошуљом, гурнух руку, нигде мога 

мобилног. Неко га је украо користећи живи зид ђака који су ми заклонили одећу.  
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Нашом плажом се шета средовечан плав мушкарац, није висок, нити је џин, али је 

снажан и виталан, кипти енергијом, стално плива, не стаје, у покрету је без престанка, 

из године у годину је исти, ништа се не мења. њега зову Биџа. Зашто, није ми јасно, 

вероватно такав надимак у Србији дају снажним момцима. А он ми више личи на 

сналажљивог и предузимљивог човека.  

Милана исписника знам из листа Вечерње новости, овај црномањасти витални човек, 

упркос година је виталан и немирног духа, снажан је још увек. Увек се труди да што 

пре стекне бакарни тен, он је на неки начин обележје, како данас кажу ``бренд`` плаже.  

Зовем га из милоште `` Миланче`. Пронело се плажом да је у тами спопао неку жену 

там негде на пустој шикари у унутрашњости острва. У шта не верујем нн мало, приче 

доконих летњих посетиоца. 

Још од 1997. године , од када сам почео да долазим на ову `` пензионерску плажу`` 

моју љубопитљивост буди старији, стар човек, зову га Вуле, он је плав, висок и стамен, 

стално је на овој плажи, дође рано  остане по цео дан. И он тражи здравље, мислим. 

Успева у томе, из године у годину, уместо да стари, он је виталнији. Понекад док 

лешкари на сунцу би се заборавио, запевушио би скоро за себе. ``То је црногорска 

мелодија``, рекох му.  

`` Моји су дошли из Црне Горе од Прокупља``. рече кратко. 

Испод ораха уз саму жичану ограду се уклонила група средовечних жена, оне су ту 

скоро сваки дан када има барем мало сунчаних зрака. Јавио бих им се учтиво при 

доласку и одласку, увек би учтиво узвратиле.  

Међу њима је Славица, она  би се повремено одвојила од ових достојанствених 

госпођа, које се држе на отстојању и не мешају са осталим купачима и купачицама, 

средњег је раста, светле косе, и очију, али лети брзо поцрни и добије здрав затамњен 

бакарни тен. Однекле сам сазнао њене године, изгледа много млађа, врло је складно 

грађена, сваки део њеног тела је постављен и затегнут на свом месту, врло привлачна 

жена.   

Има јединствену навику, која је и по том основу  разликује од осталих присутних жена, 

улази и излази  из воде на истом месту, поред жице која означава крај плаже, том 

приликом би љупко скинула стопалама естетски врло укусно дизајниране сандалице, и 

запливала. Остајала је у води врло дуго, по читав сат. Како се не замори, питао бих се 

увек.  

Занимљиво, она се никако не мења, прође година дана, она се врати увек иста.. 

Вујић Жељко је млад, око 40 година, снажан и црномањаст, мужеван,  у друштву је 

повисоке изразите плавуше већ средовечних година. Осетио сам неку сличност духа, 

разговарали смо, и тако постали искрени пријатељи. Казао сам му одакле сам, 

обрадовао се:`` Па и ја сам са Дрине, са Романије``. 
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Поменути Мики, нисам сигуран да се тако зове, је млад снажан и врло наочит 

мушкарац, око њега слећу младе жене. Са њим  долази његова кћерка, скоро да се 

задевојчила.Проструја  плажом вест- ујео је поскок , села у планини на пањ, није била 

опрезна. Упитао сам га како се то десило? `` Били смо на излету у кањону Горње 

Трешњице ( код Љубовије, напомена Аутора), седе на пањ, осети бол, ујео је поскок, 

али мали, није убризгао сву количину отрова, у Љубовији су све санирали``, сазнах од 

њега.  

На плажу долази госпођа Боса, остави ствари поред жице, она је мојих година, 

интелигентна и  образована жена, удовица је, муж јој је био  Србин из Крајине, она је 

Хрватица. Са топлином говори о покојном мужу Србину, долази увек са њеним млађим 

сином, снажним црнокосим момком. Боса је врло  разумна жена, са њом се може о 

свему разговарати. Син је миран момак, без сталног запослења, понешто заради  

статирајући у Филмском граду углавном  у италијанским копродукционим филмовима. 

Понекад је навраћао Босин старији син, црномањаст интелигентан млади човек. 

Боса би уобичавала да са мном води дуге  разговоре, углавном  о различитим 

политичким темама. 

``  Хрвате могу да мрзе Срби незналице, и Србе могу да мрзе Хрвати незналице``, 

рекох јој. Додадох кратко: `` Бошњаци незналице могу да мрзе Србе, и Срби незналице 

могу да мрзе Бошњаке`` . 

Она се насмеши благо и пријатељски: `` Разумем шта хоћете да кажете, завађали их 

вековима, да није било завада не би се крвили, ко је луд да ратује и да се коље``.  

У разговор се умеша старија пуна жена, Слободанка, она је увек на плажи, обнажених 

груди, међу првима преплане, како каже путује често у далека топла летовалишта у 

Азији и Африци, она је доктор психолошких наука, образована и мудра жена:``У 

начелу је тако, мада је то сложена тема``.. Њој се ипак више свиђају теме о односима 

међу људима и половима. 
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На другом крају плаже сам запазио Марију Савин ( том 5), била је сама, али би се 

понекад придружила Милици , оне су сроднице. Марија је љупка и помало стидљива. 

Стекла је реноме врсног путописца, има своју колумну у листу Политика. 

 

              Марија Савин. 

Др. Љубиша Јунговић, лекар , школски друг, је увек сам, измењали  би неколико речи. 

Добривоје, човек без ноге је пензионисани полицајац, ногу је изгубио због обољења 

које је захтевало хитну хируршку интервенцју. Он је пореклом са Косова. Он највише 

преплане  на плажи, долази на Аду још у априлу , чим сунце гране.   

Изгубио ногу , носи протезу, а такав непоправљив оптимиста? Још поврх свега пуца од 

здравља и свежине. 

Са њим је стално врло занимљива, врло  необична млада жена. На први поглед 

заизгледа као изнурена и измршавела, жали се на корупцију, да је свугде неко 

опструира.Дакле и она је борац за људска права. То ме је привукло да са њом дуже 

разговарам.  

`` Имам научне радове, пишем научне чланке, књиге``, спомињала је интернет. Узела је 

од мене књигу `` Казнена психијатрија-ко је овде луд``, колико сам схватио , њој  неко 

прети психијатрима. 

Тако је настало дугодишње друговање са Мерил Грегориан, све до 2017.године, 

последње године Саге број 6. Признајем себи да сам је тада погрешно проценио. 

Схватио сам временом да је маколико крхка, изнурена и сиромашна, иако нема 

приходе, нити стан, ни запослење, ипак истинска интелектуалка од интегритета.  

Сиромаштво и материјална беда, изолација и дискиминација , зли поступци окружења 

нису од ње  направили крпу, што понекад бива у таквим околностима, она је остала 

часна и високо  уздигнуте главе. Њен сан  је да докторира, добије стално запослење и 

плату, па да стекне родитељска право старања над две малолетне ћерке. 
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Анђа је Црногорка, наставница у некој средњој школи,  врло је витална и природна , 

чланица је Планинарског друштва Копаоник, и тамо се срећемо  долазила је са планина 

рима на спустове низ Дрину. Пели смо се  недавно на планински врх Рожањ ( 988 

метара надморске висине) , изнад манастира Соко код Љубовије, успон је јак. Од 

педесетак планинара она је стигла на врх друга ,а ја трећи.  

Биба , професорка физичке културе у пензији се дружи са Милетом Банићем, она има 

друштво које се окупља на другом крају плаже. 

Поред саме површине језера има обичај да стоји млађи човек повисок и црномањаст, 

изгледа ми као Шумадинац, или негде од Лесковца, замишљам га као трговачког 

путника. тако смо почели  да разговарамо: `` Ти си радио у Рекорду у Раковици, имао 

си тамо проблема``. `` Откуд знаш то``, љубопитљив сам. `` Па ја сам био запослен у 

суседној   фабрици ``. Казао сам му моје име. Он ми пружи руку: `` Баки, ја сам 

Албанац са Југа`` . 

Прошле сезоне, када сазру ораси, присутни пензионери би млатили орахе каменицама, 

бесно   ударали моткама по гранама. Баки се залете као момак, успе се уз стабло као 

веверица, зграби дебеле  гране  рукама и снажно би их повремено затресао. Ораси 

запљушташе по тлу. 

Имам обичај да идем са краја на крај ове наше плаже и да нудим моје књиге 

присутнима, Понеко би купио. Уједно сам пропагирао боравак на Дрини. 

`` Поједини људи се разликују међу собом као поједине расе мајмуна`` ова мисао 

постаје  моја мала опсесија. Да ли сам то негде прочитао, или је настала као плод мојих 

искустава са свакојаким људима које срећем на раскршћима мога живота?  

Не само да су различити по физичкој грађи, изгледу, боји коже , косе и очију, гласу, 

полу, разлике су често за мене понекад болно упадљиве: имају  различите карактере, 

темпераменте, системе вредности, али поступци појединих људи су људски,  разумни, 

мудри и човечни , што би их уздизало у мојим очима на висок пиједестал.   

Па то су прави људи. такви људи су у мени будили понекад пољуљано поверење у 

човечност, враћали ми веру у вечито ЉУДСКО. 

На раскршћима бих наилазио на неке друге појединце, њихово устаљено неодмерено 

понашање, чудни и асоцијални гестови и избори, њихова безобзирност , или 

насилништво, би ме зграњавали.  

Како је могуће да људски род падне тако ниско?  Зашто су такви?   

Како препознати ко је ко? Није то лако, народ каже: понекад проведеш цео живот са 

неким, па те изненади, згране.   

Ко са ђаволом тикве сади о главу му се лупају. 
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Трудим се да упознам оне са којима се дружим. Толико пута сам се преварио у 

проценама. Мудри Французи кажу за поједине људе: Sable glissant`,хоће да кажу да  су 

непредвидљиви, нестабилни, од њих се може свашта очекивати. 

 

Људи потсвесно изабирају оне са којима желе да се друже. Стекао сам какву  такву 

умешност процењивања. Трудим се да стекнем увид око себе, да тражим оне од којих 

нећу очекивати непријатности. Ако осетим да ми неко не шаље жељени отсјај о самом 

себи, уклоним се од њега. 

На бетонској подлози застртој естетски дизајнирам простирком се одмара висок и 

крупан човек, врло снажне физичке грађе, поред њега се из транистора чује дискретна 

музика, уме да изабере врло лепе мелодије. шири око себе спокојство, позитивну 

енергију. Из црта лица се назиру доброћудност и наталожена мудрост. Почели смо да 

разговарамо као стари знанци. 

Слободан Комненић, тако се он зове, али му се на плажи обраћају са Бобан, је инжењер 

у пензији, неколико година је млађи од мене, дође му понекад на плажу супруга, Бобан 

је пореклом из Херцеговине а супруга је Црногорка. Његова уста су пуна хвала на 

рачун кћерке Радмиле, доктора права која више година борави у Бечу, врло је успешна, 

постала је саветник министра унутрашњих послова који се презива Мацка. Удала се за 

Матошевића по оцу Хрвата,  а по мајци Србина,  рођеног  у Аустрији.  

`` Нажалост немају децу`, није нарочито због тога забринут Бобан. 

`` Мацка, то је вероватно чешко презиме ``, обратих се фамилијарно  Бобану. 

`` Вероватно, супруга му је Аница, наша из Суботице``. сазнајем нешто што нисам знао 

Шта хоћу да кажем, открио сам да је Бобан  разуман и мудар, одмерен, спада у оне који 

ми враћају  поверење у људску врсту. Благодет.  

Фатима је средовечна жена из Босне, од Добоја, удовица, муж јој био Шумадинац, има 

двоје деце, она је живахна и витална жена, уноси ведрину  и веселост на плажу. 

Мира Пулејковић ( том 5 ) је такође омиљени посетилац ове занимљиве плаже. Она је 

ретко духовита особа. Симпат ична је, није нека лепотица, али то надокнађује ширином 

и дубином духа, она је врло забавна и добронамерна. Да ли је то некакав њен душевни 

тик, Зарекла се да на ову плажу почне да долази тек од Видовдана. 
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Са њом понекад наврати на плажу њена сусетка зубарка шрмантна, повисока и витка  

Драгана Ђекић ( том 5). Она обожава Тунис, тамо би да купи некакав станчић и да буде 

што дуже. Засада то није могуће, везана је за Београд, њеном  старом оцу који има  

скоро 90 година је непходна њена присутност и нега. 

Драгана је врло инспиративна саговорница, открили смо заједничку тему, то је 

психоанализа, она се дуго дружила са неким, неком, кога више нема. Та непозната 

особа је била по образовању психоаналитичар.  

Заволели смо нашу плажу на Ади, једва чекаомо да отопли. А неки и зими долазе да 

туда прошетају, или да се друже. 

Лети би у неколико нарата била организована веслачка такммичења, приступ плажи би 

био онемогућен жичаном оградом.  Купачи би се раштркали по оближњим  плажама, 

једва чекајући да се врате. Било је и других  непријатности.. Плажу су скратили за 

двадесетак метара, н то узетом дел плаже је саграђен послона зграа Управе Аде 

Циганлије, 

Сезона јагода, најомиљеније воће, почиње у мају. То је назнака доласка летње сезоне. а 

малине у Узовници сазревају средином јуна, шумске купине крајем јула. 

Скоро сви би се повремено бацали у мирно језеро,  већина би се полако спуштала, 

постепено газла у дубину. Углавном би дуго пливали. Али то су била више плутања, 

благи покрети ногама и рукама, полако би се пливачи кретали и нестајали из 

видокруга.  

Занимљиво, ја се плашим дубоке воде, и пливам дуго и много, али близу обале, док би 

већина, и средовечни и старији,  има и истински старих, овде има и младих,  али су у 

мањини, ово је такозвана `` пензиоионерска плажа`` , су се удаљавали далеко од обале, 

неки су препливалави на прилично другу страну  језера.  

Питао сам се како их не ухвати грч, како се не плаше да запливају тако далеко, никад 

није било дављења на овој  плажи. 

Спокојство средовечних и старих посетилаца  ове `` пензионерске плаже``је  

последњих година пореметило неколико за њих непријатних догађања. Прво су 

поставили ограду око плаже ( касније су је уклонили) , пре тога су плажу осетно 

скратили, јер је са доње стране од дрвета изграђена лепа управна зграда, жица је 

померена десетак метара. Управни органи Аде Циганлије су покренуи иницијативу да 

ову плажу једноставно уклоне.  

`` Вероватно се свидела неком тајкуну, да ту прави ресторане и пицерије``, чух 

коментар. На срећу то се није десило, јер су се сви посетиоци удружили  у протесту и 

петицијама, запретивши  боградским мас медиима.  
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Приликом повремених веслачких такмичења плажа би се напунила чамцима, кајацима 

скифовима, из целе емље, понекад и из иностранства, купачи би се повлачили на друга 

места на Ади.  

Када су посетоци ове мале плаже дошли једног дана затекли су постављну жицу дуже 

целе обале. Претили су им да ће ова плажа бити затворена. Што је изазвало оправдан 

истински  револт заљубљеника овг дела Аде, потписивана је петиција. У страху од 

медијског скандала Управа острва је одустала. .. 

Повремено одем на на такозвану макишку страну Аде, на чијем самом почетку се 

налази , одмах иза стабала дрвећа, забетониран постор, иза кога настају шљунак и 

песак. 

На Аду долазим од далеких ђачких дана, све до одласка у пензију 1997.године бих  

долазио повремено, из једноставног разлога јер нисам имао времена. 

Од 1997.године сам постао истински заљубљеник и редован посетилац Аде , за мене је 

од тада сезона купања трајала од маја до краја септембра. Ада је идеална за одмор и 

рекреацију, чување здравља, забаву, нуди плаже, сунце, зелене алеје, кафиће и  

ресторане, спортске терене,  шеталишта од неколико километара. 

А нема улазнице, купање и сунчање је  бесплатно. Море такорећи усред града 

А упркос свега многи ми кажу да не воле Аду, јер је када је велика жега пренатрпана 

голим телима у води, да је због тога загађена, зато не долазе. 

Image (имиџ) Аде Циганлије је оптерећен негативним садржајима који не одговарају 

чињеничном стању, јер  чак када се летње температуре приближе 40 подеоку, што је 

ретко, ипак има понека плажа где има довољно места и простора. Најчешће се нижу 

помало опустеле плажице , поготову оне удаљеније, ка врху језера, понегде се види 

само понеки купач. 

`` Ако неко нема новца да оде на летовање на море, у планину, ван Београда, нека дође 

на Аду ујутру, донесе понеште хране, и остане до увече, и тако око три недеље, 

одмориће се као да је био на летовању, а ништа га неће коштати``, саветовао сам око 

себе. 

-Мај 2005.године. Допис Владики Лаврентију. 



200 
 

 

-Мај 2005.године. Др. Обрен Цицовић:О положају Срба на југу Србије. 

 

Доктор Обрен Цицовић из нашег Покрета за зашиту људских права је публиковао на 

друштвеним групама податке о тужном положају Срба на југу Србије.. Документ број  

12. 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176 

 

Njegovo Preosvestenstvo Vladika Lavrentije 

 

Vase Preosvestenstvo, 

 

Pomaze Bog. Radim sa Bozijom pomoci na razvoju turizma u Uzovnici, opstini Ljubovija, i okolini. 

Drina i nase planine ,su nas neizmerni turisticki potencijal. A koji je oplemenjen prelepim manastirom 

Sveti Nikolaj u Sokolu, na cemu smo Vam svi zahvalni. Mnogo ljudi dolazi, jos vise ce dolaziti . 

 

Nema hotela, motela, ono sto ima je skupo.za dzepove prosecnih turista. Ali treba ih promovisati da 

rade jos bolje. Smatram da u nasem kraju ima mnogo, bezbroj takoreci ,depandansa komfornih hotela, 

lepih kuca sa kupatilima seoskih domacinstava, sa ,cistom planinskom vodom, strujom, sa zdravom 

hranom, uzornim i gostoprimljivim domacinima koji su iz naseg kraja cuvenog po gostoprimljivosti i 

cestitosti. A ovi domacini su orni da prime turiste za   seoski turizam za bagatelnu cenu takoreci-300 

dinara prenociste sa doruckom, rucak  vecera po 100 dinara, ceo dnevni pansion za 500 dinara. 

 

Ja sam to ponudio turistima, i vec u Uzovnicu, ako Bog  da i u druga sela, navracaju turisti zeljni mira  

odmora u prirodi, planini, na recici, reci., cije srce zudi za izvornom iskrenoscu i toplinom nasih 

predaka koje su se ovde sacuvale. 

 

Ukoliko neko zeli,ko dolazi u Manastir Sveti Nikolaj u Sokolu, da negde prenoci u komfornoj kuci za 

vrlo jeftinu cenu, a to mu tada nije moguce u Vasem Manastiru, slobodno ih mozete uputiti u obliznju 

Uzovnicu.Evo domacina koji ih mogu primiti na prenociste sa doruckom-300 dinara, bez dorucka 250 

dinara, rucak 100 dinara, vecera-100 dinara. Ukupan  dnevni pansion 500 dinara, ukoliko neko zeli da 

ostane nekolko dana da se odmori.: 

-Mica i Savo Stajic ,tel.015-666123-Uzovnica, kod Mlina, 1 km od Usca Gracanice ka Malom 

Zvorniku 

-Ranko Spasojevic, 015-666144, Uzovnica, kod uzovnicke skole, 2 km od Usca 

-Dobrica Peric, Uzovnica, Kucevacki sokak, 1 km i po od Usca ,telefonirati preko Mice i Save Stajic( 

015-666123) 

 

Tomislav Krsmanovic 

- 

 

 

 

 

 

 

Dok se mi ovde raspravljamo i segacimo , dotle Srbi na jugu Srbije i u Sandzaku trpe nevidjen teror  

ponizavanja.Niko ne moze da ih zastiti u njihovoj rodjenoj drzavi. 

 

Prosek starosti Albanaca na Kosovu je 27 godina, Srba  u Srbiji 47 godna, verovatno je slicno  na jugu 

Srbije, ili kada se radi o Sandzaku. 

 

Natalitet Albanaca je daleko veci jer su mladi, i ne samo to, oni su mnogo zdraviji. Zasto su na istoj 

teritoriji Albanci zdraviji od Srba? Zasto su  medju mladima u Srbiji prisutni  impotencija, sterilnost, 

razne anomalije, morbidne pojave? 

 

J.B.Tito i njegov poredak je zaveo hedonizam , pornografiju, itd,itd, te tako rasturio hriscansku 

porodicu, a muslimansku ne. 

 

Ne samo to , zaveo je Samoupravljanje, a takvo drustvo ne moze da ostvari ni razvijena Svedska a 

kamoli nerazvijena siromasna balkanska drzava. 

 

Zaveo je Nesvrstanu politiku, mi smo iz Evrope presli u Afriku. I tamo smo ostali. Po nacionalnom 

dohotku, zdravlju, korupciji( lokalnim neformalnim plemenskim poglavicama kada zasluze nanetim 

stetama svojim sugradjanima ,im njihovi bosovi bace neku crkavicu, ili nekog ljubavnog partnera kao 

najbednijem prosjaku, koji bez ikakvog dostojanstva prima seksualnu milostinju, nagradu sto cini zlo 

svojim sunarodnicima) uskoro i po sidi ,nestajemo kao i oni. 
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-   

-Мај 2005.године. Неколико дана у Узовници, станујем у кући Ненада Васића. 

 

Искористио сам најављено топло време да дођем на неколико дана у Узовницу. У кућу 

брата Боре, тамо где сам долазио све до 2003 године, када је он ступио  брак са 

Јеленом, сада више не могу боравити, јер тамо долазе свако лето Бора и Јелена. Нешо 

ми  је понудио лепу собу на спрату, уз скромну  накнаду, дао ми је на коришћење 

решо, судове, имао сам све оно што је неопходно. 

 

Кућа Ненада и Јолке Васић у Узовници. 

А Дрина је близу, на стотинак метара испод куће.  Нешо је рибочувар, а ја донео мој 

черенац на дугачкој мотки и ставио га уз велики орах у дворишту, иако немам дозволу 

за пецање. Нешо то зна добро , њему је познато да је черенац за мене физичка 

рекреација, и одмор, да ми враћа снагу и чува здравље,  очевидац је да ја уловљене 

рибице одмах пуштам у реку, каже ми: `` Ама шта ће ти дозвола, само иди на Дрину, не 

бој се ништа``. 

Тих неколико дана су били незаборавни. По цео дан са черенцом, а када није ведро, 

обилазио бих у селу домаћине који примају туристе.  
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Отишао сам једном аутобусом до оближње Љубовије, а у пар наврата би ме повезли 

колима познаници из села, до Љубовије се стигне за десетак минута вожње. Срео сам 

општинаре, чамџије, планинарске посленике, ресторатере, све је спремно за наилазећу 

сезону.  

 

-  

      Дрина , поглед на Босну из Узовнице. 

-Мај 2005.године. Манипулације са љубавним животом. Документ број 13. 

-14 мај 2005.године. Покушај преваре.. 

Сестричина Валерија је добила налог од Министарства финансија да плати непостојећи 

дуг. Успели смо да исту обавезу избегнемо.  

Документ број 14. 

-21 мај 2005.године. Песме Евровизије у Кијеву  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2
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Убедљиво победила представница Грчке Хелена Папаризу са песмом My number one. 

Група Но нејм из Србије и Црне Горе је заузела седмо место. 

-29 Мај 2005.године. Зоран Макитан довео планинаре из Војводине. 

За мене је врло значајно да туристи дођу барем једанпут на реку Дрину. Хоћу да Дрину 

барем једном препознају, знам да ће да ће да је заволе. Знам добро, када једном дођу и 

виде је, да ће доћи опет,  Дрина је `` Љубав на први поглед``. 

Запенушана  река зеленика, драгуљ природе не само  Балкана, него и Европе,треба то 

искористити , довести  туристе. Хоћу да дам допринос  своме завичају. ја сам 

економиста, мене политика и људска права никад нису привлачили,  то сам почео да 

бих се бранио. Задовољан сам да почињем да се удаљавам од заморних и стресних  

људских права.  

Надам се да ће свима онима који су ме оптуживали да ``политизирам``, што им је 

давало оправдање да спроводе репресију, бити отет из руку  кључни аргумент,  сада ће 

им ваљда бити јасно да окрећем леђа људским правима, почињем да се бавим  нечим 

другим.  

Ваљда ће ме сада оставити на миру., 

Зоран Макитан  је отресит и наочит полицајац, довео је његову групу планинара из 

Кикинде, Банат, направили смо почетком маја незабораван спуст низ Дрину гуменим 

чамцима од Врпоља до Љубовије, око петнаестак километара. 

Растужио ме је када сам од њега сазнао да нема децу, усвојио је девојчицу.  

  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Вода у Дрини је обично хладна за купање и почетком јула, а сада почетком  маја је 

ледена. Неколико планинара из Кикинде су  скочили  из чамаца у хладну реку,  храбро 

су запливали, посматрао сам их, били су бледуњави, а ледена Дрина им не смета. 

То су били  махом млади људи, углавном младићи, певали су, галамили, запеваше врло 

гласно еротску, голицаву песму `` Моју ташту волим ја``, док су певали бацали су 

дрске, скоро пркосне погледе ка другој страни Дрине, ка Босни.  

Вероватно су тамо били у недавним  ратовима.`` То тамо је Босна,  Република Српска, 

тамо живе углавнм Срби``, хоћу да их подучим,  јер ми се чини да они тамо замишљају  

младе жене у димијама.  

 `` Песма Моју ташту волим ја. је наша песма из Баната``, један ми се обрати. 

Насмејах се:`` Не, то је румунска народна песма, у Америци је била популарна под 

називом  Јоny is the boy for me``, хоћу да их подучим. 

Пера Кујунџић је вредан занатлија. Окречио ми је стан. 

 

 

Аутор, десно корача ка мостићу испред Воденице Мике Николића на Ушћу. 

 

T.Krsmanovic:Splavarenje-Utisci sa Drine 

 

U nedelju 29 maja planinari PDS KINDJA iz Kikinde su u nasoj organizaciji njih 50 se spustili niz 

Drinu u gumenim camcima za po 10 osoba, od Strmova do Ljubovije( 30 km). Svi kazu: 

“NEZABORAVNO, BOZANSTVENO, PREDIVNO, <prelepo”. 

 

Sedam casova camci su prolazili krozu netaknutu prirodu, cist mirisni vazduh, kroz zelene valove 

divlje Drine, gudure, klisure, brzake, tenace, sume, planine, gori junsko sunce, samo huk Drine i cvrkut 

ptica, u nebu kruzi orao, samo u nekoliko navrata smo videli pecaca, samo cista priroda. Draz je 

izmedju ostaloga sto se dekor menja skoro svakog sekunda, Drina je reka sa bezbroj lica.Iako je voda 

bila ledena neki su se okupali. 

 

Svi su se vratili kuci u Kikindu odusevljeni raspevani,  sa jednom mislju:DOCI STO PRE OPET NA 

DRINU. 



205 
 

-Мај 2005.године. Душан Стангачиловић:  Напади на професора Младеновића. 

Документ број 15. 

-Мај 2005.године. Живојин Бузанкић: Завади па владај. 

Документ број 16. 

-Јуни 2005.године. Преминули. 

Епидемија умирања истакнуих Срба понекога несретника однесе скоро свакодневно.  

У јуну су преминули-Миља Вујановић, српска глумица и астролог (1945), Љиљана 

Контић, српска глумица.(1931.), Драгош Калајић, српски сликар и новинар  

-  

Драгош Калајић је био пре свега надарен .Изнад свега  бескомпромисан борац, и 

милитантни заговорник Српства , како он тврди `` жртве међународне завере``.  

Саветовао сам му дипломатичност: политика је уметност могућег, емоције не помажу. 

Миле Лојпур, српски рокер и гитариста, том 2 (1930),  са којим сам се дружио, одлази 

са овога света, нестају оне драге особе  које су чиниле моје незаборавне студентске 

дане. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1945
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1931
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D1%98%D0%BF%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
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Упознао сам га 1960-их година, свирао је са његовим оркестром на игранкама увече у 

Студентској мензи изнад Немањине улице, коју су тада популарно називали `` Код три 

костура`` ( алузија на слабу исхрану). 

Прилично је био старији од мене. Будући да сам имао мој лични оркестар покушавао 

сам да и њега ангажујем, увек је одбијао, тражио је врло висок хонорар. ( том 2). 

Каснијих 1960-их година је био атракција н београдским игранкама, сви су зурили у 

њега  како бесно и бравурозно удара по његовој гитари  на летњим игранкама  на 

чувеном Звездином  игралишту на Калемегдану. Њега су тада сматрали за једног од 

првих српских рокера, али он се никад није прославио како што су то неки други 

естрадни музичари, нити је објављивао албуме.  

 

Звездино игралиште, где су одржаване игранке. 

Још тада сам имао утисак да је он био запостављан и потцењиван као џез музичар. И то 

неоправдано, Миле је био врло скроман човек, помало боем, неки су га погрешно  

видели као неозбиљног, а он то није био.  

Има, по мени још један разлог, он је углавном свирао по игранкама, а они други 

реномирани џез музичари су то избегавали, у њиховим очима је он био  тезгарош  

Добацивали би му нестрпљиви момци на Звездином на игранци када је долазио са 

његовом гитаром , док је гласно штимовао, дражили су их носталгични тонови његове 

гитаре:`` Где си Миле најлон, свирај, не гњави``,  да што пре засвира,  да јурну као 

кобци девојкама. 

Тај надимак је наводно добио зато што је међу првима од бабе и деде из Америке 

добио најлон чарапе. Ипак , `` признати `` џез музичари  су долазили на пробе  у Радио 

Београд обично пешке, вукући инструменте у црним футролама.а ``недорасли``  Миле 

тезгарош је пак међу  првима  имао и веспу и тако постао још популарнији.  

Једном приликом смо 1980-их седели у Ресторану Парк у Васиној улици, слушајући 

бравуре Бата Канде који је по хармоници прстима играо урнебесно коло , укрштао 

прстима као ногама, поскакивао ђилкошки, по његовој  разиграној хармоници., као 

коњи по хиподрому. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1960%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 `` Миле, дошла су нека друга времена, када си свирао код Три костура и на Звездином 

све је било другачије, била су то сретнија времена, још крајем 1960-их година а све 

више1970-их и 80-их ``  

`` Да, пуче колан свечевој кобили, није ни тада било баш све светло, није као данас, али 

например  властодршци су гурали руске мелодије, а из потаје су бремзали америчке``.  

То је Милетове мишљење са којим се никако не слажем:`` Још средином 1950-их, и 

раније почетком те декаде, су се у Београду слушле америчке и западне радио станице, 

ницали су џез оркестри, млади су ишли у музичке школе да се брже боље приуче , да 

свирају трубе, саксофоне, кларинете и тромбоне, да могу свирати џез на игранкама,  

нико их није дирао нити  им сметао``. 

-24 мај 2005.године-Сусрет са Аном Стајић у Хотелу Москва у Београду. 

Ана, сестра Саве Стајића из Узовнице ( томови 4 и 5) је изразита плавуша, висока и  

расна лепотица, гледао сам је лети на плажи на Дриниу Узовници, као права 

холивудска дива.  Удата је за извесог Казахастанца. Он понекада дође у Узовницу. 

 `` Није црн као Арапин, као неки наши људи је``., каже ми Мица. 

Ана се бави исцртавањем по телу, лепо зарађује. Често је сама у Узовници, углавном у 

летњим месецима. Добар део године проводи у своме стану у Бановцима, има 

неприлика са штитастом жљездом, Дрина је близу, има влаге у ваздуху, то јој смета. 

По договору смо се нашли у Хотелу `` Москва``, био је топао и сунчан дан. 

Углавном смо  разговарали о летњој  туристичкој сезони која наилази. 

Приликом посете Амбасади Белгије у Београду, у улици Пролетерских бригада , где 

сам дошао да пошаљем Потврду Белгијском пензионом осигурању у Бриселу, да сам 

жив, сам срео некадашњу новинарку француске новинске агенције Agence France 

Presse Викторију Стегић, коју познајем из сусрета са страним новинарима током 1970-

их,  а нарчито 1980-их година. ( том 4) 

Просторије ове новинарске куће су на високом спрату на  самом почетку Булевара 

Револуције, преко пута Трга Маркса и Енгелса. Када бих редовно доносио  наша 

саопштења, зазвонио бих кратко на масивним улазним вратима, обично би излазила 

она, плавокоса млада жена Викторија, крајње скромна, помало стидљива и збуњена, 

узимала би ћутке документа из моје руке и удаљавала се учтиво ме поздрављајући . 

Понекад би се на звук звона на вратима, појављивала друга  млада жена, скоро девојка, 

сасвим другачија од стидљиве Викторије, она је црномањаста, витка,увек насмешена, у 

припијеним фармеркама,  Хелене Деспић удата Поповић би се њихала у вратима. 
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Чим изађох из зграде Амбасаде крећући се брзим ходом ка Београдској улици, спазих 

иза мене Викторију, иста је као и раније, још збуњенија, поматрала  ме је широко  

отворених очију, успорих,. јавих јој се. Она радо прихвати разговор.`` Живим сама, у 

пензији``, рече и даде ми број телефона. Она је пореклом из Шибенка, Хрватица рођена 

у колонији хрватских исељеника код Лијежа у Белгији, отуда је и мој драги пријатељ 

Жозеф Лончар ( томови 3-5). сазнао сам да је њена сестра била удата за познатог 

глумца Мићу Орловића. 

Никада јој се нисам јавио телефоном 

Позвала ме телефоном  Нада Кијановић (  том 4), дошла је из Канаде да обиђе стан. 

 -8 јуни 2005.године.Узнемиравања телефоном. 

Честих узнемиравања телефоном је било и раније, сада је то опет постало несносно. ( 

томови 3-5). 

Документ број 17. 

 

-  

 

-10 јуни 2005.године. Представка Министарству правосуђа. 

Документ број 18. 

--10 -11 јуни Јуни 2005.године. Интервју са Вањом Говорко на Радио Београду 202. 

У холу Радио Београда се према мени појави атрактивна, висока  витка млада жена, 

скоро плавуша, више личи на глумицу, него ли на новинарку. 
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Вања Говорко. 

Вања би хтела да разговарамо о мојим књигама, за њу су политика и људска права, 

када се ради овога пута о мени, у другом плану-то ми је јасно, да не кажем скоро 

ултимативно  ставила до знања. 

Налазим се у медијској блокади, гурнут сам у праву изолацију, ово медијско 

појављивање је за мене прилика да се огласим, да кажем шта се са мном дешава, где 

иде Србија. 

Чим би ми Вања поставила питање,  ја сам на њега одговарао приказујући стање 

људских права.  То се њој није никако свиђало, била је помало љута,  више од тога, 

гледала ме зачуђено  широко отвореним сањалачким очима. Као да се питала:``Ово је 

неки занесењак, уместо да прича о лепим стварима које занимају слушаоце, и мене 

лично, он запео само људска права, па људска права``. 

Моја политизирања се нису свидела ни оном младом новинару што седи  у кабини, 

видим га кроз прозорче, мршти се, дискретно ставља нешто до знања Вањи.  

Прекидоше на кратко разговор са мном, интервју замени сетна музика. Вања седе 

наспрам мене, настави интервју, али тада укључише слушаоце, почеше да се јављају 

телефоном са питањима. 

То су била питања о потпуно споредним темама, извесна госпођа учтивог тона гласа, 

глас и наталожена мудрост у садржини питања на први поглед одају старију врло 

искусну даму, њена питања су за мене била доказ да  на овом радиу постоји разрађена 

процедура и дослухм  како да се доскочи гостима који покрећу шкакљиве и по 

њиховим критеријумима политички некоректне теме. 

Вања и ја смо се нашли следећи дан у кафеу у Господар Јовановој улици близу  

Градског центра за социјални  рад, где је она запослена пуним радним временом, 

ангажман на Радио Београду је по уговору. 

``Извините Вања, ако сам Вам причинио ноћас непријатности са Вашим уредником`?.  

Она је све то  забашурила, скренула је разговор на другу тему, али ми је јасно ставила 

до знања да ме више неће позивати на сличне интервјуе.   

`` Ви сте Рускиња``?  

`` Не, моји су пореклом Украјинци, живели см у Ријеци``, била је кратка.  
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Вероватно ја украјинска гркокатолкиња, 

Документ број 19.  

Јуни 2005.године. Млађа Димитријевић: Да комшији цркне крава. 

Документ број 20. 

-Јуни 2005.године. Позив на дводневни излет на Дрину. 

 

 --  

  

 5 јун 2005.године. На такмичењу Miss world за најлепшу жену света 

изабрана Канађанка руског порекла Наталија Глебова.  

  

  

DVODNEVNI IZLET. 
 

SPUST NIZ DRINU 

Uspon na Mackov kamen 
 

Datum izleta: subota 2 jul-nedelja 3 jul 2005 godine 

 

PROGRAM IZLETA 

 

Prvi dan, 2 juli - 7 casova-Beograd(96 km)-Valjevo(29 km)-Debelo brdo(60 km)-11 casova- Rogacica-

Gornja Tresnjica. 

 

Spust niz Drinu 11 casova minuta- –Rogacica-Ljubovija (35 km) .Dolazak u Ljuboviju- oko 17 casova. 

 

 

Rucak u selu Uzovnica. 

 

Drugi dan: izlet na Mackov kamen(930 metara nv), visinska razlika 800 metara 

 

9 casova-Uzovnica-Mackov kamen 13 casova. Mackov kamen-Uzovnica-16 casova. 

 

17 casova-18 -Rucak u selu Uzovnica 

 

18 casova-povratak  u Beograd  

 

 

USLOVI IZLETA 

 

Prevoz:sopstevnim autobusom. Ishrana kod domacina. Cena :naknadno. 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BD
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 Мис света Наталија Глебова. 

-14 јуни 2005.године.Допис државним функцонерима у вези опструкција 

Документ број 21. 

-Јуни 2005.године. Саботерима. 

 

 

 

-Јуни 2005.године. Захвалница Белгијском пензионом осигурању за дуплу пензију 

за мај месец, као и сваке године. 

 

-Јуни 2005.година. ПЕТИЦИЈА-ПРЕДЛАЖЕМО ТОМИСЛАВА 

КРСМАНОВИЋА ЗА ОБМУДСМАНА.  

Документ број 22.- 

 

-Јуни -2005.године. Понуда за летовања и одморе. 

Eureka.Dodjite sa nama da se druzite, budite prakticni, hajte sa nama na Drinu. Eureka.Ako necete, 

zaboravite negativnu energiju prema nama. Mi se vama ne bavimo, zelimo vam sve najbolje. 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd,  

Fed.Rep.Joegoslavie 

 

 

Messieurs, 

 

Permettez moi de vous remmercier de votre envoi de double retraite de vacances. C‟est bien gentil de 

votre  part. 

 

Avec les sentiments les meilleures 

Tomislav Krsmanovic 
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Документ број 23. 

-Јуни 2005.године. Рецензија из Француске. 

 

-Јуни 2005.године.ЕУ тоне у кризу. 

Бриселски самит Европске уније на којем је требало да буде договорен буџет ЕУ за 

2007–2013 је завршен потпуним колапсом, због непомирљивих ставова око Заједничке 

пољопривредне политике. Унија се ве више налази у дубокој политичкој кризи. 

28. јуна музички ансамбл Бијело дугме је одржао концерт на Хиподрому 

у Београду пред 200.000 посетилаца. Озвучење заказало разочаравши многе. 

 

Бијело дугме. 

-Јуни 2005.године. Рецензија професора Јована Марјановића. 

Документ број 24. 

-Јуни 2005.године. Рецензија професора Марка Младеновића. 

Xavier Collet, profesor univerziteta,  Francuska 

 

Krsmanovic maestralno docvarava pojam i sustinu fenomena “balkanizacija”.Sarm njegovog opusa je 

odrastanje i ceo zivot  u zemlji koja  progresivno klizi u teror. On je zivi svedok, njegova secanja iz 

detinjstva otslikavaju bune i nedace zemlje iz koje je. On je bio predodredjen kao jaki covek da 

raskrinka zloupotrebu psihijatrije. Tako je bilo unapred zapisano. Jaki covek je bio apsolutni i 

nesumnjivi pobednik.  

 

On je sada predodredjen da raskrinka lokalne mafije. On ce biti opet pobednik. Tako je 

zapisano.Pracka Davida neminovno pogadja Golijata tamo gde je najosetljiviji. Bonne chance Thomas 

! 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BC%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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-Јуни 2005.године. Рецензија др Стевана Петровића. 

  

-Јуни -јуни 2005.године. Позив на Дрину. 

 

Професор др.Марко Младеновић, Правни факултет у Београду: ЉУДСКА 
ПРАВА”ЦРНА РУПА”-САМОПРОЖДИРАЊЕ ДРЖАВЕ И НАЦИЈЕ-Томислава 
Крсмановића 

Познато ми је да Крсмановић има широк распон занимања. У овој студији  се бави  врло бројним темама и 
злоупотребама, да напоменем неке од њих:  вербални деликт, стање у затворима, политичка убиства, 
морално-политичка подобност, право на рад, судство, приватна својина, здравље , кланови, криминал и 
мафије, злоупотреба психијатрије у политичке сврхе,  ванправни инструменти политичке репресије, и 
друго. Аутор даје успешну  исцрпну анализу свих ових  метода злоупотреба ,и наводи неке познате 
случајеве из праксе.  

Крсмановић предочава да су из године у годину, из деценије у деценију,  сумњичења 
и кршења људских права бујала и достизала чудовишне димензије, да је то водило 
изнутра слабљењу  и самоурушавању државе и нације. Кривци су они ,који су 
масовно сумњичили невине грађане.  

Он потврђује нашу суморну пројекцију о наталитету и демографији српског 
становништва у Србиј и Црној Гори. Срби су један од најстаријих народа на свету, 
али и  један  од најболеснијих народа. Узрок таквом поразном стању види у 
масовним  злоупотребама са људским правима, које су изнуриле ,руинирале, већину 
грађана. 

 

Крсмановић је својевремено указивао на овај тренд, заједно са нама. Захтевао је да се на дневни ред 

стави питање људских права, да се прекине “лакировка”,  да се прекину масовне повреде људских 

права.Авај, безуспешно. Свећа догорева. Ако не извучемо поуке из ранијих грешака ,Срби ће 

наставити да копне, нестају. Ова књига је управо драгоцена у томе што Крсмановић јавности 

објашњава ову тамну област, и позива да се ово питање најзад актуелизује., ставља га на дневни ред. 
     Проф др.Марkо Младеновић 

 

Професор др.Стеван Петровић, психијатар-“KЊИГА КОЈА  УЗБУРКАВА ЈАВНОСТ”  
 

У издању београдског издавача”ВЕДЕС” појављује  се најновија књига Томислава Крсмановића 

која је уствари збирка докумената о акцијама београдских дисидената, од којих су сада неки на челу 

државе,  и оних из других држава из бивше СФРЈ, удружених у борби против злоупотреба у 

политичке сврхе., и покрива пре свега период од 1975 године до данас. Иако је Крсмановић врло 

плодан стваралац , аутор великог броја књига и брошура са тематиком људских права публикованих 

у форми самиздата, он је јавности мање познат као писац, а познатији је као борац за људска права. 

Поред  релативно скромних тиража  и недовољне промоције ових књига ,разлог њиховог 

недовољног присуства у читалачкој публици је и медијска блокада у којој се аутор налазио током 

дугог низа  година.Очигледно је да се ствари  мењају и да се отварају могућности  .да он најзад 

стави на суд јавности своје ставове и виђења која су деценијама била склањана у запећак. Прошле 

године је издао и књигу  Дрински рашомон-Дневнички записи( СФАИРОС, Београд-2003) која је 

његова прва књига потпуно литерарни подухват, коју су књижевни критичари оценили као изразито 

занимљиву и освежење за нашу књижевност.А затим књига ”Казнена психијатрија-ко је овде луд” је 

комбинација публицистичког али има и доста литерарног.  

 

Ова књига садржи петиције, судска решења,  текстове  из стране и домаће штампе, извештаје 

међународних организација, писма, жалбе, стручне анализе експерата, предлоге промена закона, и  

личне ауторове стручне анализе и акције, који се односе на велики број  појединаца  који су од 

1974.године до данас били на незаконит начин лишавани њихових права.а за које су  сазнали и  

залагали се борци за људска права, поред аутора и др.Војислав Коштуница, др Коста Чавошки, 

др.Драгољуб Мићуновић, професор Љубомир Тадић, и други.. Документа приложена у књизи су 

доказ постојања честих злоупотреба   у претходном периоду.,али нажалост упркос побољшања, 

овакве злоупотребе још нису искорењене у довољној мери, а што се види из приложених слочајева у 

књизи. 

 

Аутор каже да у књизи нигде нема ниједно име званичника, судије, правосудног радника, или било 

кога другога ко је чинио описане злоупотребе, (уместо имена је празан простор)јер би то водило 

новим лошим проценама, расправама, нама то данас није потребно, него су потребне исправне 

процене, помирење , слога и сарадња. Циљ књиге  није стављање појединаца на оптуженичку клупу, 

него указивање на појаве злоупотребе  и  позив да се оне елиминишу. Крсмановић поручује да су 

они који продужено крше закон инструментализовани да тако наставе дестабилизацију земље. 

Крсмановић овом књигом даје  значајан допринос теорији  и пракси материје људских права. 
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Документ број 25. 

-Јули 2005.године. Догађања. 

Миља Обрадовић је плава жена снажне конструкције, пореклом је из Санџака, она ме 

сусреће на јавним скуповима, зове повремено телефоном, понекад и упорно.  

Ја је схватам, она је у великим неприликама, неко је кињи, злоставља, жали се да је 

спречавају да се запосли, да реши стамбено питање, где год макне наилази на 

провокације.  

Њени ставови о овом друштву су у много чему на свом месту, али се например никако 

не слажем са њеном идејом да се у Србији створи Независна држава Рашка.  

Рајко Милошевић, новинар Радио Београда, пореклом је Босанац, из Козлука, близак је 

рођаку Бобану Рачићу ( томови 1-5), чија породица је дуго живела у Козлуку. Рајко 

долази на наше конференције за новинаре, врло је драг и испољава разумевање за наше 

теме и акције. 

Предложио сам сплаварење Дрином 

Документ број 26. 
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                                         Дрински сплавови. 

- 

--Јули 2005.године. Професор Скуланд најавио посету Узовници. 

Са професором Скуландом повремено мењам  емајл поруке. Данас сам од њега добио 

поруку, која ме је изненадила и у исто време обрадовала. Обавештава ме да ће ме у 

августу посетити  у Узовници, долази  колима  у друштву са Литванцом, 

универзитетским професором, старим знанцом,  Виргисом Даукасом ( том 4), и 

Швеђанином, економистом Лео Олсоном. Тражи од мене тачан број мога мобилног 

телефона да будемо у контакту. 

-7. јула 2005.године.  У терористичким нападима у Лондону на возовима Лондонског 

метроа и једном аутобусу погинуло је 56 особа.  

-23 -26 јули  2005. године. Посета професора Кена Скуланда Узовници. 

Дошао је очекивани дан посете драгих гостију. Осећам се изузетно почаствован овом 

посетом тако еминентног америчког професора универзитета, и у исто време 

званичника најмоћније државе на свету.  Он је својевремено био специјални економски 

саветнник Председника САД Буша Старијег. 

Ујутру је зазвонио мобилни телефон, јавио се познати глас професора Скуланда, стићи 

ће у Узовницу у вечерњим сатима.  Он ми није изричито саопштио разлог ове 

изненадне посете, схватио сам да је то подршка моме развоју овдашњег туризма . 

Обавестио сам општину Љубовија да ће стићи ова значајна делегација, која може 

потстаћи развој туризма у регији, Општина се обавезала да покрије трошкове њиховог 

3 дневног боравка у селу Узовница, у кући домаћина Саве и Мице Стајић.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83_7._%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B0_2005.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE


216 
 

 

Кућа је велика и новосаграђена, уредна и комфорна, собе простране и чисте, домаћини 

су љубазни, Мица је одлична куварица, близу је асфалтни пут, испод пута се укрива 

егзотичан пејзаж снажне и бујне Дрине у брзацима и пенушавим меандрима, около је 

предивна природа. 

Предосећао сам узбудљиве дане са драгим гостима. Одавно имам у мислима речи 

професора Скуланда: Only, to be exciting`` (`Само да буде узбудљиво),  отуда сам 

направио привлачан програм са моје стране.  

Очекујем да чујем њихове речи и намере. 

Дошао сам од куће Стајића до центра села, испред Цркве и продавнице, да их сачекам.  

Са мном је био Саво Стајић са његовим колима. Спуштала се мрачна, спокојна и топла 

летња ноћ, без месечине.  

 Настале су честе измене телефонских порука  ``Приближавамо се Малом Зворнику``, 

кратко саопшти Кен. Није изговорио ``Цворник``, како су изговарали немачки официри 

за време Другог светског рата, него правилно`` Зворник``. Све се чешће јављао, стигли 

су у Амајић, Кен ме запита како се изговарају називи појединих села, да их спелујем 

слово по слово, тачно му предочавам, што га радује и омогућава да се оријентише и 

приближи Узовници. Мада знам да они имају у колима план са интернета и лако се 

сналазе и без мојих савета. 

`` Ушли смо у Узовницу, где да станемо``, чујем Кенов глас  

`` Код сеоске цркве``, рекох, `` чекам вас на путу.`` 
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Наиђоше кола, видех стране регистрације, зауставише се, из њих изађе насмејан Кен, а 

потом  се иза волана помоли Виргис, препознах га, видео сам га у Попраду  

1992.године , у Атини 1995, Бечу 1997 и Риму 1998.године.  Он је се мало променио, 

имао је трагедију, цела породица се отровала од шумских печурки, супруга је 

преминула, његово здравље је оштећено. Поред њега стоји његов син, врло леп дечак, 

дете, сазнах да се зове Братас.  

Приђе ми  насмејан и симпатичан висок и снажан момак, али врло интелигентног и 

разумног и драгог лица, Лео Олсон, он је Швеђанин, економиста запослен у 

туристичкој агенцији у Ирској. 

Осећао сам се врло пријатно и опуштено, топла је летња ноћ, ово је полупланински 

крај, па је ноћ све свежија и пријатнија. 

Упознао сам их са љубазним домаћином Савом, Саво је изразито плав, и оштроуман, 

средњег раста, али стамен и кошчат. Он не зна енглески. 

Објасних им да ће бити смештени у кући Саве, један километар одавде асфалтним 

путем. 

 `` Крените за нама``, уђох у Савина кола и они њиховим колима за нама. Пред 

Савином кућом изађох, Саво уђе колима у двориште, руком показах возачу Виргису да 

скрене улево , где да се паркира. А тамо их дочека и Саво. 

Упознаше се са Савином супругом Мицом, и лепом плавушом Аном, Савином сестром, 

Савин син плавокоси и за његове године робустни Лазар , приближних година као и 

Братас,  Виргисов син, Лазар приступи церемонији упознавања са Братасом.    

Мица и Саво су гостима показали лепе и чисте простране собе на спрату, сва тројица 

су добили засебне собе,  Кен је добио најбољу, окренуту планини и шуми, Виргис и 

Братас заједничку собу, и Лео своју собу. Све по протоколу.  

Видео сам по Кеновом изразу лица да му се соба свиђа, све сија од чистоће, одише 

свежином, радује се.  
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А сутра са Виргисом иде колима у оближњу Петницу где држи предавање. 

Они су стигли у овај крај, то јест до Зворника,  када је већ падала ноћ, нису могли да 

осмотре около, да виде крајолик, планине , Зворничко језеро, а узводно змијасту 

запенушану реку Дрину. Ја сам им подоста причао емајл порукама, све су они 

проучили на Википедији и сајтовима, енциклопедијама,  претпостављају да је овај крај 

леп, али очекују да виде својим очима. 

Сутра кад сване, нестрпљиви су. 

Занимљиво , путовали су цео топли летњи дана колима, а нису се заморили, не жури 

им се на спавање. Радознали су како  ће се ствари  развијати. па овде се поред Дрине до 

пре неколико  година одвијао крвав рат, у који је на неки начн била уплетена и 

Америка. 

Делују свеже, па то су млади људи, ипак, предугачка вожња колима по врућини чини 

своје, замори и младе и здраве људе, провирују у простране светле собе свеже 

окречених зидова, згледају, зуре кроз прозоре у босанска брда и сабласну реку под 

месечином, постељина сјакти и мирише, кревети их маме. Њихова задовољна лица 

само што не саопште-какве дивне собе. 

Мали Братас понет еуфоријом, се упути брзо ка Леоновој соби, скоро да га 

обешењачки ухвати за лакат: `` Могу ли са тобом да спавам``, скоро да одлучи тако без 

Леоновог пристанка. Леон му скоро нервозно и љутито одбруси:`` Не може`, 

незадовољни дечак се покуњене главе,  као кажњен кривац,  брзо упути у очеву собу. 

После пола сата смо се нашли у међуспрату на вечери.  Кен је био врло задовољан, 

сијао је од  радости.  Сви су били врло задовољни укусом хране и пријемом 

гостољубивих домаћина.  

Кен је узео фотографски апарат и сликао нас.  
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.  

С ` лева на десно: Домаћин Саво Стајић, Братас ( види се потиљак), син Виргиса 

Даукаса, Аутор , стоји, у ћошку стоје Лазар Савин син, и његова супруга Мица, седе 

Виргис и Леон Олсон. Фотографију снимио професор Кен Скуланд. 

Следећи дани су доносили све занимљивије изненадне догађаје. Као да их је неко 

невидљив програмирао 

Ујутру су професор Скуланд и Виргис колима отишли у Петницу, где је Кен одржао 

предавање, објаснио сам да иду до Љубовије, па да потом скрену за Ваљево преко 

Дебелог брда и Пашине Равни. Они су ме кратко саслушали, Виргис је одличан возач и 

и брзо се сналази у географским картама и интернету, он ће лако пронаћи пут до 

Петнице. 

Они су отпутовали раније ујутру, у 9 часова сам дошао по Леона, договорили смо се да 

направимо успон на брдо изнад куће до висине од 600 метара, па да се спустимо са 

друге стране у долину , у клисуру живописне Грачаничке реке.  

Братаса и Лазара сам затекао да играју лопте у дворишту. Виргис је загледао Лазара 

као да зазире од његове дечачке робустности.  

И Виргис и Леон су ме запитали зачуђено:``Шта је то, све жене плавокосе и плавооке, 

јесу ли то Рускиње, а мушкарци нису``?   

`` Обојене су у плаву боју косе``, рекох. `` а мушкарци се не боје, временом  избледи 

боја косе, а већина Срба, ипак има светлу боју очију``, одговорих им.  

Изгледа да Виргис и Леон не познају у довољној мери српска етничка генетска одличја, 

Саво, Лазар и Ана су плави, а Мица Савина супруга, ту се нађоше јш неки суседи, су 

црномањасти, као и ја.  
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Ко зна шта су Виргис и Леон слушали о Србима, али ИСИЛ нкад није казао ни реч 

нешто лоше о Србима. А убеђен сам да им је Кен казао све најбоље  о мени. 

Сви данас користе Википедију, тамо има све, у доба Википедије свако може бити 

свезналица. 

Леон и ја кретосмо узбрдо, успон је скоро вертикалан понегде, повела се реч о змијама. 

Изненадио сам се када  ми је он казао да у Шведској такође ујед змије може бити 

смртоносан, ако одједном више пута уједе жртву.  

Испесмо се на врх, пред нама пуца поглед на бескрајне високе босанске планине. 

Убеђен сам да је се Леон претходно добро упознао са Србијом, и овим њеним делом, са 

Босном, географијом, климом, историјом, све то има на гуглу. . Ипак му рекох 

показавши руком ка Босни: `` Тамо је комплекс олимпијских планина, Јахорина где су 

одржане  Зимске олимпијске игре фебруара 1984.године`` 

 

Не рекох му, али сам се сетио да је већ тада била кренула ледена, касније крвава 

спирала,  распада Југославије.  Да ли је ова Зимска олимпијада била нечије кобно 

предсказање?, не упитрах га, али помислих на то.     

Скоро да смо били залутали на врху брда у шикару и густо растиње, некако се 

извукосмо, и спустисмо окомитом литицом, у којој је био усечен пут. Док смо 

силазили низ брдо, са висине се сагледавала панорама Дрине, белили су се њени 

запенушани валови, речица Грачаница се вијугала ка уласку у велику Дрину. Сиђосмо 

на Ушће, па се кратким колским путом од петнаестак метара спустимо до саме велике 

реке. 

Успут у повратку нашем станишту сам му показао Гробље Крсмановића  Окомитим 

путељком испод пута кренусмо на острво звано Крсмановића чагаљ,тачно наспрам 

куђе Саве Стајића, тамо затекосмо Братаса и Лазара са мојим черенцом, лове рибице. 

Увече су се вратили Кен и Виргис са предавања у Петници, били су расположени.   

Следећи дан је био још узбудљивији. Организовао сам да их Дрином у чамцу провоза  

мештанин, избеглица из Босне,  звани Кебо, укрцали су се на Ушћу, поред возача, Кен, 

Виргис Братас и Леон Олсон. 
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                                     Кен и Леон. 

 

 

Виргис, Кебо и Братас, Кебо, са црвеном капом управља чамцом. 

Укрцали су се у чамац на Ушћу мале брзе планинске речице Грачанице у велику и 

валовиту Дрину, били су врло расположени, дивља и као суза чиста река им нуди 

изузетан доживљај дружења са такорећи нетакнутом природом. Посматрао сам их како 

се удаљавају низводно све до Крсмановића гробља, где ток реке нагло постаје врло 

убрзан, Кебо би заокренуо узводно где је река споријег тока. Удисали су чист озон, 

зурили у бескрајне прозирне дубине реке зеленике, мали Братас је уживао да се нагне 

преко ивице чамца и да посматра рибе како као стрелице пролете из дубине. 
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Када се чамац зарио у песковиту обалу ушћа Грачанице излазили су радосни, Кен, на 

моје изненађење заплива у зеленој прозирној води недалеко од обале.  

Излазећи ми је саопштио, учинило ми се скоро победнички:`` Стао сам ногом на тло 

Босне``, схватио сам да је Кебо био прикрајчио чамац уз босанску обалу.  

Поведох их у оближњу воденицу Мике Николића ( томови 1-5) на речици Грачаници, 

успут им објашљавам да овде мељу жито искључиво на овакве речне воденице, у 

општини Љубовија не постоји ниједан електрични млин. Посматрали су ме зачуђени. 

Они  су врло интелигентни, све запажају, само што ми не кажу: Овде време стоји, ово 

је земља из бајке. 

 

Уђосмо у воденицу покојног Мике Николића, са нама је његов љубазни и весели син, 

све нам објашњава, ја им преводим. Пажљиво су прилазили да из близине осмотре 

гломазне воденичне камене, Виргис завуче руку у наслагане џакове са самлевеним 

кукурузом, овсом, пшеницом,  ражи, поређаним поред велике гвоздене  ваге, масивни 

тешки тегови одложени на дрвени прашњав под.  

`` Да вам измерим тежину``, предложих им. Весело се смејући гласно, један по један 

стадоше на прашњаву вагу, ја мећем тегове и мерим тежину, као када сам био мали и 

овде то исто чинио толико пута у пролазу. 

Замолих власника воденице да пусти воду, загрмеше каменови док су се окретали, он 

насу зрна кукуруза, свеже жућкасто брашно поче да испада у велику пластичну кофу. 

Онда изађоше напоље хође да виде јаз, објашњавам им како је направљен забраном од 

камења и шљунка мало даље у кориту речице. 

Посетили смо још једну воденицу 500 метара узводно, она је много мања, дочекаше ме 

старац и старица власници, скромни и скоро бескрајно понизни муж и жена. У малој 

просторији воденице грми витло, окрећу се каменови, све мирише на свеже брашно, на 

речни озон и шумовите падине околних планина. 
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Гости су били истински усхићени, ово је за њих био повратак у давну прошлост 

њихових земаља.  

На спољни зид мале воденице стоји наслоњено неколико истрошених великих 

воденичних каменова. Кен ми се окрете упитно: ``А где набаве нове воденичне 

каменове, када претходне истроше``? 

 

Сећам се Белгије ( том 3) , камен се на француском каже ``pierre``,  а на енглеском 

``.stone``, на српском дакле `` камен``.  Ипак, закључујем на српском, ка ( случај на 

француском) , мен ( човек на енглеском). Енглеска реч ``stone``, би се могла 

интерпретирати као стотина , а ``ун``, би могло бити један, дакле сто њих, неких. Криза 

идентитета, криза, или расуло личности, скоро синдром Еве Браун, или `` multiple 

personality desorder``?.  

Кен ме је врло дискретно, са разумевањем и симпатијом летимично погледао. Он ме 

разуме, зна кроз шта сам све пролазио у животу, али живот ме није сломио, као што је 

бура поломила једра крхке барке његовог славног јунака Џонатана Галибла, ипак 

Џонатан када се искрцао на непознато острво, се снашао, одржао је емотивну и 

временску просторну дистанцу, брзо се прилагодио на нови живот.  

Као да се Кен, питао о мени: Шта је он све доживео, ипак је сачувао лични интегритет, 

целовитост личности?.  

Нас двојица се разумемо, професор америчког универзитета, који је једно време био 

саветник председника САД Буша Старијег, и ја, дисидент, деценијски борац  за људска 

права, добро фамилијаризован са лингвистичким кодовима модерне политике. 
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Белгијски ђак у Бриселу од 1965 до 1974.године, у време Хлкадног рата, потом борац 

за људска права у узбурканој Југославији натегнутој до распадања, све до данас, 

деценијски контакти са страним дипломатама, новинарима, међународнм 

организацијама. 

Кен у  мени види прекаљеног политичара. 

Ја окрећем бригу на весеље, хумор је најбоља дипломатија, лепа реч и гвоздена врата 

отвара. Насмејах се обраћајући се весело Кену:`` Овде је као на непознатом острву где 

се искрцао Џонатан, тамо секу дрва ударцима мотки, а овде мељу речним 

воденицама``.  

 

Кен се радосно насмејао. 

Ми се разумемо и без речи. 

После ручка смо сели у кола, одлучили смо да се снажним возилом испнемо на врх 

брда изнад Узовнице, тамо где смо се  већ били испели Лео и ја. Кренули смо ка Ушћу, 

онда уз кањон Грачанице, па смо се од горње воденице, кренули малим колником, који 

скоро окомито иде узбрдо. Саво Стајић има родитељску кућу горе у брду, иде често 

његовим колима тим колником, објаснио ми је куда се иде. 

Када смо се испели, изашли смо из кола, моји сапутници су се окренули Босни, 

уживајући у дивној панорами високих бескрајних плавих планинских врхова.  Показао 

сам им руком у правцу Сарајева, Романије, а онда упро прстом ка Сребреници.  
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Они ниједном нису разговарали о политици. искористио сам прилику да им упрем 

прстом на онижу планину преко Дрине, Глогову:`` Тамо се налази мала америчка војна 

база``, рекох.  

Ћутали су. 

Искористио сам паузу да им испричам како је деди Василију Поповићу ( томови 1-5) , 

оцу мајке, одузета имовина огромне вредности од стране  комунистичких  власти. Нису 

ништа коментарисали. 

Пред нас крочи средовечан изразито црномањаст човек , познат по надимку Рок, он би 

хтео да прода њиву, хоће са њима да преговара. Позва нас у двориште његове куће.  

Поред његове куће се пење дугачка њива, засађена ражи, стадосмо подно жутих 

оклембешених класова, видесмо неколико дугачких шарених змија како као опуштене 

снажне опруге само шикљају између влатова.  

Данас је жега, прави летњи ужарени дан. Знам да тада змије изађу из њихових хладних 

и тамних склоништа дубоко у камењу и земљи, њих врућина нервира, постају бесне и 

агресивне, зачас зарију зубе и испразне отров. 

Био сам помало уплашен, одмакох се од њиве.  
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На моје чуђење Кен се нагло упути и загази у њиву, махну нама руом као војсковођа на 

челу сучељених војски у битци, загази први енергично узбрдо, у кратким панталонама 

и мајици, Кен је снажан и здрав човек, иде брзо, нестајао би допола тела у високим 

влатима, за њим кретоше Виргис и Леон, на крају и ја. Куд они кроз змијарник, туда и 

ја. Ако њих не уједу змије, неће ни мене. 

На срећу  и ова авантура се заврши без неприлика.  

Позвах их да посете мој стан пар стотина метара ниже, то је стара, скоро напуштена 

кућа, коју изнајмљујем од узовничког домаћина Ранка Спасојевића, коме доводим  

туристе. Боравак у  овој полунапуштеној брдској кући је за мене истинско уживање, 

налазим свој мир, планина, шума, чист ваздух, тишина, пуца поглед  на бескрајне  

босанске планине, ослушкујем тишину и цврчке, зујање пчела.  

Кућа има струју, вода је испред куће, има шпорет, сијалице.Прозори су полупани. Не 

смета, ноћи су врло свеже, али се покријем. Ту су два кревета, ћебад, јастуци. Увече се 

понекад борим са стршљеновима, на улазу у кухињу гори јака сијалица, стршљенови се 

окупе око ње, као мали хеликоптери, само брундају. Угасио бих светло, отворио 

широм врата, они би се полако вратили у природу. Једном се један стршљен завукао 

испод стола у кухињи, умртвио се, лукави инсект се нада да га човек неће препознати.  

Није се лако од пута испети  до моје колибе на 45о метара, али је то за мене тренинг.  

Дакле, стигосмо пред моју резиденцију, кућа се нахерила, полупани прозори.  

``Овде станујем`` рекох им једноставно. Уђох на трем, па полако у кућу, они опрезно за 

мном, први Кен, за њим Виргис, па Леон Олсон.  

Кену се искрено свидело моје станиште, смешкао се задовољно и са разумевањем, 

чини ми се да је духовито помислио `` Uncle Thomas cabane`` ( Чика Томина колиба) .  

Познато ми је да у Америци и Канади, постоје скупине људи и жена који обожавају, 

тако као и ја, да се .повуку дубоко у шуме, да тамо побегну, нађу мир. Тако ме сада 

види и Кен.  

 

Виргис је  био совјетски дисидент, и он схвата завијутке обесправљених који беже у 

изолацију и мир, Лео је из Шведске, демократске државе, врло проницљив и учтив 

момак,  и он ме разуме. 
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Сви се орасположише. Искористих овакво лепо расположење да будем мало духовит:  

``Кен, да ли могу код тебе да одбраним докторат КАКО ДА СЕ ИЗМЕНИ БРЕНД 

ИМИЏ ЈУГОСЛАВИЈЕ, CASE Yugoslavia, Subject: The abuse of psychiatry in political 

purposes``.   

Објасних им да сам ја успео да ставим целу Југославију на оптуженичку клупу, јер сам 

доказао да често злоупотребљава психијатрију у политичке сврхе, уложио сам 

неколико година огромног труда, Југославија замало није била избачена из Светске 

асоцијације психијатрије.  

Кен зна да сам ја  зналачки победио режимске психијатре аргументима. Он  је 

исправно схватио то као моју духовиту политичку пикантерију, насмејао се од срца, и 

објаснио ми дипломатски да су процедуре одбране доктората на Хавајском државном 

универзитету где он предаје, врло стриктне, и да би то захтевало испуњавање врло 

строгих захтева, време, доласке на Хаваје, што за мене не би било могуће. 

Напротив, Виргис, који је професор Универзитета у Вилнусу, главном граду Литваније,  

оберучке подржа моју идеју:``Дођи код мене, донеси материјале одмах ће мо ти дати 

докторат`` . 

Знао сам да је био искрен. Али се овде ради о нечему другом. Jа сам добар пријатељ са 

Американцима, али не желим да се замерим Русима, знајући за традиционалну 

нетрпељивост Руса и балтичких народа.  

За мене је лојалност врло значајна врлина. Презирем свакојаке превртљивце и 

кајишаре. до јуче били велики русофили, сада наједном пљују на Русе, постадоше већи 

Американци од Беле куће.  Ја сам усвојио либертаријанска начела, пратио сам дебате 

између Либерта ријанаца,  и Објективиста који се залажу за објекивну процену 

стварности . Винце Милер председник ИСИЛ-а ме је једном приликом уверавао: `` 

Либертаријанци су пружили Маслинову грачицу  помирења објекивистима.  

Пријатељ сам Американцима, али дугујем лојалност према Русима, за мене би било 

неприхватљиво да  пљујем на једне или на друге. 

Кренусмо узбрдо, и укрцасмо се у кола, која сада кретоше низбрдо. Испред нас је ишао 

Саво са његовим колима. Саво убрза и нестаде иза окуке. Виргис је возио опрезно и 

полако. На једној кривини се опасно приближисмо ивици провалије, баш изнад Дрине.  

Кен је врло забаван човек, весело запевуши народну америчку песму из репертоара  

American country musiк.Ваљда је замишљао да је сада у Минесоти  Хтедох да му то 

кажем, али оћутах.  

Кен је цело време са окомите литице испод себе осматрао запенушану широку снажну 

Дрину, нешто се замислио. 

Дрина је необична река. Има у себи нејасну и невидљиву снажну енергију. Око ње, и у 

њој,  лебди искричава измаглица, aura vitalis, ужарена лава просута из небеских 
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сунчаних  високих пећи просута у матицу што  замакну иза спруда, живи у чудним 

световима,  тако опипљивим свугде ок нас, ипак тако другачијим од оног у  коме 

живимо.  

Дрина је одувек надахњивала свакојаке намернике и светске путнике. 

Од Душана Покорног, који је боравио у Америци двадесет година, сам чуо када је 

дошао са мном по први пут на Дрину 1992.године по заједничком повратку из 

Попрада, Словачка ( томови 4 и 5) , гледао је у Дрину: `` У Америци постоји слична 

река `` Snacke river`` (  Река змија). 

 

А интелигентни атлета  Лалица,  Радмило ( томови 4 и 5), син рођака Бобана Рачића, у 

међувремену је постао амерички држављанин, најбољи судент, је много 

приземљенији:`` Таквих река као што је Дрина има у Америци око сто``. 

Не знам зашто, сетих се филма у коме главну улогу игра славни Џон Вејн, држи  

дизгине кочије са четири дивља коња, за петама га сустижу разбешњени Индијанци, 

јуре га , само фијучу стреле, пристижу га, он изби са кочијама на обод дубоког кањона, 

сличне овакве реке баш као што је Дрина, и затегну дизгине, нема куда, коњи јурнуше 

и са велике висине кола се стрмекнуше, све заједно са коњима и кочијашом,  у дубоку 

реку.  
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Џон Вејн исплива са друге стране реке, и удаљи се у шуму далеко од стрела 

Индијанаца.   

 

Џон Вејн. 

Затекли смо Братаса и Лазу како се играју лопте. Србија,  бивша Југославија, су 

познате у Литванији као спортска нација, и ривали, то се изрекну дете  Братас. Виргис 

се смешка на дечије приче. 

 `` Бео је као сир``, рече Бртатас за Леона, хоће да каже да није поцрнео на сунцу.  

Зар је могуће да се у далекој северној земљи Литванији, као као и код нас, употребљава 

ама баш исти израз `` Бео као сир``. 

Следећи дан смо посетили прво живописни манастир Соко град, сазидан испод самог 

бившег турског утврђења Соко, које је све до 1863.године одолевало нападима српске 

војске, која је тек тада успела да их отуда истера. ``By  Turks , fortress Soko, because of 

its invincibility, was called Sultan's wife`` обратих се Кену у колима. 

У освајању ове тврђаве значајну улогу је играла такозвана међународна заједница. Оно 

што је врло битно је да је успешно окончана српска опсада ове турске тврђаве имала  

своје последице на познате догађаје у Сребреници 1990-их година. 

 

Соко град из времена турске владавине. 

Уваженим посетиоцима сам спомињао Братунац, и Сребреницу, они су ме пажљиво 

слушали, али без икаквог коментара. 
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Упознао сам их да је моја мајка из Братунца код Сребренице, а до Сребренице одавде 

из Србије, је око 18 километара асфалтним путом, да су јој усташе ( не муслимани 

Бошњаци)  убиле у Другом светском рату 22 блиска сродника, брат моје мајке Вељко 

Поповић  и брат мајке моје мајке Ранко Беатовић, су убијени у Јасеновцу,  маљем у 

главу на Светог Саву јануара 1942 године ( а њихових имена нема у списку жртава, 

истина се умањује, укрива), двадесет њених сродника су поклани тада у Сребреници.  

Нико за то није одговарао, убице су живеле у Титовој и Милошевићевој држави 

слободно.  

За време Другог светског рата у Источној Босни ( где је и Сребреница),  је од усташа 

убијен огроман број Срба. О томе се за време комунизма ћутало.  

Када су избили ратови почетком 1990-их година, нису заобишли ни сребренички ни 

братуначки део источне Босне. Неко је намерно позавађао Бошњаке и Србе, протурили 

су у народ некакве спискове, које су наводно Срби саставили са именима Бошњака које 

треба ликвидирати, исто је подметнуто и са некаквим муслиманским списковима Срба, 

које такође треба ликвидирати. Тако је потпаљена наслеђена мржња, која је тињала од 

раније. Можда не знате,  казао сам им, да  је  у Првом светском рату Среберница била 

јако српско  упориште против стране аустроугарске доминације, ту је спаљен српски 

мајор  Коста Тодоровић.  

Корени омраза су много дубљи, ова неприступачна турска тврђава СОКО у Србији 

изнад Љубовије, око 18 километара далеко од Сребренице,  је деценијама после пада 

турске владавине у Србији одолевала, била неосвојива. Када је најзад крајем 19 века 

пала у руке Срба, сви  од Срба омражени Турци ( махом потурчењаци) су под 

заштитом међународних снага ( ондашњег ''УНПРОФОР''-а),  отишли преко Дрине у 

Сребреницу, а Срби су очекивали да буду од њих кажњени. 

Омраза у вези Сребренице тиња и од тада. 

Када се зна шта се дешавало у овом делу Босне, онда је логичан закључак да је било 

потребно много такта, одмерености,  да се не повреде дубоке српске ране. због 

огромних невиних жртава.  

Уместо тога, из Београда је дошао приучени милошевићевски полицајац Насер Орић, 

који је испекао занат мржње у његовој полицији, који је надзоравао поштене патриоте 

у Београду ( и мене лично), почео је зулуме над Србима у сребреничким и братуначким 

селима.  

Тиме је посут бензин на ватру, избио је огроман пожар. Срби су реаговали логички: 

толики наши сродници су поклани у Другом светском рату, не само да нико није 

одговарао, него ево сада нас опет кољу.  
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Варница је запалила тињајућу мржњу, настали су покољи. Овоме је допринела и 

близина Србије. 

 Колико је тачно било у Сребреници и Братунцу и околини бошњачких, а колико 

српских жртава, треба утврдити објективним проценама.?  

Што није учињено.  

Будући да познајем добро душу и Бошњака и Православаца који тамо живе, изјављујем  

одговорно, да они никад нису хтели да ратују, него да живе као добри суседи и  браћа.  

Њих су завађали вековима.. 

Потом смо се упутили колима  ка дивљем кањону речице Горње Трешњице, где 

обитава дивљи орао лешинар. 

.  

Oдвео сам их на подаље место одакле се види када се лешинари белоглави супови 

појаве изнад  скоро хиљаду метара високе стеновите громаде .  
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Досада, када год бих долазио са групом туриста, увек би се појавило по неколико, или 

више орлова лешинара, сада смо чекали, нема их, на крају се појави само један  

белоглави суп, кружио је неколико пута изнад нас. 

 `` Као лешинар који је  на својим леђима вратио Џонатана Галибла ( јунака књиге Кена 

Авантуре Џонатана Галибла) , у његову родну земљу`` 

 

У Љубовији су нас чекали у Општини  Рада Тријић и председник општине, то је био 

подужи разговор  Професор Скуланд је представник најјаче државе на планети, 

Општина Љубовија га је тако и примила. 

Отишли смо у зграду полиције да се страни госте пријаве, како је прописано законом. 

Тамо  смо срели љубазног началника Цветојевића, који је написао врло пригодан 

предговор књизи Соколска нахија.   
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 У полицијској станици Љубовије. С ` лева на десно:полицајац непознатог имена., 

Виргис Даукас, Аутор и Лео Олсон. 

Десио се један мали немио догађај.  Док су се Виргис и Леон по трећи пут поздрављали 

пред одлазак грлећи се са заносном Аном, Саво се због нечега изнервирао, лупнуо је 

снажно руком по столу, све је зазвечало:``Одмах да плате, нећу да чекам да општина 

плати``. 

Изгледа ја Саво посумњао да ће му општина покрити трошкове, што је обећала. 

Осећао сам се врло  непријатно. Како да им  саопштим изненадни захтев Саве,  када 

сам их позвао да дођу о трошку Општине Љубовија?  Превео сам им, одмах су платили,  

ствар је тако била заташкана. 

Исти дан су отпутовали из Љубовије, преко Шапца и Будимпеште. 

Посета професора Скуланда Узовници где сам летовао је за мене била велика част, и 

уједно прилика да се учим дипломатској етикецији, чак и у овим годинама,  и како се 

понаша еминентни светски човек професор Скуланд.  

 

-30. јули 2005.године. Ватерполо репрезентација Србије и Црне Горе  постала је 

светски шампион. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BB
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 Ватерполисти СЦГ су у финалу Светског првенства  Монтреалу победили 

репрезентацију Мађарске резултатом 8:7. 

-Август 2005.године. August Newsletter, JONATHAN GULLIBLE NEWS. Извештај 

Кена Скуланда о посети Узовници и Балкану. 

 

.,  

2005 August Newsletter 

JONATHAN GULLIBLE NEWS 

By Ken Schoolland, August 2005 

The Adventures of Jonathan Gullible: A Free Market Odyssey 

Now in more than 35 languages! 

 

THE BALKANS: BOSNIAK & MACEDONIAN 

I spent a couple weeks in Serbia this summer, traveling with family and friends. Part 

of this wonderful time was with Tomislav Krsmanovic, the instigator behind so many 

JG projects in the region: Serbian, Macedonian, Croatian, Slovenian, Albanian, and 

Romany. Tomislav showed me the beautiful Drina River area where he is sparking the 

drive for a developing tourist industry. In addition, he has taken up a plan to produce a 

Bosniak edition of JG, possibly with Shura Dumanic. Writes Shura, "Such literature is 

needed by us." 

Pavlina Petrova has been working day and night with the establishment of a new 

independent economic Macedonian NGO. Of her plans for JG, Pavlina wrote, "Last 

year we started to include parts of JG, the translation made by Tomislav, as an 

enclosure for our Monitoring of the Macedonian Business Environment, two chapters 

in each issue. Our subscribers' list consists of more that 1000 email addresses, which 

is a rather good number for Macedonia. At that time this was the only way for us to 

introduce JG to a Macedonian audience. We have received numerous wonders from 

our readers that such a great tool in economics ABC's and also an amusing book 

exists." 

Commenting on the general conditions of her country, Pavlina says, "A lot of changes 

have happened for the 15 years' transition period in Macedonia. The economic 

situation forced large numbers of people to become entrepreneurs, although they have 

not been prepared for this. There is a shortage of economic literature written in plain 

language in Macedonia. Macedonian publishers and libraries don't provide diverse 

economic literature yet. Thus a broad audience of entrepreneurs, policy and decision 

makers, and students at the universities, need help in accessing basic knowledge on 

different economic issues and problems. We recommend JG as a 'right-hand mate' to 

every one who would like to become acquainted with some basic economic principles 

and terms. I truly hope that this year we will be able to find financing for publishing 

the new JG edition." 

  

-Aвгуст 2005.године. Угрожено  здравље Николе Јанића. ( том 5). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Никола Јанић у болници. 

 

-Август 2005.године. Interview with Ken Schoolland (3/3): International Society for 

Individual Liberty (ISIL), у коме описује како је за време боравка у Узовници, без визе 

ставио ногу на тло Босне. Posted Thu, 15/12/2011 - 10:15 by Jadranko Brkic 

Дпкумену брпј 27 

 

-Август 2005. године. Позив на излет у кањон  реке Горње Трешњице. 

Документ број 28. 

-3 aвгуст 2005.године. Узовницу посетила Светлана Вуксановић. 

Обрадовао сам се још једном туристи за Узовницу. Јавила ми се шармантна повисока 

средовечна дама. 

Светлану сам сместио код домаћина Ранка Спасојевића ( Напомена аутора: од тада она 

лети обавезно наврати до Узовнице). 

Она воли да игра карте. Увече до дуго у ноћ смо у њеном делу стана  играли табланет. 

Кренух у свој изнајмљени стан  у суседству, била је мркла ноћ. 

У  пролазу кроз Ранково двориште сам се удаљавао од уланченог пса, који је бесно 

лајао и цело време режао према мени, као да хоће да покида ланце. 

Изађох из двор ишта, затворих капију и кретох путањом да изађем на асфалтни пут ка 

моме садашњем изнајмљеном стану. Преда мном у полутами назрех мостић, који 

прелази изнад корита поточића који силази из брда. 

Тада је почело да се са мном догађа нешто врло необично. Као да неко из мрака скочи 

на мене, а видим да то није, поче да се хрве са мном, нешто невидљиво ме вуче 

неодољиво, не право на мостић, него улево поред њега, где се повремено засјакти 

дубока бара и блато, потока. Вуче ме у дубоку воду, у блато, као да ме обара?  Да бих 

се спасао легох на тло и почех да прибирам снагу. устадох и почех да се бауљам 

http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/user/1
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четвороношке рукама и  ногама, стигох на мостић,  вучем се потрбушке његовом 

средином, некако се избауљах на пут. 

Стадох на ноге, отресох прашину са себе. 

Невидљива неман ме напусти. 

 

Није успела у наме ри да ме угура у воду и дубоко житко блато. 

Следећи дан  сам сазнао од Светлане да је имала малу неприлику када сам ја отишао. 

Домаћини су хтели да у њену собу.сместе планинара П.Д. ``Победа`` из Београда, чему 

се она успротивила.. 

-13 августа.2005.године. У Узовницу дошла Милица Јованић. 

Допутовала је са пријатељицом. Прво су отселе код Неше и Јолке Васић, али су се због 

нечега убрзо преселиле у суседну кућу Миладина Митровића, сина Десе Митровића, 

Ере ( томови 1-5).  

Милица је забринута због оца, али јој то нимало не смета да се препусти забораву, 

чарима Дрине, да заплива, обожава да се веремо по брдима и беремо дивље купине.   

Она је жена која има своју несумњиву интелектуалну и духовну дубину, врло  вешто 

налази чар у бегу у егзотичну природу,  она  влада својом потсвешћу, да завара свест, 

извлачи  је на површину свести , баци се у заборав стварности и  Београда, чак је 

спомињала да овде купи кућу. 

`` Покушај да то стање духа,  ту духовну релаксацију и свежину сачуваш и у 

Београду``, саветујем је, ја то успевам. 

`` Иста бриге када сада дођем у Београду,`` она то каже, али њене црте лица и сјај очију 

саопштавају нешто друго. 

Путовала је широм Европе, и ван ње, нигде на свету није могла да нађе такав мир као 

овде. То ми је икрено потврдила више пута-. 

Летња чаролија, срећа, нирвана,  су недовољно јаке речи-описи њеног снажног 

доживљаја овога краја.  Јутро, дан, сумрак, вече, ноћ, Црни вир где Дрина при обали не 

тече, него се меласа  у месту, брзо се угреје, остајала би понекад и сат и више у води. 

Мало дете у телу средовечне жене се враћа  у детињство , ја јој нисам родитељ да јој 

подвикнем :`` Доста је, назепћеш, изађи из воде``. она би то јако волела, ,ужива да о 
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њој бринем као о малом детету. размажена, а живот је тако немилосрдно шибао на 

сваком кораку. Овде јој нико ништа не брани, слободна је да ради шта год јој  срце 

зажели.  

Увек би се брчкала ближе обали, никад се није приближила бујној матици што као 

крдо дивљих бивола тутњи у бегу низводно средином реке. Једне године се заборавила, 

док је пливала спала јој сандала са стопала, јурну да је ухвати у бистрој  прозирној 

води, мало помало се удаљи, занесе је брзак и повуче ка средини тамо где све бесни у 

вртлозима  и таласима, ``Дођи`` чух њен помало успаничени глас, запливах, пружих јој 

руку и доведох је у плићак.  

Загазили би често плићаком уз реку, опрезно стопалима клизи  по слузастим  

каменчићима  ка брзаку: ``Идем на ђакузи``, кроз шум брзака , једва разазнах њене  

речи.  

 

Загази до колена, брза струја обара с` ногу. Испружила би тело у плићаку који снажно 

вуче наниже, хоће да је обори, Милица је велика глумица, сетих се речи драгог 

пријатеља Радета Главичког ( томови 1-5): `` А, жене су велика енигма, велики ђаволи 

``. Опирала би се и гласно смејала, као заводнику који хоће да је збрза,  опире се 

.Направила би праву представу, опире се грчевито да је брзак не збрза и не сјури низ 

оштро камење, тражи снагу, одупрла се ногама о велики камен, избацила бујне груди, 

завире повремено из пенушвог брзака, сва се тресе, хладна вода је крепи, гризе,  а она 

отима од живота што се може отети.  

`` Одлете свитац у звезде, нестаде као слепи миш што се укри у тавану, учинило му се 

да је звезда свитац``, уме да буде духовита и елоквентна, наслонила се лактовима на 

лежај у соби препуној летње ноћи што је нагрнула кроз отворен прозор из мрачне 

шуме изнад куђе, одакле нас из сна скоро најеже крици страшних ноћних птица..  

``Стршљен`` узвикну панично,  ``привукло га светлуцање мога мобилног``.  уместо 

стршљена собом засветлуца  невидљиви свитац, као мали  хеликоптер. 
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``Слепи мишеви се јуре са мачкама по нахереном крову``, скочи горопадно и показа на 

полусрушену кућу у суседству осветљену беличастом месечевом светлошћу као 

рефлектором.  

Ујутру устаје док је још роса, научила од мене да гази голим стопалима по  росној 

трави препуној лековитог горског биља, улете скоро избезумљена:`` Видела сам тамо 

поред плота змију``. Изађох са њом у двориште нигде змије. 

Она не жели да се врати у Београд, жели да побегне, свега јој је доста. Не жели 

стварност више јој се свиђа илузија, фикција. 

Мислим да јој је дужење са мном фикција, непризнавање стварности.  

Ако нема збиље добра је и илузија. 

-14 августа 2005.године. Нереди у више градова Египта. 

Током уклањања кампова про-Морсијевих присталица у Каиру гину стотине људи, 

нереди у више градова Египта, војна влада уводи ванредно стање и полицијски час на 

месец дана. 

-Август 2005.године. Несигурност путовања. 

Страх је постао свеприсутан,  и када се путује.  Пензионисани гимназијски професор 

Томислав Глувић ( томови 4 и 5)  је пореклом  из Мачве, бори се да преживи са 

породицом у подавалском селу Рипањ.О њему су ми причали у Амбасади Француске у 

Београду  1989.године, као о политички неподобном професору, који је због тога жртва 

прогона у његовој школи, и  шире.Тако смо се и упознали. 

Он би увек  био на ивици снаге, говори споро, задихано, гута речи, породица живи у 

беди. 

Једном ми  је казао преплашено:`` Када идем аутобусом преко моста, као да ми неко 

суфлира-сада ће аутобус да се сурва , да удари у ограду моста и да падне у ледену реку.  

Његових речи се увек сетим када  читам о саобраћајним удесима. 

``Шта је ово, мало мало , па се сруши неки авион``, забринут је Драган Нешковић  ( том 

5). 

 14. августа  се срушио кипарски  Боинг 737  крај Атине. Погинуло 121 путника и 

чланова посаде. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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16. августа колумбијски авион са 152 путника срушио се у северозападном 

делу Венецуеле. Према подацима спасилачких екипа, нема преживелих. 

-18 август 2005.године. Са Бобаном Арсеновићем у ПД Копаоник. 

Бобан Арсеновић силази са планине из Горњих Кошаља у  Београд, вредан занатлија, 

има  златне руке,  тражен је, лепо заради. Занатлија, али по природи отресит и мудар 

планинац. 

``Видео сам, Бобија има идеалне скијашке стазе``, рекох му док смо седели у миру за 

столом у полупразној кафани ``Романија`` код Железничке станице у Београду, 

недалеко од  Биоскопа  Партизан .  

`` Нема асфалтног пута, без тога нема  ништа, асфалт  стиже до испод села, кажу да ће 

наставити до наших кућа``, у праву је.  

 ``Али када ће то бити``?, питам га. ``До тада треба порадити у селу, довести туристе 

лети, а неки ће доћи и зими``, подстичем га , знам да је довитљив и да има у глави врло 

ваљане замисли. Нашим људима треба само мало подршке, када се охрабре, када се 

усправе  и пробуде, размахну, постају  градитељи, велики ствараоци. 

`` Направићу  мали базен, испод куђе летњу кухињу, имам водича који ће их водити на 

Бобију, знаш онај боровњак изнад куће, тамо ћу поставити шаторе``, пружи снажну 

руку брду, колико је већ у глави створио пројеката.  ``Има изнад куће страна ( стрмина 

у локалном жаргону-Напомена аутора) , идеална за скијаше аматере, све ће бити 

спремно, набавићу скије, санке родле, бобове`` , радујем се, моје идеје падају на 

плодно тле.  

``Можеш направити  маркетинг план и обратити се надлежном државном 

министарству за донацију``, упућујем га да зна.  

Он ме је помно слушао, открива за њега непознати свет новог предузетништва. А сви 

деценијама бежали `` из зиратног брда у поље``. 

Хоћу да му раширим видике, туризам и бизнис  су  плод иновација, креативности  и 

досетљивости: `` Српски вампир Сава Савановић књижевника Милована Глишића ту у 

суседном селу Зарожју, је врло значајан потенцијала за развој овдашњег туризма, 

например Румуни су од њиховог чувеног вампира Дракуле направили истински 

туристички бум``, док сам му ово стављао до знања, гледао ме је врло пажљиво.  

Премишљао се, погледа ме упитно: `` Али Зарожје припада општини Бајина Башта``?.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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`` Није битно, ти можеш довести овде групу туриста и организовати посете колима до 

Зарожја да виде воденицу одакле је вампир држао у страху Зарожје и околину, нема 

везе којој општини  припада`.   

Изгледа да није у довољној мери схватао спону . `` Кренете колима до  Зарожја,  

обиђете воденицу, наплатиш излет, и што је најважније привучеш туристе из Београда 

и градова Србије, Сава Савановић је за њих велика атракција``., изговарам име и 

презиме Сава и Савановић на начин како то овде изговарају. Овде се обично не каже 

Сава , него Саво,  али  се изговара и Сава, али са другачијим нагласком, који се  ставља 

на други самогласник. 

Добијам још једног ваљаног туристичког посленика. 

Одавно проучавам порекло становника овога краја, књига `` Соколска нахија``, коју 

сам недавно публикова се управо тиме бави. Поклонио сам му један примерак, отворио 

сам пред њим страну 432 `` Горње Кошље``, где се описује порекло становника овога 

села. Није могао  да верује  својим очима:``Где то покупише, како знају за  сваку 

фамилију одакле је``, чудом се чуди.  

Тако сам и ја био изненађен, боље рећи запрепашћен, у Бриселу када ми је у кафеу  

Guele de bois у студентском кварту мудри стари човек кога сам срео по први пут у 

животу,  чист Белгијанац, испричао до најмањих танчина, цео родослов мојих 

узовничких Крсмановића ( том 3, страна 211), а ја нити било  ко од мојих блиских о 

томе није имао такорећи ни појма.   

Кошчати Бобан, отресити планинац, ми се смешио лицем  опаљеним сунцем, 

уоквиреним  бујном плавом косом, узе књигу у руке, удуби се. Брзо је узбуђено 

листао:`` Ко је то написао``', упита ме. `` Љуба Павловић професор из Шапца, у првој 

половини 20 века``, био сам кратак. 

`` Погледај, како он из Шапца све то сазнаде, зна називе река и речица, врела Змајевац, 

Скакавац,  још од моје бабе сам чуо за брда која спомиње Стијене, неки кажу  Стине, 

Седачина, Подочим, Слемена``. 

Пре него што сам га срео пажљиво сам проучио све податке о овом селу  и фамилији 

Арсеновић. `` Арсеновића има и у селу Црнча испод Љубовије и у Гуњацима код 

Пецке, а за све кажу да су се овде населили из Црне Горе и Херцеговине, ``, очекујем 

његову реакцију.  

`` И ја сам начуо да су дошли отуда, моји преци су  били чувени хајдуци``, потврђује 

моје податке. 

`` Твоји Арсеновићу су настали од Васиљевића,  Васиљевићи су потомци попа Васиља, 

из Пиве, један од његове браће уби Турчина, па се уклоне у Србију, дођу под Бобију``.   
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Одмах се сетих ујака Богдана Поповића ( томови 1-5) , он је написао истинску студију 

о родослову Поповића, спомиње неког претка попа Васиља, одатле су отишли у 

Селанац изнад Дрине, низводно од Љубовије. Вероватно је то тај Васиљ? 

Наставих: `` Српски класик Милован Глишић је пореклом из твога села, потомак је 

чувеног хајдука Глише из Горњих Кошаља, који је хајдуковао овуда у време Првог 

српског устанка против Турака почетком 19 века`` . 

 `` Начуо сам и ја нешто о томе``, погледа ме са поверењем. 

Потом се упутисмо пешке, чим банусмо из кафане на Трг Братства и јединства  

наиђосмо на излог биоскопа ``Партизан`` , кроз стакласти застор слика младе жене, на 

коленима  прави орални секс мушкарцу потанке и покраће мушкости.  

А ово раније био елитни биоскоп. 

Успесмо се  уз Балканску улицу ка Теразијама, одатле у Дом Војске Србије на састанак 

планинара Копаоника.  

.-28. август 2005.године. Албански терористи убили двојицу српских младића  

крај  косовског места Штрпце.  

31. августа у стампеду шиитских верника у Багдаду је било 635 мртвих. 

 

 

-18 август 2005.године. Сусрет са  Дрином Аврамовић. ( име и  сигналетички 

подаци измењени). 

Обично организујемо спустове низ Дрину ( рафтинг, сплаварење)  у гуменим војним 

чамцима за по десет особа, углавном на релацији Врхпоље-Љубовија.  

Власник  чамаца и водич Зоран  Војиновић је, пензионисани официр  ЈНА ( поморац),. 

Он је млад  и способан човек, одлучио је да са неколико љубовијана, осмисли Дринску 

регату када отопли, у јулу сваке године. Ова јединствена идеја је заживела, и дала је 

значајан полет повоју туризма. 

Али  је се сплаварење Дрином свело свега на једном годишње.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%BF%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
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Априла 2004.године сам у Општини Љубовија имао разговоре са Зораном Војиновићем 

и челницима ове године, изнео сам им моје виђење да је Дрина ретка туристичка 

атракција, и предложио им, између осталога да доводим у топлим месецима групе 

туриста  из Београда и Србије. ( том 5). 

 

Кеп Зоран Војиновић, у средини, лево  председница туристичке организације Љубовија, 

десно Никола Кнежевић, власнк Етно села у Врхпољу код Љубовије. 

Сплаварење Дрином је од тада постепено постајало све популарније. Иако је у овоме 

своме делу Дрина полупланинска, није дивља као Тара, ипак је врло атрактивно, 

велики гумени чамци ношени брзом матицом би би бивали запљускивани  

запенушаним валовима прозирне воде, коју неки овде пију.  

Овога пута на захтев учесника сплаварења маршрута је промењена, уместо од Врпоља 

до Љубовије, кренули смо од  Љубовије  ка нашем данашњем одредишту, овога пута  у 

селу Црнчи, где ће нас угостити у његовом мотелу `` Јапанска ружа`` угледни домаћин  

и добар пријатељ, имењак, Томо Матић.  

Моји гости су овога пута планинари из Панчева, њих педесетак, смештени су у пет 

чамаца по десет особа, уместо Зорана Војиновића, сада је наш водич кроз понегде 

помало опасне дринске брзаке, власник чамаца симпатични  Јово Савић, из села Лоњин 

код Љубовије. 

Кренули смо из Љубовије у 10 часова, тамо од Мотела, где се брза планинска речица 

Љубовиђа улива у Дрину. Планинари су били весели, са нестрпљењем су очекивали да 

почне авантура. Овде је Дрина полупланинска, далеко од тога да је равничарска, таква 

постаје тек доле низводно негде иза Лознице. али је и тамо понегде њен ток препун 

брзака.   

Досада није било никаквих  неприлика и удеса.  

Ипак, у дрхтавим гласовима , понекад помало забринутим погледима планинара према 

стенама што вире из реке које нам се  брзо приближавају. 
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У ваздуху, у очима присутних мушакараца и жена, који опрезно, скоро бојажљиво зуре 

у бујну и брзу реку, која вуче, граби као помамна, широку и снажну, тамо далеко све до 

Босне,  треперио је  осећај неизвесног и авантуре. 

Погледи су им шетали низводно где су се светлуцали пенушави валови, налегли  на 

реку као лептирићи 

Чамац у коме сам је пун. Кренуо је убрзаном матицом ка одредишту , овде Дрина само 

брза, као самотни и убоги путник са торбом на леђима, што жури своме циљу.  

Приближавамо се мосту на Дрини, код Старе Љубовије, који повезује Србију и Босну, 

иза моста испод Крша ( назив за брдо- каменолом), Дрина успори, постане широка као 

Сава, преобрати се у трену у мирну и питому равничарску  реку, иако то није.  

Када сам био мали, воду са Дрине би пили, као да је са извора. Касније, када су 

изграђене фабрике и прорадили поједини рудници, варошице поред Дрине су постале 

бројније и изградиле канализације које су све заредом загађивале реку зеленику, Дрина 

више није била погодна за пиће.  

 

Сада је много чега замрло, затворене узводно фабрике и рудници, већа насеља поред 

Др ине сада више брину о екологији.   

Речна вода је опет чиста.  

`` Појавили се опет у Дрини  ракови, што је доказ да је чиста опет``, обавештава нас  

живахни водич  Јово Савић.  

Уморни становници великих градова просто вапе да побегну од цивилизације. 

Јово Савић је средовечан, витак, али поснажан , одлично познаје Дрину, а нас двојица 

смо знанци одавно. Село Лоњин се додирује са Узовницом,  чак нас везују и неке 

далеке рођачке везе. Важно је да смо један другоме драги, да се одлично слажемо, и 

још боље сарађујемо. Он је врло стручан и поуздан партнер, увек је своје задатке 

обавио на најбољи начин. Ужива моје пуно поверење.  

Зоран Војинвић, поменути пензионисани поморски официр, ми је недавно саопштио да 

смањује надокнаду по путнику у чамцу, али Јован није мењао тарифу, па сам се мало 

више окренуо њему. 



244 
 

Јово намерава, боља реч је сањари, јер нема довољно новца, да сагради мали 

туристички прихватни  центар на дринском острву у Лоњину, испод његове куће. Баш 

ту се налази чувени сликовити Лоњински дрински бук, препун стењака и подводних 

хриди, око којих брзе матице и водени казани и вртлози само вуку и хуче   

Јово је дао и назив свога будућег пројекта ДРИНСКИ БУК. 

 

  

 

Овај лоњински бук је био велики испит за сплаваре све до 1960-их година, када је 

саграђена Хидроелектрана Перућац изнад Бајине Баште, шездесетак километара 

узводно. Тада је подигнута огрома бетонска брана, сплаварима није више било могуће 

да прођу низводно.  

Тим претходним сплаварима, пре зидања бране на Перућцу,  је требало много 

умешности, и среће, да на овоме месту где смо сада, код Лоњинског бука, провуку 

гломазне сплавове  између шиљастих стена што вире изнад воде целом ширином реке 

Дрина је својом дивљом природом и необичним пејзажом егзотичног Балкана, одувек 

пленила  пажњу свакојаких путника и ходочасника.  
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Описао сам у претходним томовима како памтим од детињстав свакојаке сплаваре, 

кајакаше, чамџије, риболовце, пролазнике, не само наше, него и странце, који су 

пловили овом необичном реком. 

Брзо нам се приближавало мало искушење, како  усмерити сплавове брзом матицом, а 

у исто време избегавати опасне подводне хриди.  

 

 

Лоњинско острво је шумовито и песковито, али понајвише каменито и стеновито, 

Дрина је овде скоро укљештена између зелених гудура, брза матица се пробија кроз 

стене и камење, али мало ниже вода постаје мирна, и ствара предивну плажицу. Купаче 

је мамила зелена  провидна дубина, виде се рибе како плове, а на обали мами врућ 

песак. 
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Сетих се како сам далеких 1958-их година овде чамцем пролазио као дечак нестрпљив 

да пребродим чувени, и опасни Лоњински дрински бук ( том 2).  

Узех мали дурбин, и уперих га ка србијанској обали, ка оближњем повисоком 

окомитом брду које се наставља низводно у односу на Крш.  

Колико је Крш каменит, ово брдо се зелени свакојаким растињем, чини ми се да се 

нагиње ка Дрини, као да јој се клања, приближује, хоће да је покровитељски наткрије. 

Нарочито привуче моју пажњу истурена кота, кроз гране дрвећа вири каменита литица, 

као да се надвила реци, био сам задивљен, сива стена, скоро да додирује беличасте 

запенушане валове, се жутила и црнила је сјактала крупним плодовима зрелих 

црвенкасто-браонкастих дивљих купина.   

 

 

 

Зреле дивље купине а наднете над дивљим буковима Дрине зеленике- какав необичан 

склад природе и човекових жеља. 

Ко све створи овакве необичне земаљске чари, како све то подеси да буде људима 

ужитак?  

Бог? , 

Највеће уживање је за мене било још док сам био дете, да се верам по шикарама и да 

берем ове укусне плодове. Ова навика ми је остала до данашњих дана.  Претварао  бих 

се у дете, изналазио забачене купињаке, врзмао се по пропланцима,  истурао руке 

далеко у бодљикаве врзине да узберем зрели плод. 

Осматрао сам двогледом за мене незамисливо драг призор, уживајући гласно се 

насмејах. 
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Још од почетка сам је запазио, скоро да је седела поред мене, врло необична млађа 

жена. Кажем необична, јер је врло привлачна, процених када је видех како се извину 

као ластавица да дохвати торбу са другог краја чамца, да је витка и висока око 178 

сантиметара, беспрекорно грађена, све је на њој складно, као нечијом руком поређано 

на њеном дивном телу, које трепти животношћу и радошћу. Природна је плавуша, али 

има црне сјајне очи, а бео тен, као млеко, иије препланула.  

Ипак најимпресивнији утисак на мене су оставили њено лице и очи.  

Очигледно да је интелектуалка, њен сваки гест и свака  реч су одмерени, очи су јој 

драге и пуне мудрости и благости.А тако је скромна и разумна. што је ретко са женом 

лепотицом.  

Какав необичан спој, питам се? Како је лепота није деформисала? Како је мушкарци 

нису размазили?  

Необична незнанка се загледа у мене, насмеја се гласно у моме правцу: `` Обожавам 

дивље купине, дајте ми дурбин, молим вас,  да и ја мало погледам``.  

Узе ноншалантно ослобођени двоглед  из мојих у њене грациозне руке, као да се знамо 

ко зна одкада,  тако је отмено љупка, осматра пажљиво као микроскопом, удуби се, на 

лицу јој је се исцрта скоро детињаст, блажен израз, засмешкала се од срца, да би 

почела да се смеје гласно, из грла.  

Очигледно, била је опијена сликом дивљих купина као окачених над стенама које се 

њихају, наклониле Дрини. Тај пригушени, али снажан смех је чинио невероватно 

љупком.  

Исто мисли и осећа као и ја.  

Ко је ова тајанствена незнанка?  

Дуго је посматрала, онда одложи лагано справицу у моју торбу.  

Каква слобода незнанке, да га стави у мој руксаг, без питања и без мога пристанка?   

Таква су времена данас, бонтон се топи, остала је сурова суштина-ко је јачи, ко је 

богатији, ко је бржи, ком опанци ком обојци, ко пре ђевојци његова ђевојка. Али и ко 

пре мушкарцу њен мушкарац.   

А моје године?  Да ли ја исправно процењујем себе и своје године? Па ја сада имам 69 

година. Здрав сам и виталан, у стању сам по цео дан да се пењем на високе планинске 

врхове, да дуж обале реке гурам тешки черенац  сатима сваки дан.  

И не заморим се, у изврсној сам форми.  

Све је то лепо, ипак  године су године.  
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Брат Бора ( томови 1-5) је доктор биохемијских наука, признати научник на кога се 

позивају у светским научним часописима, ми рече недавно:`` Организам уме понекад  

да даје лажне сигнале.``.  

Гледао сам у Бриселу филм `` Мистерије организма``  редитеља Макавејева, чуо сам, 

као што рекох, при изласку из сале тривијална шапутања два посетиоца: Мистерије 

организма, мистерије оргазма. 

Поменути господин Мирослав Хрњичек, један од лидера Демократске странке 

Давидовић Грол, увелико превалио осамдесету, као што сам описао у овој књизи, док 

му је тридесет година млађа супруга била у болници,  је преда мном гутао пилуле 

брома:``  Нема ми жене, осећам јаку потребу, бром смирује```. 

Док сам од једног пријатеља одлазио недавно из посете, на високом спрату док сам 

чекао лифт, бучно се затресоше врата, на њима се појави очигледно врло стар човек,  

го до појаса,  у белим мушким гаћама,  држећи бесно десном руком истурену мушку 

нараслу ствар, махнито  узвикујући:`` Дајте ми жену`` 

Од др. Стевана Петровића, који је једно време био лични психијатар Јосипа Броза Тита, 

сам сазнао, као што рекох, да је Тито обожавао младе и љупке даме, и да је био као 

мушкарац потентан и када је прешао осамдесет година. 

Нешто се дешава са људима. Др. Иван Танчић, лекар на ВМА, са чином генерала, брат 

мога најбољег  друга из ђачких дана у Првој мушкј гимназији, касније Првој 

београдској гимназији, Драгана Танчића ( томови 1-5), је у летњим данима стални 

посетиоц Аде Циганлије, један од најпрепланулијих.Тамо би се понекад срели и 

поразговарали. Он је посвећен здравом животу, као и ја: `` Данас не постоје 

импотентни мушкарци, ни жене, ту је вијагра``, то  је виђење врсног лекара.  

Погледах га сумњичаво: `` То је вештачки, вијагра је штетна за здравље``.? 

``Мушкарци имају са годинама, или независно од тога проблеме са ерекцијом, али ту је 

прст. Како лезбејке, немају ту мушку ствар, а  боље се задовоље него ли мушкарци који 

имају орган``?, гледа у мене из близине  док корачамо. 

`` Значи мушка импотенција на такав начин виђења, би се могла умешношћу мушкарца 

и прихватањем жене претворити у непостојећу  фикцију``?  

`` Управо то`` настави он `` све зависии од умешности мушкарца``.  

Док смо се растајали заврши мисао: `` Женама је лакше, оне се само намажу нечим  

клизавим доле, и вози бато докле хоћеш``. 

Да се вратим на моју нимфу из дринских валова. 

Она је тако практична и прагматична. 
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`` Дивље купине су одувек биле мени најдраже воће, и забава``, окрете ми се сва 

насмејана. Сва је сијала од радости и среће.  

Као да зна да је тако и са мном.  

Откуд би она знала то о мени?  Ко је ова тајанствена жена? 

 `` Ово је мој родни крај, и сада због купина највише долазим овде лети, већ сутра ћу 

бити тамо на оном брду``, показах јој руком на плавичаста брда што су се затирала на 

далеким пропланцима, низводно, ка Узовници и Црнчи. 

Она оћута, онда ми се љупко обрати, зацврта као славуј:`` Јесте ли ви одавде, па ми смо 

земљаци, ја сам мало узводно од Рогачице, кад се скрене Сечој реци и Косјерићу, где 

још виша брда наткриљују Дрину, тамо се сада свугде црвене зреле, као мед слатке 

дивље купине.``  

 

Да ли ме потсвесно позива да одем са њом тамо? Уживљавам се у сурови, а тако драги 

крајолик завичаја, видим  усамљену и напуштену кућицу њених предака првопозиваца 

чувене Дринске дивизије, вири црвени кров  из шуме на косом пропланку,. Да ли су се 

у њој  накотиле гује, да ли јој је праг зарастао у коров, да ли у њој може да се станује?  

Познајем такве дивне усамљене куће, зими завејане сметовима, а лети их обавијају са 

свих страна густе зелене шуме. 

Стаде у чамцу, који се зањиха, ослони се на ивицу чамца, увијала се како се чамац 

њихао ношен запенушаним таласима. Њено гипко тело  се љуљало са природом, реком, 

шумама, учини ми се да је она дивља купина што је ветар повија на сунчаном 

пропланку горе изнад  Дрине. А њене очи, лице, речи, сва је сијала мудрошћу и 

благошћу.  

Каква препредена заводница?  

Али зашто? Шта она жели од мене? Чиме ја то заслужуем њену такву наглашену 

пажњу? 

`` Величанствено`` рекоше углас задивљени муж и жена из равничарске Војводине, 

када и они двогледом осмотрише брда што полако промичу поред чамаца. 
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Са мном су почеле да се дешавају необичне ствари. Почех непрестано да размишљам о 

овој необичној жени, из мог завичаја. А тако префињеном и отменом , као да је из 

најпрефињенијих интелектуалних кругова у које сам залазио у Бриселу.  

О чему се ради? Ко је она ?  

Заговорени, приближисмо се изненада Лоњинском дринском буку, занет  незнанком 

заборавих да јој скренем пажњу да се налазимо на месту где река постаје врло брза, где 

има много стена које вире изнад воде, а још су опасније оне подводне невидљиве 

хриди.  

Наједном дно гуменог чамца задрља по нечему у води. Као да потврди моје страхове,, 

чамац се тргну, скоро да успори, да би застао изненада у месту, али некако се превуче 

преко подводне невидљиве препреке, климајући се, настави своје необично 

путешествије. 

 

Овај лагани, али снажан потрес је цимнуо и пореметио равнотежу ове необичне жене, 

она се зачас рукама напред нађе у запенушаном брзаку, као што се несташни дечаци на 

плажи у трку бацају наглавачке у воду. Брзак је понесе између стена и камења, 

немоћну као лиску, Одмах запазих да се није нимало збунила, нити уплашила, храбро 

је пливала. А што је још значајније, пала је у воду баш на месту потпуно безбедном, на 

малом простору где нема ни једне стене ни камена.  

 

                       Дрина у Дрини. 
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Осећао сам помало кривицу, запричали смо се. Утом наш чамац уплови у мало мирнији 

ток, она је мудро замасима руку заобилазила опасна места,  пре него што приђосмо 

следећем брзаку и стенама.  

Одмах јој бацих мали појас за спасавање, канап држим у руци, повукох је, она се упре 

рукама и успе уз високи гумени бок чамца, као да је веверица.  

Па она је права спортисткиња, каскадер. тако се брзо сналази у води? Познаје Дрину?  

Да није намерно пала у воду? 

А тако је мудра и префињена? Ко је она?   

Дошла су нова времена, становници ових крајева су од вајкада живели овде своје 

животе, сада их има разасутих широм света, завршили тамо у далеким земљама 

највише студије. 

Стаде пред мене сва насмејана, тело јој је сјактило капљицама зелене чисте Дринине 

воде, њене очи су ме мотриле топло, као да јој се ништа није десило.  

А шта да је пала на стену, поломила би кичму?   

Како да тако безболно падне у воду, баш тамо где нема подводних стена?  

 Обучени агент, agent provocateur? 

Чамац опет тргну, мало поскочи као дивљи мустанг, она ме тек сада изненади, наслони 

се на моју мишицу, њен додир је тако треперав, одаје бујну жену која обећава 

мушкарцу дражи које само може замислити.  

Чиме је ја привлачим? Сасвим сам свестан својих година? Спазих у суседним чамцима 

младе привлачне мушкарце ?  

Шта онда тражи са мном, могао бих јој по годинама бити отац?  

Тако је слободна? Да није раскалашна? Али таква су времена данас, брзо се живи. 

`` Каква коинциденција, овакав пад ми се десио 1968 године  на Вису, када сам имала 

десет година, родитељи кренули путничким броду за Сплит, јурила сам у последњем 

моменту да не закасним, нисам видела да је мостић брода са копном подигнут, 

закорачила сам  у празно, пала сам са висине у воду, између мола и огромног брода``. 
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Нисам је питао шта се десило, како су је спасли, ево жива је стоји преда мном, као 

нимфа изронила из Дрининих таласа. 

`` Мој отац, пуковник ЈНА, је био командант војног брода у Војној бази на Вису, тек 

1986.године је дозвољено странцима да могу посетити Вис``. 

 

 

 

-  

 

`` Мој ујак Богдан Поповић  (томови 1-5), је тамо на Вису водио Дом ЈНА``, као да је 

питам да ли га зна? 

~ О Богдану Поповићу се на Вису причало све најбоље, лично га познаје мој отац, каже 

да је ваш ујак био ретко привлачан мушкарац``. 

У разговор са нама се умеша мужеван планинар из Вршца: ` Ви сте из овога краја, ка 

Повљену, то јест колико схватам ваш отац је одатле, а одакле је ваша мајка``?. Она му 

одговори: `` Од Јелове горе``.  

Он одбруси као из топа, био је помало вулгаран, такви су понекад планинари: `` Па она 

је Ужичанка, нема  ј...ца без Ваљевца нити п... ке, без Ужичке.``.  

Али такви су планинари на излетима, природа чудесно делује на хормоне. 
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Они се запричаше, онда се она опет окрете мени, а духовити планинар поче да 

развесељава постарију, али још увек на свој начин привлачну госпођу. 

Сазнах како се зове ( име је измењено) , завршила је факултет оријенталних језика на 

Филозофском факултету у Београду, од када су се њени родитељи вратили 1980-их 

година у Београд.  Ради као ПР (Public relatons manager) у важној научној установи у 

Београду ( измењени име и  поједини лични подаци )  

``. Где ви станујете,``'упита ме,  

``На Миљаковцу`` рекох кратко. `` Комшије смо, станујем у Војводе Степе улици, 

одмах од Трошарине, а моја фирма се налази на падини Звездаре окренутој ка Дунаву и 

Банату``, обрадовах се овим сазнањем.  

Она се лати торбице, извуче  и пружи ми визит карту, са називом и адресом фирме, 

бројем мобилног телефона, али нигде нема адресе стана нити  тамошњег фиксног 

телефона. 

 

 

``Баш из вашег суседства  често идем на Авалу, са Трошарине, аутобуси иду сваких 

неколико минута до подножја Авале, а од мога стана до Трошарине стижем за 15 

минута``.стављам јој до знања. 

``Савршено``, она скоро да промрмља незаинтересовано, ``и ја обожавам да идем на 

Авалу када захлади, а лети идем редовно на Аду``. 

Тако установисмо и ове додирне тачке.  

Гледали смо се осећајући да наш разговор тек треба да се обави. 

Стигосмо напокон у одредиште, у Црнчу. 

После дугог ручка, планинарска група из Панчева, а она је са њима дошла из Београда, 

поче да се укрцава у аутобус.  

Стадох пред мотел Томе Матића у селу Црнча , на малој узвишици поред пута, звучног 

назива ``Јапанска ружа` , чекао сам да је сретнем, држао сам у руци пластичну кесу, у 

којој су биле две моје књиге `` Дрински рашомон`` и `` Казнена психијатрија-ко је овде 

луд`` , хоћу да јој их предам, у њима се налазе моји детаљни биографски подаци, а то 
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значи и моје године, ја сам од ње старији 22 године, нека види, па ако јој изгледам 

сувише стар, нека прекине друговање са мном.  

Поред мене су журно пролазили планинари улазећи у аутобус. Она  ми се обрати скоро 

с ` леђа, обрадовах се када препознах њен весео глас:`` Путујем , видимо се у Београду, 

када долазите``? упита ме директно.  

Она је тако комуникативна, присна, запажам ? `` За недељу дана, када дођем ћу вас 

позвати``, био сам радостан да јој одговорим. и потврдим моје прихватање.  

Она тако брзо у успостављању интеракције?    

Да ли је таква и са другима?.  

Сваки мушкарац мисли да је само он успео да побуди пажњу жене.. ``Ево моје две 

књиге``, хтедох да пређем на пер ту, али јој ипак рекох `` Ви``,  пружих јој пластичну  

кесу са књигама.  

Она их узе у руке, одвага:``Нерадо  читам књиге, то је за мене празан ход, нешто као 

кревељење,  али ћу их ипак погледати, не обећавам`` 

-26 август 2005.године. Састанак са Дрином у Београду. 

Данас сам је у Београду назвао на мобилни. `` Дођите вечерас у 20 часова на последњу 

станицу аутобуса 65 на Звездари, ако вам то одговара, чекаћу вас?`., чух њен весео и 

жив глас  

 `` Долазим`` рекох кратко и спустих слушалицу.  

Помало сам нестрпљив да дође заказано време, ипак  сам савршено свестан  разлика  у 

годинама и свега што оне значе. Врло сам резервисан, откуд такава присност и 

блискост  такве атрактивне жене?  Шта је то нашла у мени?   

Да ли је љубав између мушкараца и жена слична трговини, пијаци, продавницама?  

Или се овога пута ради о нечем другом? 

О чему се ради? Неко  је шаље? 

Људи купују робу, мртво, или купе животиње. Мењају новац за робу. А у љубави, 

мушкарци и жене нуде себе, своје чари, телесне и духовне. Два људска бића се 

размењују. И то је врста пијаце, али другачија. Ако купац робе, изабере другу робу, 

мртва ствар се неће љутити,  ако уместо ње набави неку другу. Али ако неко од 

партнера, било мушкарац, или жена, окрене леђа другој страни, она ће можда због тога 

патити. Овде су обе стране у позицији и купца и робе, обоје су жива бића. А ова 

љубавна трговина може постати страстан лов.  

Нуди понекад неописиве чари, или болна разочарења. 

А шта рећи о проституткама продавачицама љубави? 
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Да ли ја упркос мојих година смем да овако размишљам и да себи дозвољавам оваква 

познанства? Једноставно, тако се осећам, здрав сам и имам виталности.  

Или су то лажни сигнали, на шта ме упозори брат Бора?  

Врло сам опрезан. И сумњичав. 

Што појачава интензитет мога интересовања. Ко је она? :  

Аутобус 65 се пео уз благе серпентине ка врху Звездаре, једне од највиших кота у 

Београду, поред Кумодража и Видиковца, изузимајући ониже планине Авалу и Космај, 

које се такође налазе у општини Београд, стигао сам неколико минута пре 20 часова.  

Она је стајала сама на последњој станици, нигде куће, нигде никога, около зелени 

шумарак, када ме је спазила да излазим, пришла ми је врло насмејана и расположена, 

показавши руком да кренемо ка врху брда необичног имена Звездара.  

`` Брдо звезда `` .духовитости пријају женама. Не могу да одагнам из сећања речи 

професора Кена Скуланда  недавно у Узовници: `` Just to be exciting``( Само да буде 

узбудљиво). 

Уместо одговора она ми се гласно насмеја у лице, као да ми нешто пребацује, као да ме 

чика, закикота се :`` Ти си вршњак мојих родитеља, старији се од мене 22 године.``. 

 

 

Али ми није пребацивала,  то је за њу било забавно. 

Видела у мојим књигама, или је прелистала податке о мени на интернету``, логички 

сам расуђивао. `` Или то закључује по моме изгледу``? 

Ишли смо брзо, она ме је узбуђена водила ка циљу. Посматрала ме је успут помно 

испитивачки, из прикрајка. Вероватно је изненађена разликом у годинама. Али она је 

те речи о мојим годинама исказала помало несташно, имам утисак да преко тога 

прећутно прелази, али да је изненађена, у чамцу ме је  процењивала да сам осетно 

млађи?. Тако ми се чини?   

Изгледа да јој то не смета. 
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Едипов комплекс? Тражи у мени оца?, тешим се.  

Уноси ми се у лице, њена шака додирну моју, ухватих је за руку, скоро да се није ни 

опирала. На крају опустих стисак руке, њена рука се благо спусти њеном гипком телу, 

скоро да благо лупну по њеној бутини.  

`` Тu avez vécu pendant plusieurs années en Belgique, je suppose que тu parle bien 

francais``?* (Ти си живео више година у Белгији, претпостављам да добро говориш 

француски``?)  , обрати ми се на француском `` Давно је то било, али ипак говорим још 

увек прилично течно, природно је да се после скоро седам  година боравка,  страни 

језик научи течно``. 

`` Мој сан је одувек био да научим течно француски``, окрете ми се потрешено, 

зачудих се`` , знај ово добро, желим да на мом гробу пише-Знала је  течно француски. 

``, као да ми је тим потрешеним фаталним тоном давала идеју да заједно практикујемо 

овај језик, да нађемо неки заједничи циљ, који ће већ у овој фази дати туткало нашем 

будућем дружењу  

Откуд тако оштра формулација, да јој то пише на гробу? Да не искаче повремено? Да 

се није одлепила?  

`` Одсада ћемо, ако се слажеш говорити француски``, ?, предложи ми весело, одмах 

пређох на ствар, стављам јој до знања да читам њену стратегију..   

`` Слажем се``, прихватих њен забаван предлог.  

Она ме погледа муњевито, очи јој засјактише, схватила је да сам је одмах схватио, и да 

брзо реагујем. Као да ми је казала: Па и ја сам таква, опет изусти потрешено, 

фаталистички: ` Када будем умрла, да на моме гробу пише: ОНА ЈЕ ЗНАЛА 

ФРАНЦУСКИ.``  

Очигледно, жели да ме мотивише да што приљежније почнемо да учимо заједно 

француски. 

Она је права женка, ловац мужјака у шуми, то јест њу мужјаци брзо запазе. А она уме 

да се прикаже, да истакне своје дражи, и да мужјака брзо процени и прихвати.  

Ипак ми се чини да је сувише фамилијарна? Први пут ме видела у животу? 

Не разумем, тако дражесна жена а сама, и жељна дружења, ето и са мном вршњаком 

родитеља?.  

Поврх свега са човеком који се прегања са властима?.  

Чудна су ово времена, невидљива рука гура у изолацију, онда се брзоплето могу 

правити погрешни избори.. 
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Како каже наш мудри народ. Дај шта даш. Боље ишта него ништа. Боље врабац у 

руци него голуб на грани. Ако нема девојке добра је и баба. Стара кока масна чорба. 

Нема ударца без старца. 

Сетих се речи познаника, он је академик:`` Пустити жену саму у Београд, је као када 

антилопа крене у савану пуну лавова и тигрова``.  

Тачно, у Београду од милион и по становника вероватно постоји милион  жена и 

мушакараца, орних да се друже и страсно воле.  Тај исти академик ми је дословце 

казао:`` Глумци, глумице, новинарке, трговци, сви они који свакодневно имају већи 

број контаката са особама супротног пола, су стално изложени неизмерним 

искушењима, њима најчешће брак и љубавне везе пуцају, могу свакодневно сусрести 

врло привлачне  партнере и партнерке, оне им се уселе у мисли, почне филм да се 

развија. Знај, драги пријатељу, онда када је жена изашла из куђе, када се запослила, 

тада је настала трагедија наше породице и нашег наталитета``, скоро да ме потапша по 

рамену.. 

Слично  размишљам, нисам против тога да жене привређују, да се запошљавају, да 

изађу у  свет, како се то каже, тако је у нашој европској цивилизацији, па му рекох:``У 

западно европским земљама  жене су масовно запослене, феминизам и сексуалне 

слободе су пустили дубоке корене,  ипак није дошло до краха породице  и наталитета 

као што је то код нас, нису толико поремећени односи између мушкараца и жена``. 

  ,`` Тачно``, одговорио ми је, `` али у тим земљама се поштује закон, значи и права 

жена, снажна је улога социјалних установа, медија, Цркве, сложне породице, жене су 

заштићене и самосталне, бољег имовног стања, културне и вредносне норме се 

уважавају, мушкарци и жене се истински  међусобио поштују. Жена је тамо самостална 

и снажна, у стању је да направи правичан избор партнера, њу закон и заједница штите. 

А код нас је расуло судства и јавног морала, нема закона, царују моћ и богатство, или 

физичка снага, побеђује јачи.  

Вучји закон``, скоро да се обрецну. Настави тихим гласом: `` У нашој земљи на папиру 

жене имају сва права, цветају феминистичке организације , свакојаке НВО за заштиту 

права жена, СОС службе,  као печурке после кише, авај, у оваквим околностима 

бесправља, сиромаштва и краха јавног морала, ексцесивних сексуалних слобода и 

разулареног хедонизма, дати жени наводна права, значи гурнути је незаштићену и 

распамећену у руке вукова``. 

Успесмо се на плато Звездаре где су клупе и неколико кућа, кретосмо путањом високо  

изнад Карабурме, онда скретосмо стазом ка повећој згради окруженој високом 

гвозденом оградом, као да је затвор, прођосмо кроз масивну гвоздену капију, 

поздравио је са поштовањем стражар, скоро да јој се понизно поклони.  

Ко је она? Значајна особа? Шта она заправо хоће од мене?  

Скретосмо улево на чистину између дрвећа, пред нама се отвори видик у ведрој ноћи, у 

долини се раширио Дунав, као морски залив обасјан благом месечином. Доведе ме 



258 
 

пред клупу испод липе, скоро укривену миришљавом травурином, цврчали су поспани 

цврчци. Пред нама су далеко иза Дунава у недоглед светлуцала бескрајна 

равница,банатска села и баре. Модри месец се поставио баш изнад широког Дунава, 

који се шири доле ка Вишњичкој бањи, као морски жал. 

 

 

``Како је диван месец`` окрете ми се из места , ухвати ме за лакат.  

Она жели да буде романтична, али ми се учини да је помало патетична. 

Нисам ни тренуо, схватих да ме је загрлила. Да ме нека жена са којом се први пут 

налазим тако изненада загрли, и још тако дражесна, и на такав начин, то ми се никада 

није десило. Можда када сам био младић. а то је било тако давно. 

Збуних се, скоро паралисан. Непокретан. Она ме загрли, ја се не мичем. Опрезан сам?  

Окрете ми лице, преда мном су биле њене дивне усне, сјакте се зуби,  у магновењу, као 

у импулсу наслони њене усне на моје. 

Нисам се мицао?  

Она се мало задржа и благо се одмакну:``Усудио си се да ме пољубиш``, рече љупко, 

глуми да се љути, али без стварне љутине. , напротив, смејала се сва весела. Ипак се 

благо одмаче.  

Мада зна да то нисам ја учинио. 

Сазнао сам хрпу детаља о њој. Њен отац, родом из мога завичаја је био заповедник 

бојног брода ЈНА, 
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рањен је  на некој поморској вежби, или у ратним 90-им годинама прошлог века на 

Јадрану, није ми јасно, уграђен му је вештачки кук, она живи са њим, мајком, децом, 

ћерком и сином, адолесцентима. 

Убрзо сазнах да су деца њена велика слабост, њихови прохтеви су велики, иако она 

има солидну плату, и две родитељске пензије, не може да задовољи њихове жеље, 

задужила се, узела више кредита, запала у дугове-упорно ми се жали. 

Да не очекује од мене новац? 

Дрина ме тако потсећа на Дану  ( том 2). тако су сличне, брзо прелазе на ствар,  

Она је истинска лепотица, а тако је комуникативна. Откуд  то?, питам се. 

Као да ме подучава, прича ми о себи: `` Пала сам  у море, као што сам ти казала, отац 

ме често  тукао на Вису, мој брат је у Америци``,  

Никад је нисам  запитао зашто је отац тукао.    

`` Отац ме је уништио, разорио ми је психу, то је тада почело, патим од несанице, у 

депресији сам, идем код психијатра, имам дијагнозу``, рече у даху. Саопшти ми које 

лекове узима и саму дијагнозу. 

Како тако отворено прича своје интимне ствари?  И лоше се приказује? Као да је 

прегорела од тешког живота?  А делује врло младалачки и витално? 

`` Имам предлог, ти си планинар, да одавде идемо пешке до Вождовца, до мога 

стана?``.  

Добра идеја`` сложих се, али знам да је то врло далеко, други део милионског града.  

Ипак се обрадовах . Ево прилике да се дружим.са овом  дражесном земљакињом. 

Правим стратегију, заборављам на разлике међу нама, схватих да ипак желим да је 

шармирам , овога пута причама о нашем завичају.  

Тражим њене слабе тачке?  
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Почех, схватих, да сам јој пронашао слабу страну. То су причице о завичају. Видим је 

како идемо пешке шумовитом косом изнад Дрине, застасмо пред трешњом 

дивљакушом, висе мирисни сочни плодови, смејали смо се гласно.  

Она се сва преобрази, тако ме потсети на рођаке из завичаја. Нагло се осетисмо  врло 

блиски духовно. Као када сам био ђак у Љубовији.?  

Кретосмо убрзаним ходом. `` Моји син и ћерка су моја ванбрачна деца, ``, рече.  

`` А где им је отац``?  

``Незрео и нехајан, никад се није јавио.``. Момак, био много млађи од мене. 

Настави:`` Изгубила сам невиност као гимазијалка, били смо са школом на скијању у  

Француској, спавало је нас неколико у широком француском кревету, нашла сам се у 

загрљају школског друга, заспала сам, пробудила сам се и осетила крв међу ногама, 

тако сам изгубила невиност``, поверава ми се као да ме зна годинама. 

`` А мислила сам да је хомосексаулац, преварио ме``. Као да жели да буде духовита.  

Ућута. ``Сада ћу ти успут у Молеровој улици број 13  показати где сам становала, тамо 

ми се десило нешто страшно. 

 `` Шта`` упитах. Она је ћутала. 

Прођомо поред Вуковог споменика, уђосмо у Молерову улицу. Стадосмо пред бројем 

13, она упери прст на један стан. У њему је било мрачно. 

 Ћутала је, препознах да је због нечега потрешена. 

 

      Вуков споменик у Београду. 

Или је превејана глумица?  

`` Реци шта се ту десило``?  

Седосмо на клупу у оближњем паркићу:`` Док сам ту становала , изгубила сам тројке, 

три сина, рекли су ми на порођају да су мртворођени, без икаквих писмених налаза  и 
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медицинске документације, мени су украли моју децу, продали су их``, скоро да је 

зајецала.   

Кретосмо, опет је заћутала. `` Срела сам једном три дечака, иста, сви су близанци, као 

да су моја деца, личе на мене,  гледали су у мене као у мајку``, била је потрешена, 

сазнајем  све чудније ствари. 

Ова жена је необична, чудна? Да није нека лажљивица, егзибициониста?  прича ми 

такве интимне и занимљиве детаље, да ме заинтригира? Зар не види да тиме може 

губити углед у мојим очима? Неко би је проценио као лујку? 

Или су то њени разрађен трикови којима тако шармира наивне мушакрце?  

Уважавају је на радном месту.  

Такве ствари доживљавала а тако здрава, има тело као млада девојка, пешачи као 

маратонац, тако је мудра и смирена, весела, ужива у животу, пуна је оптимизма и наде 

?   

А свашта доживљавала?  

Откуд овакве контрадикције? 

Да ми је није неко подметнуо? 

Можда мисли да сам имућан. Саошштио сам јој да су моји приходи скромни, и да је 

мој стан мали, немам кола. 

-25 август 2005.године. Преписка са Европским судом за људска права у 

Стразбуру. 

Не верујем у позитиван исход моје жалбе?. Али се трудим 

Документ број 29. 

-28 август 2005.године. Дрина ме посетила у стану. 

Дошла је право у мој стан, казала ми је да је не чекам на аутобуској станици у Борској 

улици код Поште,  доћи ће сама.   

Врата стана су била отшкринута, ушла је тихо куцнувши.  Сачекао сам је у малом 

ходнику мога скромног стана, који сам за ову прилику дотерао, да не буде боемско 

станиште, да не личи на канцеларију, као што јесте, него да буде пријатан простор за 

дружење онима  који, изгледа, имају толико ствари да кажу једно другом. 

Опет ме је изненадила. Чим је крочила  на тло мога стана у ходнику, стала је пред 

мене, и одмах ме обавила рукама око врата. 
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 У изразу њеног припијеног лица нисам запазио  усхићеност, него нешто друго. Била је 

помало одбојна, деловала је неискрено? Као да је хтела да ми каже да ипак нешто не 

штима?  

Или ми се тако учинило?  

Али је настало ново изненађење. Чим је ушла у собу, свукла се брзо гола, и улетела 

право у кауч,  и показала ми  руком, прво на усне,  затим на груди, па на њено 

међуножје, увек изговарајући тихо, али одлучно :`` Ту не смеш да додирнеш, ни да 

замислиш да пипнеш, ни да се приближиш``. 

Био сам запрепашћен, шокиран, укочио сам се од изненађења.  Још више када се 

окренула на стомак, и казала ми: `` Масирај ми задњицу``. 

Како задњица неке жене може бити тако естетски савршена, и тако чаробна, цело 

време сам се питао. Онда се окренула на леђа и ставила моју руку на њен стомак:` 

Масирај ми полако желудац, овог момента  патим од болова у желудцу на нервној 

бази``. 

``Само ту можеш да држиш руку, ништа друго`` задржа моју руку енергично само на 

једном месту.. 

Упркос мојих година ја се још увек осећам мушкарцем, поготову када се ради  о овако  

дражесној жени.  

Али сада сам се осетио потпуно немоћним. Као да је поред мене ледени кип у кревету.  

Она ме је својом мистеријом паралисала. Онеспособила ме. Не могу да дођем себи.  

Ипак се тргнух , живнух. Осетих снагу да ми се враћа.  

Она енергично изговори моје име, и додаде стртого и заповеднички, мада помало 

весело: `` Не успаљуј се, олади``. 

Као да на мене просу кофу пуну леда из фрижидера. Клонух. 

Онда ми даде да јој масирам палац руке. `` Само палац`` скоро да ми запрети. Ја сам 

слеђен,  збуњен и обеспомоћен.   

Она ме скоро дотуче када ми окрете леђа и изусти љутито: `` Не умеш``. 

Ово је већ било превише, тако понекад проговоре оне припросте балканке, времешније, 

које своје недостатке инспирације желе да пребаце на свога партнера.Зачуди ме, па она 

је тако префињена и мудра, а тако површно и пребрзо закључује 

  `` Како то да ти кажеш да не умем, а неке друге жене тврде супротно``, као да је 

прорадила моја мушка сујета.``. 

Ћутала је. 
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`` Журим се, морам сутра на посао``, устаде полако и поче да се облачи. `` Испратићу 

те``, рекох, и кретох са њом. 

 Успут се жали да нема месечну картицу за градски превоз, и да мора да плаћа. Моју 

понуду да јој купим на отвореном киоску две карте за превоз, је без речи прихватила.  

Као да је таква услуга нешто сасвим природно.  

Изгледа да су је мушкарци  размазили таквим услугама?. Стигосмо ауобусом до 

трошарине, ``. Даље немој``, мој стан је ту у близини``. `` Потрошила сам време у 

мобилном, тако мени неки уплате, и не знам ко је то уплатио`` 

 Зар је могуће да се она тако понаша?  Скоро отворено захтева да јој уплаћујем на 

мобилни?  

-Септембар 2005.године.Догађања. 

Брат Бора је са супругом Јеленом у Узовници.  Звала ме супруга Радета Мићића, 

уморна стара жена, Раде побољева, велики борац посустаје. 

-Септембар 2005.године. Са Дрином на Ади.  

 

Нашли смо се на макишкој страни Аде. Био је топао дан. Дрина је жена врло немирног 

духа, просто не може да се скраси на једном месту. Седнемо на бетон, она само зверка 

наоколо, устаде: ` Хајмо тамо``, крете брзо ка  плетеним наслоњачама оближњег кафеа.   

`` Сломиле су ми се наочаре за сунце``,скоро да је била љута, показујући ми искривљен 

пластичне оквире наочара.  

Било ми је непријатно, можда сам се осећао као кривац. 

 ``Овде у близини има велики супермаркет, хајмо тамо да купимо наочаре``,скоро ме 

повуче, обукосмо се и кретосмо ка супермаркету. Нисам знао да ту поред реке, на мало 

изолованом месту, има тако велики продајни центар. Дошли смо поред металног 

држача испред касе робне куће, на коме је почела да пажљиво окреће и загледа безброј 

наочара за сунце , свакојаких боја и дезена, али и цена.  

`` Немој да буде скупље од хиљаду динара, частићу те``, спреман сам да јој надокнадим 

насталу штету. Настало је избирање наочара, трајало је добрих пола сата. Онда смо 

кренули излазу. 
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Питао сам се, да ли је намерно сломила оквир наочара да ме искуша да ли ћу се 

понудити да јој их купим? Да ли тиме проверава интензитет мојих осећања према њој?   

Знам да су поједине жене склоне да инсценирају малу финансијску кризу да процене  

реакцију партнера, а не да му измаме новац?   

Можда је навикла да мами од мушакараца новац?  

Али шта ако друга страна то схвати другачије, као измамивање, продају за ситне паре?  

Или не схвати о чему се ради? 

``Немој да ме пратиш до куће, то је заобилазно, доћи ћу код тебе да почнемо да учимо 

француски, чујемо се` , и уђе у њен аутобус. 

- 6 септембар 2015.године. Посета Земуну. 

 

 

``Идемо данас у Земун, ако ти одговара, следећи пут ћемо код тебе почети француске 

лекције, налазимо се у 14 часова код Савремене администрације хватамо аутобус 78 за 

Земун``, `` 

Њене иницијативе прихватам  без поговора, зато јер су ми забавне. Стајао сам на 

аутобуској станици , очекујући да се она однекле појави. Из даљине видех како се брзо 

приближава аутобус 78, стаде преда мном.  

Отворише се предња врата, она се муњевито промоли и позва ме да што брже уђем. 

Брзо се попех, она седе, резервисала је у препуном ауобусу и једно место за мене. `` Ти 

си врло толерантан, ту твоју особину изузетно ценим,`, топло ме је посматрала.   

`` Тачно, али сам толерантан, када за то постоје рационални разлози, у супротном би 

било попуштање,  а то значи охрабривање лоших поступака``.  

Она је разумна, усваја  брзо оно што је логично. Поверава ми се да обожава Земун.  

Проучавајући њен феисбук сам видео слике Земуна, доминирају снимци католичке 

цркве, латински натписи на пејзажима са Хвара и из Далмације, Сплита, ту су и неки 

Земунци који јој шаљу поруке., видех преписку са школским друговима из Далмације . 



265 
 

Она се на њеном феисбуку скоро плачљиво исповеда, заизгледа као озбиљна, а  намах 

постане тривијална и банална удварачица?   

Отишли смо на Кеј.`` Сада ћу да скинем хлаче``, она још користи далматинске речи, на 

плажи на Ади су ми неки говорили за њу да је Далматинка, свукла је се у купаћи 

костим Заиста је беспрекорно грађена,  фотографисао сам је. Не запажам, барем засада 

да је кокета. 

.``Ове слике ћу још вечерас да ставим на мој феисбук``, смејала ми се радосно.  

Поверила ми се да јој је највећа младалачка љубав био млади Хваранин.`` Али није ми 

он узео невиност`` излете јој се. 

 

``Идемо сад овамо``поведох се послушно за њом ка Католичкој катедрали, тамо се 

фотографисала испред фонтане са латинским бројевима и словима, па испред 

католичке цркве. Цело време ми причао о Вису, о Далмацији и Далматинцима, 

Хрватској.  

`` Друга је то држава, Хрвати су други народ``, сматра.  

``Мени су Хрвати врло близак и драг народ, исти језик, иста крв, сличан дух. а друга 

вера. На крају људе не ценим никако које су вере и нације, него какви су``, искрен сам 

потпуно. `` Знај, становници Хвара су пореклом Срби Неретљани, тако пише  у 

енциклопедији``, хоћу да је упознам. 

 `` Нисам то знала, тако другачије говоре од нас``. 

`` У реду, али тамо на јадранским отоцима говоре један језик који је много другачији 

од српског` хоће да ме убеди у своју тезу. 

`` Ипак, тај локални језик је другачији од књижевног хрватског језика, а да знаш како 

например говоре поједина села око Ниша, Пирота и Лесковца, не би препознала да је 

то српски``, објашњавам јој.  

``Дошла сам у Београд средином 1980-их, још се овде осећам помало као  тиква без 

корена, али не и у нашем дринском завичају, тамо смо долазили свако лето код бабе и 

деде, сви су нас волели, тако су гостољубиви и поштени,  сви су нас позивали  на  кафу 

и чашицу ракије  Наш завичај , његове људе и обичаје одлично познајем, али не и  
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Србију, морам да је проучавам, то је огромна празнна у мојим сазнањима``, скоро да се 

правдала.  

Уме да буде искрена и самокритична 

`` Код тебе запажам, `` Далматински комплекс``?  

 

 

 Она се  није сложила, али није ме ни убеђивала у супротно.  

Послала ми је сутрадан слике на моју емајл адресу. занимљиво, на другим сликама сам 

испао онакава какав јесам у природи.  

Сем на слици испред фонтане. Испред великих латинских слова  је стајао мој увећан 

лик, сав у дубоким смежураним борама, као да ми је сто година.   

Откуд то? 

Већ ми  је за ово кратко време, споменула неколико пута њену велику недавну 

београдску љубав, извесног Горана, каскадера, неколико  година старијег од ње, 

снажног и мужевног. `` Носио ме је у рукама, када би се купали на Ади, гњурао је као 

дете испод мене, имао је кола, неки станчић као склепан у  некој његовој приручној 

радионици на Чукаричкој падини,  било је све тако дивно. То је била љубав на први 

поглед`` 

. `` Шта се десило са њим,. где је он сада``?  

Уместо одговора, сва озарена ми је испричала:`` Била сам на мору, у Будви, на плажи, 

летео је моторном летилицом која личи на параглајдер, са колегом, када је био близу 

мене, летилица се нагло спустила површини мора, он је искочио на неколико метара 

испред мене, цела плажа му је аплаудирала.`` 

Да ли је овај догађај истинит?  Или је прорадила бујна машта ускраћене жене жељне 

нежности и подршке снажног мушкарца?  

Она воли снажне емоције и аутентичне догађаје. 

`` Десила се трагедија, изводио је највеће вратоломије, скакао са лукова највиших 

мостова, са колима слетао у дубоке кањоне, превртао се, и није никад настрадао``.  
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Застаде, бурно је дисала.: ``Била сам код њега тога трагичног дана, који никад нећу 

заборавити, лежала сам на његовом кревету, он оде за тренутак у купатило, чух туп 

ударац, и благ крик, предосећајући трагедију, знала сам да нашу срећу неко не да, 

јурнух , лежао  је непомичан на леђима,  крв му је лила из потиљка. Изгледа да се 

оклизнуо и пао из све снаге телом од сто килограма на оштар предмет у купатилу, који 

му се зарио дубоко у врат, смрт је брзо наступила`` 

Шта ми наприча? Да ли је истина? .Моје поверење у њу се благо клима. 

-14 септембар 2005.године. Ада Циганлија. 

Тереза Циглар ме је позвала да идемо на Аду. Она се тамо дружи са високим и 

снажним  чланом обезбеђења моје некадашње фирме Галенике. Терези прија дружење 

са момчинама. 

Док смо долазили на плажу из даљине нам се смејао радосно дугогодишњи пријатељ 

Југослав ( томови 3-5). 

После дана проведеног на Ади сам се упутио на Нови Београд у посету колеги из 

Галенике др. Свети Микелачком ( томови 4 и 5). Породица Свете Микелачког станује у 

новијој типској згради , затекао сам га како гледа ТВ, он ужива у историјским 

емисијама. 

Са Аде сам отишао право на састанак ПД Копаоник, да уговарам нове излете 

планинара. 

Дринка и Полка су сестре, обе су чланице нашег Покрета за заштиту људских права. 

-21 ептембар 2005.године.Представљање моје књиге у Дому културе у Кучеву. 

Тамо су ме дочекали врло љубазни представници локалне библиотеке. У Кучеву поред 

Срба живе  многи Власи, то је за мене била прилика да се са њима дружим и да 

упознајем њихов дух, њихова виђења и преокупације.  

Овде у Кучеву су Власи у већини. Видех у сали уморно и тужно лице старијег човека. 

Врло је плав. Био је снужден. Као да је дошао да се охрабри, да чује писца из 

Београда?. 

Он је плав, ја сам тамно смеђ. Власи се већином тамно смеђи или црномањасти, али 

познајем толико плавих.Срби су плављи од Влаха, али ипак није могуће по изгледу 

препознати ко је Влах а ко је Србин. тако су слични. 

По завршетку представљања књиге  су ми пришли врло љубазни и пријатељски 

наклоњени младић и девојка, они су са мном уговарали овај догађај, били су 

задовољни , насмејани одвезли су ме колима до Пожаревца. Они су обадвоје Власи, 

врло су учтиви и лепо васпитани. 
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-1 октобар 2005.године. Посетио ме Вела , Велизар Марковић ( томови 1-5). 

Вела и ја се дружимо од 1952.године ( том 1), веже нас толико незаборавних 

доживљаја. Он је удовац, његова супруга Словенка је преминула, има сина и кћерку. 

Вела је судија у пензији, има стан у Панчеву, али долази повремено у  Београд да 

посети сестре. Старија сестра Тота станује на Видиковцу, то је такорећи у 

суседству.Вела би понекад искористио посету Тоти,  да после накратко наврати до 

мене. 

Поразговарали би у моме скромнм стану, два нераздвојна друга из детињства, То би 

били сусрети евоцирања успомена и заједничких доживљаја ( томови 1-5). 

-17 октобр 2005.године. Бошко Грујић-жртва злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. 

Бошко Грујић је оптужио локалне моћнике у његовом месту боравка за злоупотребе, 

због чега је бико ухапшен, злостављан, премлаћиван,  и смештен по казни у 

психијатријску болницу. 

 

          Бошко Грујић  

-Октобар 2017.године. Догађања. 

Госпођа Лидија Ракић је пореклом Рускиња, удовица , била удата за Србина. Ова 

старија некада плава дама  је врло господствена, и у исто време врло занимљива. Од ње 

сам сазнао о Москви, а она је из Подмосковља.  

Посетио сам је у њеном дворишном стану код Вуковог споменика. Не знам зашто она 

говори са тугом у московском завичају, са осећајем кривице, све некакве болештине и 
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трагедије. Причао сам јој о руским филмовима које сам гледао. `` Волга, Волга`` је јако 

узбудљив филм``, сетих се. 

`` То је стари филм, још пре Другог светског рата``, сазнах. 

Извади из сталаже са књигама дебелу купусару, стави је на сто испред мене:`` То је 

књига Толстоја Ана Карењина ``, поче да листа странице. Био сам задивљен, 

калиграфски исписана руска  ћирилица, велика слова као фотографије, слике  у 

необичној техници. 

Долазила би лети у Узовницу, одседала би у новој кући домаћина Ранка Спасојевића и, 

његове супруге, са њима живе и његова два сина. 

Руси нису никакви шовинисти, али и они , као  и остали плави европски народи , имају 

наклоности према онима сличне боје косе и очију. Словени су махом плави, али према 

најновији  енциклопедијама постоје и они Словени који нагињу смеђим и тамнокосим. 

А Ранко и његови су већином светле косе и очију, као и њихова гошћа. 

Лидија се везала за ову породицу, нашла је у њој сличан дух, искреност и 

добронамерност.  

Изгледа да се предавала осећају своје нове, словенске и православне  домовине, сличне 

оној ранијој, давно напуштеној. 

..  . 

Рођака Мира Беатовић  ( томови 1-5) живи сама после смрти родитеља. сестра Буба ( 

томови 2-5) је удовица,  

Власнику Издавачке куће Ведес Драшку Стојановићу, отплаћујем неотплаћени дуг 

тако што му налазим клијенте..Драшко је интелигентан и разуман, и са њим  је се лако 

договарати. 

Пера Бјелановић ( томови 4 и 5), један од оснивача Покрета за заштиту људских права,  

живи да би се борио против неправди, посећује предавања, скупове и протесте, 

конференције за штампу, прикупља потписе за петиције, присуствује политичким 

суђењима. Чини ми се да Пера почиње да запоставља свој лични изглед. Појављивао би 

се у јавности запуштен, необријан, непотшишан, неуредне одеће и обуће, са некаквим 
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кутијама у рукама, из којих би вадио из новине исечене  текстове о злоупотребама 

моћника, и поклањао их познаницима. 

`` Нека се зна``, каже ми. 

Перу не осуђујем, трудим се да га разумем, он не може да се помири са друштвеним 

неправдама, опхрван је свакодневним бригама . Али се он не предаје, бори се. 

Рођака Бобу Рачића ( томови 1-5) повремено посетим у Озренској улици број 13 на 

Душановцу. То су увек срдачни сусрети најближих сродника. Увек бих одлазио 

растужен што овакве односе немам и са осталим сродницима. 

Боби и његовој супрузи Дари бих сталн и упорно понављао да воде рачуна о здрављу, 

нарочито Бобану, који се угојио, да треба да шетају, и да Бобо омрша и смањи 

драстично број килограма. 

-Септембар Новембар 2015.године. Дружење са  Дрином. 

Почели смо да учимо француски  језик. Из вечери у вече је долазила у мој стан.  

Она је истинско откриће за мене, колико је она надарена, и осећајна? Могла је да  

посталне  славна глумица, лепо пева, неодољиво ме је потсетила на Сибилу, када је 

почела да рецитује на француском стихове Превера о Барбари.  

Као да је Сибила, запевушила је осећајно и тужно-Ne me quitte pas.   

 

 

Имам утисак да она у мени налази нешто што није нашла у другима. Можда човека са 

Дрине.? Или некога ко је неће злостављати, ко ће је разумети? Можда у мени тражи 

замену за оца који је према њој поступао недовољно педагошки, који је тукао када је 

била шипарица? 

Едипов комплекс? Бекство у фикцију?  Заборав мучне стварности у мирном уточишту?  

Да ли лажем самог себе? 

`` Има их разних, бикови су свет за себе, ужасно ме нервирају они који сврше брзо и 

окрену ми леђа.``, поверавала ми се.  



271 
 

Због таквих припростих речи је нагло падала у мојим очима. Њу је давно захватила 

изопачена улица?  Гледао сам њено  анђеоско лице, сушта супротност њеним баналним 

речима?  

Можда то говори да ме вербално стимулише? 

Како се природа дружења мења, како временом упознавањем падају образине, сада је 

са мном нека друга особа, то није више она сретна жена Дрина са расцветане природе 

око запенушане реке Дрине. 

 Упери повремено очи,  учини ми се унезверене, у њима назирем оловно суморну 

бригу,  као да нада негде испарава?. Била би понекада бледа и кожа њеног лица благо  

спарушена.  

Ипак, то је она, биће сутра, или за тренутак већ, опет она стара, насмејана и изазовна.. 

Био сам згранут, таква дама, дивна и отмена, интелигентна и духовита, а то ми прича.   

Свет се овде променио.  

``Окружена си вуковима`` погледах је.  

``Нажалост у праву си, а ја сам жељна разумевања. Са тобом се осећам тако лепо и 

опуштено, знам да си ми искрен пријатељ``, чини ми се да је искрена.   

Види у мени оца? Тражи склониште од злих људи ?  

Или ја наводим воду на свој млин, ето свиђам јој се? 

Критички преиспитујем самог себе. `` ИСТИНА  ЋЕ  ВАС  ПРВО  УЖАСНО 

РАЗЉУТИТИ; ОНДА ОСВЕСТИТИ``, каже један мудри  амерички мислилац. 

Трудим се да себе објективно процењујем, и своје мане.  

Можда се ова мисао може у извесној мери применити на поједине  америчке  

интелектуалце, Америка је уређена земља, људи су смиренији и склонији објективним 

преиспитивањима како  других тако и себе самих. 

Када се ради о нашим људима, у грчу, натегнутих нерава који пуцају, њима указивати 

на недостатке да би се освестили или их иправили, би најчешће било крајње 

контрапродуктивно. Они би када би такве критичке процене чули, се умели ужасно 

изнервирати. Али се не би нимало освестили. 

Ето и ја, интерпретирам свакојаким личним мотивима појаву Дрине и њено дружење са 

мном, из чега би произилазио мој интерес за њу , ипак у тренуцима луцидности сам 

себи признајем- суштина је да ме она привлачи као заносна жена. 

`` Чему онда  све те забрањене зоне, обеспомоћујеш ме тако, није мени сада 30 година, 

ипак у овим мојим годинама је потребна нежност, опуштеност``?.   
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`` Знај да сам и са неким другима у кревету исто се овако понашала као према теби, 

колико је њих било са мном, овако у кревету као сада са тобом,  а нисам им ништа 

дозволила да учине, као и теби сада. Имала сам једног љубавника, становао је негде у 

Француској улици, трајало је па је пукло. А други имућан занатлија је имао радионицу 

на Авали, па дође колима и покупи  ме.``  

Помињао сам јој неке виђене интелекталце, књижевнике, које лично познајем скоро 

све је лично упознала, то ми је без оклевања ставила до знања. 

Као да је са свима њима исто чинила ка ово сада са мном?   

Достојанство? Можда измишља? Да, имам оправдање да ми се не згади? . 

Свима заредом је била разочарана. Можда ће и са мном бити?  

Да је неко други чуо све ове податке о њој, пала би му потпуно у очима. 

Не мени, ја се трудим да проникнем у енигму, зашто је она таква? Изузетна жена, 

надарена као богиња, а пала у блато и прашину?. 

`` Па зар се не плашиш да добијеш неку заразу? `` Не, прегледам сам се редовно, 

досада никада нисам имала било какву заразу``.  

Како се не стиди да тако говори о себи?  

Знам психологију таквих особа у невољи, свашта трпе година, деценијмама, ми смо 

земља  народ на Распећу, у њима нешто препукне, све прегори, не хају шта ће други о 

њима помислити, дај шта даш, да се преживи. 

Даље сазнах нови необичан детаљ о њој, ставили су јој некакву спиралу у материцу, не 

може од тада да остане трудна. Вероватно су јој лекари то учинили да спрече зачећа, 

знајући да она не влада собом, да се брзо препушта мушкарцима?. 

Као да чита моје мисли ме помало растужи када ми стави јетко до знања:`` Ниси ти 

једини интелектуалац, који ме је разумео,. било је и других``, посматрала ме је 

испитивачки.  

Изгледа да ме изазива, прави ме љубоморним. 

Онда се насмеши љупко:`` Ипак, признајем ти, предосећам твоје бисере, знам да ћеш 

ме до краја схватити и  разголитити,  као нико досада што није успео да учини, да ћеш 

ме победити,  нико ме досада није победио, да ли ћеш ти то моћи``, ? чикала ме је   

Запевала је опет сетно, са сузама у очима: Ne me quitte pas.  ( Не остави ме). 

Да ли је она нова Сибила? ( том 5) 

Настави са сузама у очима:`` Једва сам преболела једног, идеалног, бизнисмен, 

префињен а имућан ,била сам у њега дубоко, смртно  заљубљена, оставио ме је без 

трунке сжаљења. ``  
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Неколико дана смо надахнуто вежбали француски, нашао сам текстове на гуглу, 

директно из Alliance francaise у Паризу, то јој се јако свидело.  

То је била прилика да се боље упознамо.  

Настао је неспоразум. Нестајале су поруке са мобилног.  

Била је скоро љута: ``.``Као финале волшебних догађања је ток наших порука на 

мобилном јуче. 

1.Прво сам ти на француском написала да ми одговориш са OUI ou NON, и добила сам 

одговор OUI.  

2.Када сам ушла у аутобус , послала сам ти поруку да стижем и да као што сам 

написала у претходној поруци очекујем да ћеш ме чекати на аутобуској станици испред  

Поште у Борској улици.  

3.Добијам одговор опет OUI,  и помислим да се зезаш и да ми то не личи на тебе 

4.Ново непријатно изненађење јесте да те нема на станици 

5.Затим ти шаљем поруку сиђи а ти добијаш претходну поруку коју изгледа ниси ни 

добио када сам је послала 

6.Са  блоком мог профила било ми је заиста превише 

7.Негде у твојим причама, негде у овим назнакама, налазе се разлози моје дистанце. 

Живот ми се састоји у избегавању удараца и проблема колико је год то могуће и 

сигурна сам да ћеш правилно разумети моје повлачење. Не желим никаква 

објашњавања. Инстинкт и тегобе не дозвољавају ми и не отварају простор за овакве 

ситуације.Ти ниси обичан човек и крећу проблеми на које се нисам навикла и с којима 

немам никакве додирне тачке. 

Молим за опроштај ако сам на тренутке била према теби лоша. 

На  Ади наш сусрет верујем неће бити тема препричавања, а јасно ћу дати до знања 

колико сам те поштовала свих ових дана нашег дружења. 

Остани здрав и јак!``` ( крај њене поруке) 

О чему се ради,  зашто се наљутила, да ли глуми?  Можда ме заводи, уцењује, можда 

мисли да сам се у њу заљубио?  поготово на ову последњу могућност помишљам, јер 

ми се поверила, да су многи због ње патили.  

`` Шта имаш од тога да други пате за тобом`?`, упитао сам је искрено, јер она није 

шипарица него увелико средовечна жена. `` Ето тако, ` слегну нехајно раменима. 

Изгледа да то њој прија, да се тиме доказује? . 

Да ли је незрела, инфантилна? Да није нимфоманка? Или је можда духовно и душевно 

оштећена, признала ми је да иде код психијатра, да има озбиљну дијагнозу, навела ми 
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је лекове, па они су индицирани за психотичне  поремећаје, пати од напада 

меланхолије, или депресије, од тешке хроничне  несанице.  

Како  несаница, а тако свежа и женствена?  

Ипак смо се поново сусретали. 

`` У колико лежеш увече``? `` Око два после поноћи``. А у колико устајеш ујутру када 

идеш на посао``? ``Устајем у пола седам ујутру.``  

``Ти мало спаваш, тиме рушиш своје здравље и женственост``, хоћу да јој откријем 

једну путању да побољша здравље. `` Не, мени је то довољно, ако легнем раније, не 

могу да заспим, боље је да то време искористим да нешто порадим по кући, да гледам 

ТВ, радим на интернету``. 

Убрзо сам увидео да није  у праву, када бих је звао суботом или недељом у  девет 

часова, она се јављала уморним гласом: `` Још спавам``. Рекох јој једном приликом:`` 

Чим данима викенда када не идеш на посао  волиш да спаваш дуго, то је доказ да си 

неиспавана, треба да лежеш раније``?.  

Ћутала је. 

Виђао сам је понекад уморну и смежурану. Ипак несаница делује и на њу. 

Она је за мене енигма. Отац  и  мајка имају добре пензије, њена плата је солидна, а она 

грца  у кредитима?. Стално се жали како нема новца. Рече ми једанпут на Калимегдану, 

док смо седели у топло летње вече  на клупи:`` Немој да трошиш новац на изласке, 

уштеди``. Схватио сам да жели да ми саопшти да ће за њу бити  корисније од излазака, 

да се налазимо у стану, или да шетамо, а да јој ту суму дам, што сам и учинио,  она је 

прихватила  одмах, без двоумљења. 

Једном приликом сам јој уплатио 300 динара на мобилни. Рекла  ми је ноншалантно:`` 

Неки уплате и по хиљаду динара`` 

Зашто је она у финансијској  кризи? Изгледа да је то због великих прохтева деце, не 

може да их задовољи, па се сналази  како зна.? .  

Изненадила ме је да познаје врло угледне научнице, професорке, лекарке, које су 

пратиље странцима када долазе у Београд.  

`` Што им се не придружиш``, упитах је.  ``Још није дошло до тога``, као да већ 

размишља и о томе., била је искрена. 

Потрешена ми сва суморна, такорећи на ивици самоубиства прошапта:``За све је крив 

мој отац, он је убио мене у мени, тукао ме, злостављао``.  

Нисам схватио  Зашто је то чинио. али сам претпостављао.  



275 
 

`` Требао је да буде унапређен у чин генерал мајора, али због оштрог језика је стигла 

забрана из Београда, разболе се, пензионисаше га превремено, у Београду смо се 

намучили док нисмо добили садашњи стан.`` 

Причала ми је повремено о њеној првој љубави, Хваранину, пореклом са неког 

суседног изузетно живописног отока:`` Тако лепо место нисам никад видела у 

животу``, смешила се и почела да се опет смеје полугласно. 

`` Јели тачно да Хварани зову становнике тих забачених острва Влајима``?  

Откуд знаш, ?, зачуди се.  

`` Тако Далматинци католици називају Србе, значи да је остао назив из далеких 

времена српских миграција од Неретве``, рекох. 

Шта је ова јадна жена досада претрпела?  

-Јесен 2005.године. Трудим се да продужим  туристичку сезону. 

Документ број 30. 

-Септембар  2005.године. 

Победом над Шпанцима, одбојкашка репрезентација Србије и Црне 

Горе освојила бронзану медаљу на европском првенству у одбојци. 16. септембра је 

почело Европско Првенство у кошарци у Србији и Црној Гори. Википедија на српском 

језику добила свој 14.000 чланака. 

Код Лампедусе потонуо брод са мигрантима, можда 300 их се утопило. 

У Нишу одржана централна прослава 1700-годишњице Миланског едикта, литургију 

служио патријарх васељенски Вартоломеј Други, уз саслужење поглавара и 

представника православних цркава. 

Шума је још увек зелена. шетња је врло пријатна.  

Деса је све забринутија.  

Чедомир Радаковић, звани Цвекла ( томови 1-5) упркос његових годнна је још увек 

врло активан, позвао је Десу и мене у посету.. 

- Септембар 2005.године. Догађања. 

Настављм преписку са Европским судом за људска права у Стразбуру. мада  врло мало 

верујем у правичан исход. 

Али се трудим да испоштујем прописане процедуре 

Документ број 31. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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Сада када пролази летња туристичка сезона, одморан , са новим полетом правим 

планове за следећу сезону. Чини ми се да бих могао привући и стране туристе, Дрина је 

европска атракција, сеоски туризам је у Западној Европи нови хит, подринска села у 

Србији би могла бити за од цивилизације уморне Европљане, истинска оаза спокојства. 

Река, планине, чист ваздух, здрава храна, искрени домаћини, цркве  манастири, нешто 

ново и евазивно, то они траже.  

Превео сам сајт на енглески, и слао у поједине европске државе.  

Укључујући и либертаријанца Швајцарца Стефана Мецелера ( томови 4 и 5),  

Документ број 32.  

--Септембар 2005.године. Прекид дружења са Дрином. 

Она је једно време прекинула контакте са мном. Да ли је то био њен трик, завођење?, 

Можда је стекла утисак да сам се у њу безнадежно заљубио?  

Она ми не изгледа да је тако површна, да би тако нешто могла закључити?. Тако делује 

отресито, мудро, искрено.А понекад зачуди небулозама.  

Као када воз клизи глатко по шинама а онда наједном  искочи из шина. `` Raillerie`` 

како кажу Французи.  

 И када сам имао двадесет година, нисам никада дозволио себи да губим главу за 

вољеном девојком, када увидим објективно, не емотивно и импулсивно, да она не 

заслужује моју приврженост, такорећи бих је у моменту заборавио.  

Поготову сада у овим годинама  размишљам још рационалније.  

То сам јој једном приликом казао, она ме је погледала, и схватила да ја тако мислим и 

поступам. Узела је то к` знању. 

 Зацртавам моју стратегију и циљ, она је дражесна, и врло занимљива жена , много сам 

старији од ње, а нисам имућан, те у таквим околностима нема никаквих реалних основа 

за склапање брака са њом.   

Једино што преостаје је повремено уживати у чарима дружења са тако необичном 

женом.   

И она то исто мисли, закључио сам када ми је отворено казала:`` Твоје године, ниси 

имућан, може повремено, без обавеза``. 

Жели ме као резерву?.  

Она је мудра и врло прагматична. Зна шта хоће, и тако поступа.  

Ценим њену искреност?.  
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Да ли је глумила раскид, зашто то чини? Или има лошу умешност опхођења са 

мушкарцима?  

Или је то последица њене измењене личности, или душевне алијенације? Нимфоманка?  

Духовно извитоперена, перверзна, аморална? 

Ако тако чини са другима одбиће их од себе?   

Неко је послао?, питам се на крају. 

Никако не иде аморалност са тако осећајном  и нежном женом, она је тако у дубини 

душе нежна и жељна  људског  разумевања и топлине.?   

Београд је врло опасан град, забринут сам и за мога сина, сестричине.. 

Повремено ми се учини као полицијска провокаторка, притајени иследник, неко је 

послао  да ме шпијунира?  

Када бих јој говорио о моме судском  захтеву за накнаду штете од државе, она ме је 

убећивала да од тога нема ништа. И због тога би ми била сумњива, то исто ми кажу 

судови и државници?.  

Ако је доушник, зашто је сиромашна? Жалила ми се да остаје често после радног 

времена да заради месечно неколико додатних хиљада динара.  

Изгледа да је роб деце. 

Када сам све промислио, закључио сам  да би ипак била велика штета напустити једну 

такву жену.  

Не могу се као мушкарац мерити са њеним вршњацима, и имућним људима, желим да 

користима моја преимућства, да је разумем, да јој причам о стварима које је занимају, 

да говоримо француски, она воли смирене и учтиве интелектуалце. 

Казала ми је једном приликом враголасто:`` Водићу те у један кинески ресторан код 

базена `` Олимп``, на врло укусне поховане ананасе и банане, свега свако по 120  

динара  

Она ми се у неколико наврата поверила да не воли мушкарце бикове, и да су за њу 

најважнији дуга предигра, загрљаји, нежности, додири. А  онда на крају право 

узбудљиво спајање мушкарца и жене.  

Али се са њом све сводило на минимналне, врло строго ограничене интимности које 

ми је дозволила у почетку нашег зближавања. Тако је до данашњег дана 

Мени је од почетка засметао њен скоро механички приступ нежностима ,масирај ми то,  

масирај ми ово. `` Salon de beaute, то ми личи  на еротску масажу у неком сумњивом 

салону лепоте.`` оте ми се.  

`` Духовит си``  насмеја се од срца.  
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Када бих се опустио и оставио осећањима да се разгоре, она би устајала на лактове и 

рекла ми скоро одлучно:``Не, не пали се`` 

Хистерична, фрустрирана, у тешким неприликама, не влада собом?   

Мени се понекад учни да.се моја осећајност и искреност повремено досегну до њеног 

срца?. Да о мени почиње да често размишља.?  

`` Ти си постала моја опсесија, филм се стално развија у мојој глави``, хтео сам да 

видим како ће реаговати  на ове моје речи. Ћутала је. 

 `` А да ли и ти  о мени размишљаш понекад``?  

Никад ме није тако погледала, била је затечена, побледела је. 

Познајем неке жене које су биле посрнуле, у тому 1 је приказана необична судбина 

моје прве ђачке љубави Лиле ( име измењено) , проститутке која је годинама 

ординирала у хотелу`` Мажестик` у центру Београда.  У њој је имућни немачки трговац 

препознао упркос свега чедну, неискварену душу, оженио се са њом, добио децу, то је 

био диван брак.  

Испричао сам јој ту причу, слушала ме је широко отворених очију.  

Можда размишља, пита се,  да ја нисам ``имућан немачки трговац`, који се претвара, 

тестира је?  

Одлучио сам да искористим  моја преимућства, да је заводим, не да бих њоме 

манипулисао, него да бих је задржао уз себе.  

Можда ја и за њу  боље да се смири, да нађе мирну луку?. , тешим се- А себичан сам. 

Маштам да је мењам, да постане боља, свесна себе, пробуђена.  

Да ли је то моја искрена жеља? 

Послао сам јој емајл поруку, али унапред свестан да неко у међувремену може 

променити њен садржај?. Са циљем уношења лоших процена. Глуви телефони.  

Тражим њене климаве стране, емоције, слабости, које могу подешавати, интеракције 

мушакараца и жене су игра 

`` Драга Дрино, Разлаз ( растанак)., после њега остаје празнина, болан губитак, сви 

пројекти се руше као кулиси, читав један свет нестаје. То је као смрт. Нестанемо у 

свемиру као звезде репатице. Произведено нашим погрешним потезима  и обостраним  

импулсивностима и лошом концентрацијом. Опрости ми. Пронађи твоje пољуљано 

поверење у мене. Исправимо наше пропусте. Нас двоје, сестра и брат, кренимо 

заједно држећи се за руке, ка излазећем сунце следећег дана, запловимо у мудрост  коју 

сам ја пронашао у теби, која погађа право у моју душу, веруј ми то је суштина моје 

наклоностги коју осећам према теби, потруди се да и у моментима натегнутости 
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останеш промишљена?, Природно, ти си и једна врло шармантна жена,  и у хармонију 

два духа који су се помешали, који сањају разумевање , искрено пријатељство и 

подршку. И увече, када дођемо кући, очекиваћемо нас двоје милост и светлост  са 

далеких звезда. Ниси ништа заборавила јуче, али твој дух је овде присутан., размислио 

сам добро, прихватам безусловно све твоје захтеве и услове. 

Да ли тебе овакве ствари не занимају, него пре свега твоја егзистенцијa- финансијске 

тешкоће, о томе мало касније. 

Прочитај ово пажљиво, и да ми одговориш. Мени се свиђа што ти изражаваш жељу 

да са мном обогатиш нека твоја сазнања. Иако си ти, како ти кажеш мала, обична 

граћанка, а то мислиш, претпостављам, и за покојног  Горана , знај да живимо у 

чудном свету . Постоји затамњена страна наше свакидашњице, коју већина не 

препознаје. 

Дружећи се са тобом, имам утисак да си ти још увек дубоко емотивно везана за Хвар, 

и Далмацију, и те људе отуда ( то сам на неки дифузан начин препознао и  у Земуну 

неки дан ). А то живи дубоко у потсвести , не потцењуј то ,то су невидљиви ланци. 

Који блокирају  енергију, лажљиво, успоравају, спречавају интеграцију у Београд, 

гурају те у свој изоловани свет .Слично сам имао неколико година са Белгијом.  

Знај да живимо у чудном свету .Наше судбине су често производ нечега изван нас. 

Немој помислити да је ово научна фантастика или ван земаљци. Али ти то знаш? 

Можда боље од мене?  

Знам да ниси површна.  

Најављена ми је брзо обештећење Ако будеш са мном у то ћеш се убрзо уверити.  

Та жена у црнини о којој си ми причала , која је претећа у односу на мене, ко другоме 

јаму копа у њу пада.. 

Тебе занимају твоја егзистенција и финансијски проблеми.Увек треба тражити 

решења. 

Да сутра идемо на Авалу, а прекосутра у 20 часова у Етнографски музеј где се даје 

филм о манастиру ( а не предавање). 

Убеђен сам у твоју мудрост и моћ процењивања.`` 

Како спасити ову жену од људског отпада?  Упетљала се, а није у стању да се испетља. 

Чак ми је недавно казала: ``Мени је овако лепо``. А жали се понекад да је на ивици 

самоубиства. Она не познаје себе. 

-Септембар 2005.године. Превод књиге професора Кена Скуланда ``Авантуре 

Џонтана Галибла`` за  читаоце у Босни и Херцеговини и Црној гори. 
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Шуру Думанић ( том 5) сам упознао крајем 1980-их година у Сарајеву, била је са 

њеним, сада покојним супругом, професором Правног факултета у Београду. После 

смрти супруга преселила се у Истру. Бави се у издаваштвом,  превођењем, она је 

полиглота, врло образована. 

Она је десетак година млађа од мене, њено право име је Шухрета, Бошњакиња је , од 

Рогатице у Источнј Босни на превоју две високе планине Романије и јахоринеиспод 

високе планине. Ова изразито плава жена зелених очију, плени моју пажњу изразитом 

мудрошћу, образовањем, она је врло прагматична и пословна сажета је и 

концизна.мало речи, ал много каже. 

Установио сам још један мотив, она ме њеним духом, наречјеме и гестовимна тако 

неодљиво и дирљиво потсећа на моје рођаке из Западне Србије и Источне Босне.  

Упркос свега  и свачега што смо претурили преко главе,  у њеним луцидним 

забринутим цртама лица, понекад суморним, је остајала искрена нада у друге људе.  

Има ту још нешто,  упркос анегдота о смушеним Хуси и Хаси,  којима се сви 

забављају, а неки из потаје злурадо потсмехују, знам добро Бошњаке и њихов дух. Они 

су врли мудри и сналажљиви. Као мањина су вековима били принуђен да се савијају 

пред свакојаким војскама и силама. Никако се  нисам слагао да су Бошњаци  `` 

сунцокрети``, и  `` Куд Мујо ту и остали Турци``. Плава Бошњакиња Шухрета је у 

Београду , удата за Православца постала Шура, а Шура је руско име.  

Мудра жена. 

Предложио сам професору Скуланду  да преведем његову књигу за читаоце из Црне 

Горе  Босне и Херцеговине, њему се та идеја свидела. 

Сетио сам се Шуре Думанић, раније сам је повезао са америчким либертаријанцима, 

предложио сам јој да она адаптира српску и хрвтасу верзију књиге , на Бошњачки, на 

ијекавицу за Републику Српску и Црну Гору. 

Као шо сам се надао, она је прихватила мој предлог и услове. 

Документ број 33. 

-Септембар 2005.године. Џорџ Вашингтон: Власт није разум и није вештина 

говора, она је снага. Она је опасан слуга а страшан господар``. 

Као Модератор Yahoo group ЉУДСКА ПРАВА примам свакојаке поруке, од мудрих и 

разумних аутора, али и од злонамерних, злих, укључујући и оне који вулгарно вређају  

или прете, чак и смрћу 
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-Септембар 2005.године.  

Дрина жели усамљеност. 

Одговорила ми је кратко:  

``За сада желим мир и усамљеност у којој сам била до нашег сусрета.То ми је 

потребно између осталог јер сам и на одмору и желим некако да се регенеришем и дух 

и тело ослободим напетости и размишљања. Молим те то да уважиш .Не познајемо 

се, прекратко смо били да би доносили било какве закључке и било шта тражили једно 

од другог.Верујем да су наши заједнички тренуци обогатили и твој и мој живот.Сада 

наступа станка. Што ће даље бити видећемо. У сваком случају једном успостављен 

однос  не може се прекинути. 

Томо, не оптерећуј ни себе ни мене интерпретацијама. Били смо искрени једно с 

другим и не треба једном угледане ствари превртати порукама.Оставимо их тамо 

где припадају.Такви смо какви смо. 

Покушај мењања наших личности -унапред изгубљена мисија. 

Дакле,остајеш ми  у срцу такав какав си. И ја оваква, каква сам. 

На свом путу била ми је привилегија  теби срести. 

 

Али не могу се задржати поред тебе.Не могу бити ни са ким.`` 

Обрадовала ме је емајл порука  од Геа Олсона, зхвљује ми за гостопримство летос у 

Узовници. У прилогу је и мој одговор 

Vlast nije za svakoga. Ima dobrih i losih vlastodrzaca. Ukoliko su dobri sve cveta, a ako su losi sve 

propada, nestaje. 

 

Na ovim forumima defiluju ljudi koji su ponekad na uticajnim pozicijama, ali njihove reakcije nisu 

odmerene, racionalne. Mnogi od njih imaju nizak prag tolerancije, slabu otpornost na stres, frustracije. Oni 

nisu u stanju da prihvate da drugi mogu biti drugaciji do njih, da mogu imati drugacija misljenja. 

 

Za najmanje neslaganje sa njima reaguju zlo, vredjaju  klevecu, prete, spremni su na obracune. 

 

A nalaze se na vaznim polozajima. 

 

Jasno je koliko takve osobe na vlasti, mogu naneti stete naciji i drzavi. 

 

Vlas zahteva prave ljude. Pravi covek na pravo  mesto.To je, pre dva veka, objasnio Dzordz  Vasington: 

"Vlada nije razum i nije vestina govora - ona je snaga. Poput vatre, ona je opasan sluga i strasan 

gospodar".Velike istine su na golubijm nogama. Vlast zahteva mudre, obrazovane, moralne i odmerene 

,dusevno stabilne i zrele ljude.Ako nije tako nastaju samovlasce, nepotizam,  privilegije, korupcija i propast 

drzave. 
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Документ број 34. 

- Септембар 2005.године.Реплика Дрини.  

``Прилагођавање је нормално у почетку. Не треба одмах клонути. Слабу ватрицу и 

ветрић угаси, а јаку распали. 

Треба знати у чему се састоји оптерећење, и уклонити га. Разуми себе, зашто си 

оптерећена. ? Ја знам добро шта тебе оптерећује. Оптерећење се може лако 

уклонити са мало мудрости и стрпљења. Када крене енергија радости као плима, не 

треба је утихнути, као што смо чинили или ти или ја. Треба је охрабрити. У томе је 

суштина. Ја сам јак када сам охрабрен, а блокирам се када нема охрабрења. Онда ће 

све бити дивно и трајно.Онда неће бити осећаја оптерећености.  

У мени имаш искреног пријатеља,  који ти може учинити живот лепшим. Моменти 

слабости наиђу, па прођу. То ћеш видети.  

Ја сам имао намеру да твој одмор учиним садржајним, да ојачаш и живнеш: Бела 

стена, Панчево, Ада Хуја ( нова Ада) , излет, Авала, Космај, музикл, филмови, шетње.  

Долази суморна јесен, хладна зима, пролеће, роје се нови пројекти. Зар да сада то 

прекидамо?  

Ти си дивна, паметна и добра жена. Прихватам те у свему. Од тебе зависи какав ће 

наш даљи однос бити.  

Никад у животу се нисам понижавао и наметао некој жени. Па нећу ни сада. Ја сам 

врло поносан, то је за мене понижавајуће. Зато те ја више нећу позивати, јер сама 

кажеш да те ја оптерећујем, да не желиш да будеш поред мене.  

То није прекид са моје стране, него остављам теби иницијаиву.  

Када год желиш да се дружимо, јави се, увек си добро дошла. Знај, да наше 

пријатељство које у себи садржи врло широк и разноврстан потенцијал,  врло брзо 

може доживети процват . Буди мудра. Што јеси. `` 

Јавила ми се телефоном: ``Дођи  сутра у 14 часова код Трошарине, да идемо на 

Авалу``.   

 Њена порука  ме је обрадовала. био сам радостан да је поново видим.  

Шаљем учестало нове понуде излета. У прилогу једн од њих. 

Документ број 35 

-Септембар 2005.године. На Авали са Дрином.  

Док смо се пели уз Авалу, задихала се, није могла да издржи мој темпо.  
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-  

Испели смо се до споменика Незнаном јунаку, разговарали смо о тексту на француском 

од неки дан, о играма. ``Покушао сам  да ти ову поруку у прилогу пошаљем на 

мобилни,. Како год покушам не иде. Послао сам ти поруку и на твоју емајл адресу`` 

Текст поруке, сам извукао на штампачу, пружих јој. 

``На посао у понедељак. Добро си. Платио сам данас нов  лежај, готов за десет дана. 

Бољитак у стану је разуме се због мене, али сам ти захвалан јер си ме потстакла, то 

искрено ценим. 

Туга велика са тобом , тако способна и ваљана особа, и још увек заносна жена, а 

тавори на ивици сиромаштва, траћи своје дане и потуца се од немила до недрага. Да 

си тамо ван земље где је твој брат , била би врло успешна и сретно удата. 

Мој брат овде био вечити студент дефектологије,  тамо светски цењен биохемичар, 

по позиву члан САНУ. Да сам тамо остао,  исто би било са мном. 

Да се богато удаш, спомињеш тајкуне, заносиш се моћницима, слабо, не пије воду, не 

дају они то, њима требаш ти као  ’’negre``’’, крава музара. Они само мисле на себе, за 

своју ситницу руше читаве туђе животе. 

Бежи на рођендан са децом у Америку преиспитај са братом све могућности, остани 

тамо, и почни нови живот. О томе добро размисли. Тамо би била врло успешна жена, 

у лепим годинама, врло привлачна, интелигентна, права  дама. Такве жене су у 

Америци врло тражене.`` 

Уозбиљих се , замислих. Све би тако било, али Дрина не зна тај свет тамо, тамо 

мушкарци поготову они успешнији, сваку жену пре него што са њом ступе у озбиљну 

везу, добро испроверавају,  детктиви, копање по архивама, орвање по подацима, 

подметање љубавника. 

У оваквом њеном духовном стању, она би брзо прогутала удицу и избламирала се.  

Друго је овде друго је тамо.  

Штета она је жртва, да је све било како треба, она не би била таква каква је сада. 

Да ли да јој ово саопштим?.Одлучих се да јој све то разјасним, нека схвати некс ствари, 

нека се мења.  
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Па јој написах и ставих пред очи:. 

: `` Овде, гурана у усамљеност и изолацију, а ти ту игру не схваташ довољно, 

тумараш у лавиринту тражећи искреност и задовољство, Горана, Хвар. Уместо 

тога, сусрећеш распамећене и унесрећене, наилазиш на туп зид неразумевања и 

пребрзе одбачености, тебе изузетне жене, од стране оних који те не разумеју и 

пребрзо и погрешно процене. Они не разумеју ни сами себе, нити јасно сагледавају шта 

желе. Како ће онда разумети тебе? Сви на крају губе! 

Убеђен сам јер си ти оштроумна. да нећеш помислити да сам ја због тебе изгубио 

главу, то ми се никад није десило ни када сам имао 20 година, поготову не сада. 

Једноставно, рационално промишљам, има прилично значајних ствари од заједничког 

интереса, упркос оних одбојних , које ипак могу наше дружење учинити 

квалитетнијим животом.  

Добро размисли. 

У мени имаш искреног пријатеља који те разуме и прихвата, mon petit enfant, ја ћу ти 

увек бити захвалан за дивне заједничке тренутке``. 

Удубила се и прочитала. Посматрала ме је узбуђена, са дубоким симпатијама, али 

ништа није казала   

Она у мени повремено види оца, или брата, једном ми је у кревету у тренуцима 

егзалтације  и искрености прошаптала: Tu es mon petit fils``( Ти си мој унук).  

Матерински инстинкт, она вапи за породицом, љубављу, разумевањем, 

`` Дрина, овде је Содома и Гомора нарочито за поштене интелектуалце. Сама си 

казала да их треба похапсити.Страшни суд у коме се у казанима пакла кувају сваојаки 

Шерлок Холмси и Мате Хари, инфантилни, душевни болесници, лудаци, наркомани, 

дебили, у потрази за срећом и привилегијама .А упали су грлом у јагоде, у мишоловку. 

Шта би дали да се у то нису упуштали.  Знам да је њима најгоре, мада сви мисле 

ОБОГАТИЛИ СМО СЕ. Када би знала оно што ја знам, десет пута би се обрнула око 

себе и не би се освестила.``  

-Септембар 2005.године. Приватна  тужба против појединаца  који су ме 

узнемиравали телефоном , претили ми, а које је идентификовао Телеком.  

Документ број 36. 

 -Септембар 2005.године. Потписници петиције .МЕДИЦИНСКА 

ДЕКЛАРАЦИЈА.. 
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Документ број 37. 

-Септембар 2005.године. Дрина уме бити увредљива? Или глуми?  

Када смо се враћали низ окомиту падину ка подножју мале планине. доживео сам нову 

непријатност од  ње, она ме је истински повредила, била је себична и сурова:`` Немаш 

кола, морам да идем по овим џомбама, да поломим штикле и ноге, ја заслужујем некога 

са колима, или да плати такси``. 

Да ли је она свесна својих речи, да ли је непромишљена, импулсивна?  Или то говори 

намерно да ме повреди? 

 Зашто? Откуд толике контрадикције?    

Топло. хладно? Да ли је она рафинирана манипуланткиња? Или душевно  оштећена и 

површна  ооба?  

Или је неко послао да ме провоцира? 

Као да више преда мном није била она малопређашња  Дрина, дивна жена са Дрине, 

земљакиња ( Напомена: установио сам да смо  и далеки рођаци, видеће се следећих 

неколико година ) ,сада је поред мене  бесно корачала мени потпуно  непозната жена? .  

Да није симптом Еве Браун ( Напомена: жене са више личности) ? Да се не ради о 

симптому душевног обољења multiple personality desorder? Или је расуло личности која 

се  расклиматала од стресова?  

Проучавао сам аутистичност, можда је то по среди, она се упушта у серијске  љубавне 

везе, све заредом се  завршавају промашајима.  

Установио сам да јој је до неких веза било јако стало, а проучавајући њене поступке 

сам дошао до сазнања да је те везе систематски упропашћавала  њеним необичним 

поступцима. Који су се састојали у изненадним прекидима, или  нетакнтичним 

понашањем и речима, пребрзим зближавањима, једном речју тешким аномалијама у 

понашању.  

Уколико би то била њена стратегија завођења,  онда је она  потпуно на беспућу, јер ме 

је  тиме, и друге,  одбијала, уместо да их  веже.за себе. 

Pokret  za  zastitu  ljudskih  prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

U toku jue potpisivanje peticije MEDICINSKA DEKLARACIJA-NAS  METODICNO UNISTAVAJU 

–BRANIMO SE., u prilogu u attachment-u .Izvolite prouciti i dati Vas doprinos. Ukoliko potpisete 

vratite natrag na email  adresu –Pokret@eunet.yu. Ili preko nekog srpskog foruma.  

 

Posle ove peticije koja treba da udje u narod , u  zemlji i  van nje, da bude proucena od politicara , i 

drugih, trebalo bi da dodje do osvescenja. :DA  SE  NASA STVARNOST PROMENI, DA SE LJUDI 

PROBUDE, DODJU SEBI... 

 

Savet Pokreta 
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Покушаћу да је освестим, погогову јер сам сазнао да је проучавала будизам.  

Она уме да буде тако луцидна, пробуђена, био сам тада згранут повременом дубином 

њеног интелекта и резоновања. Као да би тада преда мном била нека друга Дрина.  

Или небулозама? 

Како је то могуће?,  

``Труди се да увек будеш пробуђена, свесна, чувај емотивну и временску дистанцу, 

буди увек Дрина. Tu es une victime abusee`` ( Ти си злоупотребљена жртва)`` саветовао 

сам је.  

Мада знам да ако је душевна девијација узела маха да психотерапија речима не 

помаже.  

--Септембар 2017.године. Са Дрином шетња до Ташмајдана. 

` Буди код Трошарине у 17 часова, идемо пешке до Таша, у кафе Шанса``, издиктирала 

ми је у мобилни.  

Кренули смо преко улица, прешли Булевар Црвене армије, избили на Светосавски 

плато и одатле  на Булевар револуције стигосмо у Ташмајдански парк. Ту је кафе `` 

Шанса``.  

Успут је непрестано причала.  

`` Les pistes oubliees`` ( Заборављене стазе), показа руком на улице што се од Бањице 

приближавају улици Војводе Степе.  

У повратку смо навратили у улици близу Радио Београда у Бошњачки ресторан, ужива 

у босанским специјалитетима. 

`` Изгледа да Бошњаци нису груби према женама у кревету``, опет ме зачуди.   

Упражњава да повремено оде  у неки кафе, врсту кабареа, тамо негде иза Кумодрашке 

улице,  ужива да плеше, она не каже, `игра``, него ``плеше`` 

 Извади њен мобилни, показа ми увеличану слику, игра помамно, забацила дугу густу 

косу на рамена и леђа, њој је сада 47 година, а понаша се као оне тинејџерке по 

београдским дискотекама.  
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Онда поче:`` Певач у оркестру има тако узбудљив мушки бас, због њега долазим  тамо, 

доводи ме до екстазе, играла сам једом са њим, када ме је ухватио око струка сва сам 

претрнула   Одвезао ме је колима до стана. Мушкарац снова``, била је нејасна и 

тајанствена.  

Зашто ми све то прича, то јој не доликује, њеним годинама, професионалном и 

друштвеном статусу, као мајци двоје деце?. Да ли жели да се представи као `` успешна 

риба``, за којом јуре мушкарци, или да ме прави љубоморним? Не схватам довољно о 

чему се ради.  

Али је јасно да је њено понашање недовољно зрело за њене године, да је она љубавно 

фрустрирана, жељна мушке нежности,  можда што шта измишља?   

Зар она не увиђа да ће се тако обезвредити у мојим очима``?   

Једном ми је равнодушна казала на Ади: `` Мене нимало не занима шта ће други да 

мисле о мени``. 

Данашњи људи су свашта претрпели, како се то каже прегорели, немају енергије да 

чекају, желе све што пре,  на било који начин, само да им буде лепо, а шта ће други да 

мисле о њима и њиховим понашањем, то је постало тако неважно.. 

``Неки данас врло брзо ступају у кревет, изгледа да је то постало нормално``? упитно 

ће. `  

Њој је важно код мушкарца много ствари: `` Када се све скоцка, онда плане искрица, а 

то је тако ретко``.Знам да она покушава да не губи време, боље ишта него ништа. 

тражи задовољство. Принцип задовољства. Личи ми на мало дете, хоћу све, одмах,  

пишки, жеђ, глад.  

Људи су подетињили. 

Криза мења психу. 
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``Још пре неколико хиљада година у древном Египту је писало на папирусима- Жене су 

постале неверне. одувек је тога било, то није ништа ново, али то не значи да су све оне 

постале такве, ипак већина, и дан даанс држи до свога достојанства``. 

`` Људи су постали зли, себични, покварени, жене су се исквариле, нестала је права 

љубав, а ја за њом чезнем, овај свет јури у катаклизму``, сада настави. она. 

Она је често контрадикторна у својим речима и поступцима. Трудим се да је  разумем. 

шта је све она претрпела?  

 И шта трпи данас. Чудо да је и то од њене расцепкане и  разлабављене личности 

остало?  

Изгледа да  је хистерична, недостаје јој чврста мушка рука? Њен либидо је још увек 

снажан. Али има повремених падова. А то је брине.  Покуњила би се забринуто. Има 

неке повремене болове, да није хипохондрична?   

Хистерија и хипохондрија понекад иду заједно?  

Потуца се од немила до недрага, од једног до другог, вероватно тражи правога?  

А њега нема. Нити ће га икад наћи са таквим односом и поступцима према 

мушкарцима. Она их тако само одгурује од себе.  

Уместо рационалне потраге, пада у замку нимфоманије?  

То сам јој у више наврата говорио. Без икаквог ефекта.  

Навике је јако тешко мењати.  

Што дикла то навикла. 

Њен живот се одвија у очекивању Годоа. А када би се он почео да приближава, она би 

га својим необичним поступцима отерала од себе.( Ово говорећи, не мислим на себе) 

-Септембар 2005.године. Допис МУП Раковица-квалификација да сам страни 

плаћеник и издајник. 

Документ број 38. 

-Септембар 2005.године. Наш Форум ЉУДСКА ПРАВА НАЈБРОЈНИЈИ. 
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-Септембар 2005,године. Дрина и  Страшни суд. 

``Дошао је Страшни суд, руши, уништавај све ради себе и свога ћара, нема 

патриотизма, нема морала, културе, људскости, закона, то су шарене лажи за наивне и 

будале, све је срушено. Каква хуманост?. Само интереси. ``После мене потоп``, она то 

говори искрено.  

 

 

А после дела супротно ономе што је казала. 

Broj clanova pojedinih srpskih foruma-LJUDSKA PRAVA imaju najvise clanova 

 

Forum LJUDSKA PRAVA je najbrojniji. sa 406 clanova. Mi mozemo za nekoliko dana udvostruciti 

ovu brojku Mi smo bili zapustuli rad na Ljudskim pravia, izvestajima, itd, zbog zauzetosti u razvoju 

turzma na Drini i publikovanju knjiga. Neki bi hteli da nas usmere u rad na internetu, na stetu 

ekonomskog  razvoja Srbije. Mi cemo  jedno i drugo.-LJUDSKA PRAVA ce biti namasovniji srpski 

forum. A to su takoreci i sada. 

 

Lazovi koji seju lose procene na forumima ce sada reci kako smo mi falsifikovali Yahoo, kako 

upisujemo lazna imenima, oni tvrde da smo mi nepostojeci, da nase peticije niko ne potpisuje , da 

recenzije Krsmanovicevih knjiga on sam pise i potpisuje clanove SANu, itd, itd. itd. Te lazi su za 

Riplija, tako nesto je moguce u zemlji gde nema zakona i gde ohrabrjuju salabajzere-mafijase 

Mujkanovice  “planetarne bosove”, kao sto su Kostaseric,  njegovi pajtasi”.  

 

Kada bi izasl na izbore bili bi velka snaga. Zacas. DSS, DS, G 17, SRS, mi sa njima i drugim 

strankama zelimo saradnju.Podrzavamo drzavu. 

 

Ako npr neki minorni forum iskljuci neopravdano nase clanove, snosice legalne posledice na nasem 

Forumu.takodje. 

 

Evo podataka: 

 

1.Ljudska prava-406 clanova 

2.Srbija medju sljivama –210 

3.Ujedinjneno srpstvo –158 

4.Postojbina-103 

5.Serbian forum-86 

6.Srpski rodoljubi.-71 

7.Srpski nomadi-57 

8.Republika Srpska-53 

9.Crna hronika-24 

itd. 

 

Tomislav Krsmanovic 
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Када се ради нешто супротно моралном, ствара духовну  несрећу. 

Позвала ме је на Сајам књига у Београду. Понашала се цело време достојанствено, био 

сам пријатно изненађен. Стала је код штанда где су књиге о инцесту. подуже је  

разговарала са  хостесом младом девојком. Наједном се претворила  у врло разумну 

мајку. Тако је била смирена и учтива. 

При излазу су се продавале мушке мајице `` Хоћу да купим  детету мајицу``, застаде 

пред штандом и поче процењивање и разговор са продавцем. На крају је изабрала ону 

мајицу која јој одговара:`` Баш ће се свидети`, сијала је, извади новчаник и поче да га 

загледа  ``  

Недостаје ми 700 динара``, погледа ме испод ока. Пружио сам јој нешто новца,  даде је 

младићу продавцу, овај спакова мајицу, и врати јој кусур од 300 динара. Она мајицу 

стави у торбицу, била је врло расположена.  Неколико корака је држала кусур у рукама, 

некако се сети и тутну ми 300 динара у џеп. Учини ми се нерадо, као да је очекивали да 

јој то оставим. 

Следећих дана сам био послом у улици Краља Петра ( бивша  улица 7 јула) баш тада 

она зазвони на мој мобилни. рекох јој где сам, она одговори:`` Долазим за сат пред 

Хотел  Топлица,  ту преко пута``. 

Састасмо се. `` Идемо доле у Душанову улицу у банку, имам да платим  неке  рачуне.  

Брзо ходајући говори о својој тешкој финансијској кризи. У то су је увукла деца својим 

неодмереном прохтевима. `` Понекад ми је велики проблем и да им дам, двеста 

динара``.  

У банци се испоставило да не може ништа да подигне јер јој је рачун заблокиран, треба 

јој још 1.000 динара да га одблокира.  

Али нисам имао довољно оправдања, у породици троје добијају сваки месец значајне 

приходе, а она је испустила контролу над децом.   

А на шта све она троши новац? Не  знам 

А ради често прековремено да заради неку цркавицу? 

То сам јој казао после изласка из банке. Ћутала је смркнута и забринута., бројећи 

кораке и немо посматрајући испред себе. 

Да ли она жели да ми измамљује новац? Или ужива у томе да добије и најмање 

поклончиће, што би за њу био знак нежности и људске подршке? Потврде да још 

вреди? 

``Шта је да је, треба да се постараш у два правца, да смањиш трошкове, и да нађеш још 

неки додатни посао``, предлажем јој. 
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 `` Радим повремено прековремено да зарадим неколико додатних хиљада месечно. Да 

ли ти знаш некога имућнијег, имаш широк круг пријатеља, могла бих да му будем као 

секретарица, да му обављам преписку, да скувам, и почистим у стану``?  

Потражио сам адресар, некима је то изгледало као добро решење,  чак сам се са једним 

договорио телефоном да му се она јави.  

`` А шта ако почне да ми се удвара можда ми се неће свидети``?, окрете ми се. 

Од овога аранжмана није било ништа, посматрала ме је са болом у очима, очигледно је 

била повређена да је уступам другом мушкарцу. А она је вероватно умишљала да сам 

се везао за њу. 

Дрина познаје врло угледне интелектуаке, које зарађују новац као пратиље странцима.  

-25 септембар 2005.године. Нове провокације. 

 

Документ број 39. 

 

-  

- Септембар 2005.године. Ко је Дрина? 

Стално  размишљам о њеној психологији.  Да ли је она повремено `` далтониста`` за 

људска осећања и друштвене моралне вредности?.  

----- Original Message -----  

From: petar petrovic <murzilka40@mail.ru>  

To: <Pokret@EUnet.yu>  

Sent: Sunday, September 25, 2005 6:21 PM  

Subject: tuzibabo  

 

>  

>  

> Tuzibabo jedna! Jos se nije ni mastilo osusilo na pismu a vec si poceo da kukumavcis kako te svi na ovom belom 

svetu gnjave i proganjaju. Cak si se pozalio i "bratu Ljubi", mada mi se cini da te on bas tako odusevljeno ne brani.  

> No, pricu na stranu. Jesi li osetio jutros neki smrad u svom stanu? 

>  

>  

>  

> Как познакомиться с десятками людей за один день? Мы знаем один простой способ 

http://r.mail.ru/cln2844/agent.mail.ru/talk.html 
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Она се мења, повремено је врло морална и трезвена.И обратно. Какве су то фазе у 

њеној личности?  

Да ли је она свесна ових својих мена и метаформоза?  

Да ли су њене поруке и изрази лица, њене цртице личности, повремено у 

контрадикцији?, Да ли она прибегава триковима да оствари своје циљеве?  

Зар да се због неколико стотина тричавих динара  бламира у мојим очима?. Да ли је 

њој уопште стало до мога било каквог уважавања?   

Или жели због нечега да се огади у мојим очима?   

Па она сама такве појаве жучно критикује?  

Да ли је она понекад имуна на последице које би нормалног човека испуниле 

осећањима срама или гриже савести?.  

Често ми заизгледа у сваком погледу као особа,на свом месту. Уме бити врло луцидна, 

у правом смислу речи  брилијантна, њене речи ми изгледају пуне емоција, међутим, 

временом ми је било све јасније и јасније, да би у њеној личности наилазиле фазе 

мрака, она би губила емотивну и сваку дистанцу, њена будност, ње следбенице Буде ( 

сазнао сам да је дуго проучавала будизам и ишла на састанке будиста), би се нагло 

смањивала, преда мном би била нека друга жена, хладна и себична.  

Згадила би ми се. Одвратна. 

Увиђао бих тада да њено тадашње понашања није било у складу  са њеним ранијим 

поступцима, са њеним мени толико пута испољеним моралистичким ставовима.  

Да ли је она повремено дволична? Или  лажљивица?. Или је психопатски 

структурирана личност, коју су таквом направиле сурове животне околности, нечија 

перманентно присутна сурова осветничка злобна мржња?   

 

 

 

Па је зато повремено постала немилосрдна према некима, свети им се.? 
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 ``Кога су змије уједале и гуштера се плаши``, уместо одговора усмери своје речи ка 

мени.  

Знам шта жели, жели да разјасни зашто се тако понаша, одмах јој одговорих:`` Ко се 

сто година дружи са монструмом, и он постаје монструм, то је руска мудрост  . ``  

``Све је то на мене поразно деловало``, труди се да буде искрена.  

Дрина је измењена личност. Она је тога свесна повремено, негде у дубини њене 

раздиране личности. Али само повремено.  

Веома је успешна  у професији, сви је на радном месту цене као врхунског стручњака, 

уме са људима, то су ми саопштиле неке њене колеге, које су ме виделе са њом.  

Да ли они тамо у њеној фирми, знају за њен џомбасти лични и интимни живот? 

У стању је да обавља веома комплексне радње у контактима са мном, а вероватно и 

према другима, које су замишљене тако да изазову друге, и мене,  да јој дамо своју 

подршку за оно што она жели.  Она је лукава манипуланткиња? 

Уме веома спретно да инспирише осећај мога искреног поверења у њу, или да ме 

наводи да чиним оно што њој одговара.  

Али ја се не бих нимало осећао угрожен, ја је схватам, људи умеју бити нетактични 

или зли, зато што пате, или из потраге за супериорношћу. 

 Откуд њена похлепа за малим поклонима и тричавим сумама новца, то покушавам да 

разјасним? 

Али повремено би постала немоћно и наивно дете. 

Откуд овакве контрадикције?  

Вероватно ерозија њене психе није узела маха? Или једноставно, жене и мушкарци су 

другачији? 

Али ако не дође до коренитих промена у њеном животу, деформације  ће све више 

узимати маха. Убрзано ће се растакати једна врло ваљана личност. 

Да ли је она „вук у јагњећој кожи―.? 

Повремено ДА.  

Али други пут НЕ. 

Откуд овакве метаморфозе у њеној личности? 

-27 септембар 2005. Нове претње смрћу. 
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-Септембар 2005.године. Саботери српских форума. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                          27.9.2005 godine 

 

Tomislav Krsmanovic primio pet  pretnji smrcu u roku od cetiri dana 

 
Tomislav Krsmanovic, predsednik nase organizacije je  primio u roku od cetiri dana pet pretnji smrcu, 

od toga tri  preko interneta i dve usmeno ,telefonom. Zapreceno mu je fizickom likvdacijom, upadom u 

stan, subverzijom.,napadom na zdravlje.. 

 

Ovo mu je uradjeno ne od zvanicne vlasti, nego od strane kriminalaca, zato sto se zalaze za razvoj 

turizma u Srednjem  Podrinju, tj zato sto ulaze napor da ekonomski razvija ovaj deo Srbije. Nasa 

organizacija i njen predsednik smetaju i zbog toga sto iznose tesko stanje sa ljudskim pravima., na 

udaru su eminentni srpski  intelektualci.,na udaru je vecina gradjana. 

 

Mi podrzavamo V.Kostunicu, B.Tadica i zvanicnu vlast. Na delu je inicijativa kriminalaca koji su 

drzavni i nacionalni problem broj 1, koji onemogucavaju stabilizaciju i oporavak nacije i drzave, 

oznacavaju ubrzanje slabljenja , Srbi ce za par decenija biti manjina u Srbiji, a za pola  veka bi mogli 

nestati. Oni bivaju instrumentalizovani od geo-okruzenja radi nanosenja stete naciji i drzavi. 

 

Detaljni podaci sa materijalnim dokazima su podneti MUP-u i  sudu. 

 

Milosav Aleksic, clan Saveta  

 

 

 
 

Saboteri srpskih foruma.   
  
Srpski forumi su znacajno mesto  gde srspki intelektualci razmenjuju poruke, i gde se zacinju akcije,  
kreira javno mnenje.   
  
Zbog toga su ova mesta vrlo vazna za sve one koji bi hteli da onemoguce delotvorno okupljanje srpskih  
inte lektualaca, da sprece stavljanje na dnevni red sustinskih tema, te da na sve moguce nacine  
opstruiraju napore srpske inteligencije.   
  
Opstruiranja su nam svima poznata, svi mi ih gledamo vec godinama:   
- sistematsko pretvranje foruma u pljuvaonice, izricanje  najvulgarnijih uvreda, kleveta, pretnji   
- beskrajne isprazne replike, mlacenje prazne slame   
- skretanje paznje sa vaznog na sporedno   
- razvodnjavanje   
  
itd,itd.   
  
 
  
   
  
Sta ciniti?   
  
Ono sto cini cenjeni profesor Grujic, zabraniti takve pojave na  forumima. Etiketirati takve osobe, mi ih  
svi znamo, izloziti ih javnoj osudi, iskljuciti sa foruma, privesti ih pravdi, psihijatrima.   
  
Ovakve osobe su vec nanele neprocenjive stete, krajnje vreme je da se zavede red na srpskim,  
forumima.   
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-Септембар 2005.године. Дрина против Дрине.  

``Што неко сам себи може зла нанети, то му не могу учинити ни сви његови 

непријатељи да се уједине заједно`, каже турска пословица, добро размисли шта 

радиш, буди увек свесна и пробуђена``, саветујем је добронамерно. 

Она је ћутала.  

Неколико пута сам је ухватио у очигледним ситним лажима, Она је то кратко и 

енергично, без икакве чињеничне логике демантовала, и завршила  разговор. 

``Потруди се да разумеш себе, бићеш потпунија, зрелија, успешнија, и са мушкарцима, 

ко не разуме себе не може разумети ни друге? 

``Не желим да будем свесна себе, боље ми је да живим  мраку, мени је лепо овако``, 

њене очи су си сијале скоро тријумфално. `` Ја сам ванземаљац, волим плес, знај да ћу 

нестајати на дуже време, можда ћу се вратити, имам ја неке моје обавезе``  

``Tu es une victime abusee`` ( ти си злоупотребљена жртва) , опет јој рекох. `` Волу је 

најлепше када му ставе јарам, јер је навикао на јарам и  ропство, тако и људима могу 

омилити јад и беда, ропство у раљама себичних и подмуклих``. 

Наставих:``Народ Србије је распамећен, избациван из лежишта, Србијом се крећу 

роботи, тела- а не свесна бића. Довољан је импулс, измучени организам и 

разлабављене мождане вијуге реагују по задатој шеми. Не буди робот, као што је  мали 

аутомобилчић што се њиме са дистанце играју  деца```.  

Ћутала је , наизглед незаинтересована?  

. Сетих се  речи чувеног белгијског психоаналитичара Пјера Дакоа:`` Неки пацијенти 

су ми говорили- оставите психоаналаизу, дајте ми мерцедес и паре, па ћу решити све 

моје проблеме``.   

Вероватно ме је тако тумачила и Дрина: шта ми овај прича, мени треба новац., а не 

испразна психотерапија речима.  

Или да ми се потсмехне: `` Нађи ми правог љубавника  или мужа`` 

Показује на делу неспособност да извуче поуке из ранијих грешака, него их упорно 

понавља. Што би могло бити знак менталне слабости и неспособности, да на нове 

догађаје реагују на другачији начин. Наставља са својим ранијим штетним поступцима, 

понавља их. 

Ипак повремено би била врло луцидна, био сам тада  запрепашћен ширином и дубином 

њене свести и њеним исправним ставовима.  

Онда би опет западала у  менталну конфузију.  

Зграбио бих је  тада за рамена и протресао: `` Пробуди се, дођи себи`` 
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.`` То јој је било јако симпатично, посматрала ме је топло, јер је схватала да сам 

добронамеран, а она не среће добронамерне мушкарце. Она чезне за искреном 

људском подршком и разумевањем. Она је повремено мало дете. 

Неко би на ово препоручио:`` Уместо празних теорија, зграби је и добро  протреси  у  

кревету, видећеш како ће брзо дођи себи``.   

Тачно, али она не  дозвољава интимности због нечега? Зашто, ко то зна? А ја нисам 

силоватељ. Мени није сада 20 или 30 година. 

Једном, када сам почео да губим контролу над својим осећањима, она ме је гледала 

ужагреним очима као ватреним фаровима у тамној ноћи, страсно је прошапутала:``Ти 

си прави мушкарац`` 

 Али ме је ипак енергично одгурнула од себе. 

Можда јој је  неки невидљиви моћник  строго забранио да ми се препусти?   

Да ли ме она увлачи у некакву тајанствену игру?  

 Или ствара загонетке и ребусе, да о њој што више размишљам?  

А зашто би то чинила?  

Запазио сам да се повремено лоше разумемо, као игра глувих телефона. Морам строго 

пазити шта говорим, да то буде јасно, јер ме она може погрешно разумети.  

У  Србији одувек царују лоше процене. 

Да ли су код ње присутни симптоми биполарне депресије, промене расположења, 

повремено ја изражен либидо, или пак наступи драстичан пад сексуалне тензије. 

-Октобар 2005.године. Дрина воли да се игра. 

`` Живот је игра``, каже ми са тајанственим  осмехом.``нашла сам о томе текст на 

googl-у на француском.`` 

Прочитах брзо, али врло удубљено:`` Текст је врло занимљив`` рекох јој,  ``тако ме 

потсећа на пост-дипломске студије  у Бриселу, и на социолошке књиге које сам читао у 

Француској  читаоници 1980-их година, Французи су ту без премца``. 

Дрина  завуче  руку у ташну, отуда извуче лист хартије, тутну ми га у руку, на њему 

сам нашао врло мудре мисли: 

 

Pazite se svojih misli, jer misli postaju reči. 
Pazite se svojih reči, jer reči postaju akcije. 
Pazite se svojih akcija, jer akcije postaju navike. 
Pazite se svojih navika, jer navike postaju karakter. 
Pazite se svog karaktera, jer karakter postaje vaša sudbina. 
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Невероватно луцидан текст. Да ли она следи његове поруке? Очигледно да је његова 

садржина привукла- Значи бори се да влада собом и својим мислима?  

--3 октобар 2005.године. Допис директору Театра `` Јоаким Вујић`` у Крагујевцу 

Случај Зорица Павић. 

Документ број 40. 

- Октобар 2005.године. Дрина и душевна алијенација. 

Ипак, размишљајући о њој често, она постаје моја мала опсесија, увек се враћам на 

једно питање: требало би да се сам себи изјасним о њеној душевној стабилности?, 

Психопатологији? Да најзад установим шта је по среди?? 

Да ли су њени недовољно етични поступци, знак њене неморалности, или се тако 

понаша због њене очигледне душевне оштећености?  Да ли душевна алијенација  може 

проузроковати пад личних моралних вредности? Како на то делују  сиромаштво и 

друштвени оквир у коме егзистира  индивидуа.?  Како душевно стање утиче на 

моралност? 

Сећам, се социолошке студије у Институту социологије Слободног универзитета у 

Бриселу  о проституткама, научници су установили да је само у 3 постотка на појаву 

проституције код неке жене, деловала генетика. пресудни су били утицаји погубних 

животних околности: поремећени односи у породици, алкохолизам, насиље. ( том 3) 

  

 

 

Познаник, професор психијатрије др. Јован Марић ( томови 4 и 5) каже: Морал би  се 

могао видети као облик друштвене свести, систем обичаја, навика, норми. Централне 

вредности морала су: добро, исправно и праведно. Овај морални код је усађен 

индивидуи, када треба да учини нешто, одвага да ли је то лоше за другу страну,  

муњевито се запита: како би неко поступио према мени. Моралност је стога усађена, 

али се стиче и домаћим васпитањем и утицајима окружења.  

Да ли је то  Бог који је усађен у сваком људском бићу? 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Очигледно је да понекада нема зрелости у њеном моралном расуђивању  и поступању. 

Она понекад импулсивно, површно, даје предност својим потребама, егоизам и 

егоцентризам  понекад постају њене идеје  водиље. 

Постајала би хладна, скоро безосећајна, смањивала се скале емоција, повезаних са 

емпатијом, саосећањем, алтруизмом, праштањем.  Или би постајала имуна  на осећање 

кривице и  на грижу савести. 

 ``Шта ме брига, тако су и други према мени поступали``, као да су ми то говорили 

њено лице и њене очи. 

Ако бих отишао даље у дубину и ширину проучавања њене повремене дефектне 

моралности, дошао бих до сазнања, да она повремено запоставља позитивне моралне 

принципе који су темељи здравог и одрживог друштва, као што су:  једнакост, правда, 

толеранција, разумевање потреба другог. Уместо тих начела,  доминирали би 

повремено код ње  вредносна опредељења као што су: егоизам, користољубље, 

негирање друштвених норми, лаж и ситне преваре у служби сопственог комфора и 

користи. 

Али би ми се повремено поверавала, да би увече када би била сама у кревету патила  

због неких њених поступака, осећала би неподношљиву грижу савести .  

`` Понекад се гадим самој себи. презирем саму себе``, признала ми је ганута у неколико 

наврата.`` Мрзим себе, гадим се саме себе`` скоро да је узвикнула бесно. 

Пјер Дако је саопштио: ``` Одвратност према себи,.  неким својим поступцима, је први 

корак ка величини човека, под условима да се из тога извуче``, то сам јој предочио. 

 Да ли је она разумела смисао ових речи? 

Колико сам сазнао, њени родитељи су врло часни и савесни, морални људи. Она је 

добила добро и здраво породично васпитање, из краја Србије је где  се људи међусобно 

уважавају и  поштују, где су часни и духовни, стамени домаћини и војници хероји.  

Са болном гримасом ми се жалила да је њен отац био врло строг, и повремено је тукао.   

На ерозију њеног душевог здравља је врло лоше деловало окружење на Хвару.  

Што се нажалост, нарочито погоршало доласком у родну Србију, у Београд.. 



299 
 

 

                                    Хвар. 

Да ли она губи веру у људе.  Живи у непријатељском окружењу. Има проблеме у 

породици, са родитељима, децом, нема новца. Њен интимни ,љубавни и лични живот је 

лунаран призор земљине коре изроване катастрофалним  земљотресом, доживљавала је 

годинама болне промашаје и трауме са мушкарцима..  

`` То је стврднута лава, не верујем да се ја могу у овим годинама  променити``, она је 

убитачно песимиста.  

Или се њој тако свиђа?. Она ми је сама рекла да јој је тако лепо, да не жели д се мења?  

Ипак нисам убеђен да је баш тако. Она пати због себе, а то значи да размишља о својим 

поступцима. 

То ме не изненађује, нажалост тако је са већином.  

А има их подоста који гладују,  немају за лекове. То сам јој казао. `` Свако мисли да је 

његова мука највећа``, мудро ми је одговорила. 

-Октобар 2005.године. О власти и моћи. 
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-- 

-Октобар 2005.године. Да Русија не понови кобне грешке СССР-а. 

-  

Документ број 41. 

-Октобар 2005.године. Овлашћење Милану Живковићу. 

. Sloboda je, za nasu psiholosku i duhovnu prirodu, isto toliko vazna kao sto su nam  za biolosku prirodu 

vazni hrana i vazduh koji udisemo. Ako nema slobode, privreda stagnira, kultura propada,  nauka se ne 

razvija dovoljno, opada zivotni standard, slabi ljudski duh. Nastaju beda, tenzije ,ratovi,  bolestine, 

razvijaju se svakojake drustvene patologije.Svi znamo da se upavo to kod nas desilo, i jos uvek se na 

nesrecu desava.,razorni trend je podmukao i dalje je prisutan. 

 

Vlast nije za svakoga. Ima dobrih i losih vlastodrzaca. Ukoliko su dobri sve cveta, a ako su losi sve 

propada, nestaje. 

 

Na ovim forumima defiluju ljudi koji su ponekad na uticajnim pozicijama, ali njihove reakcije nisu 

odmerene, racionalne. Mnogi od njih imaju nizak prag tolerancije, slabu otpornost na stres, frustracije. Oni 

nisu u stanju da prihvate da drugi mogu biti drugaciji do njih, da mogu imati drugacija misljenja. 

 

Za najmanje neslaganje sa njima reaguju zlo, vredjaju  klevecu, prete, spremni su na obracune. 

 

A nalaze se na vaznim polozajima. 

 

Jasno je koliko takve osobe na vlasti, mogu naneti stete naciji i drzavi. 

 

Vlas zahteva prave ljude. Pravi covek na pravo  mesto.To je, pre dva veka, objasnio Dzordz  Vasington: 

"Vlada nije razum i nije vestina govora - ona je snaga. Poput vatre, ona je opasan sluga i strasan 

gospodar".Velike istine su na golubijm nogama. Vlast zahteva mudre, obrazovane, moralne i odmerene 

,dusevno stabilne i zrele ljude.Ako nije tako nastaju samovlasce, nepotizam,  privilegije, korupcija i propast 

drzave. 
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-Октобар 2005.године. Дринина растрзана личност. 

Чини ми се да се њој одиграва врло мучан и интензиван сукоб, између њене личне 

аутентичности, усађених породичних система вредности и моралности, са једне стране, 

и њених непримерених поступака, на које је наведена тешким животним околностима, 

са друге стране.. 

Она би тога раздирућег процеса у дубини њене личности била повремено свесна у 

довољној  мери.  

Патила би због тога. `` Гадим се сама себе``, била је у појединим тренуцима  пуна 

презира према себи. Али таква повремена луцидност није упевала да  се  преломи, да 

више не чини оно што је у супротности са њом. 

Али догађаји наиђу нагло, њени нерви су истањени, њена психа израњавана, поново 

бива срушена  у блато. Или је други повреде, нанесу јој штету. 

У таквим околностима би тонула у конфузију, мрак. 

``То је суштина човекове трагедије, често закључујем, наилазе фазе у личности када се 

будност и луцидност смањују. Буда је велики дух. Он је то прозрео одавно``, окретох 

јој се..  

`` Она се насмеја, Буда се зове, а позива на будност, одкуд да име Буда позива на 

Будност,`? 

`` Санскрит``  , објашавам јој сличност српског и санскрита.  

`` Као да су други бољи од мене, сви су себични``, рече.  

-Октобар 2005.године. Обраћање моје сестре Народној канцеларији ДС у Београду 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tomislav Krsmanovic-tel.011-3511829;mob tel-064-3095176; 

pokret@eunet.yu 

 

Gospodin D.Todorovic, Direktor Hotela”Izvor” 

 

Predmet: poruka za g.Milana Zivkovica 

 

Gospodin MIlan Zivkovic, predsednik Regionalnog Pokreta za zastitu 

ljudskih prava-Arandjelovac 
 

Ovim potvrdjujemo nase izuzetno poverenje u g.M.Zivkovica u njegovoj casnoj i odgovornoj duznosti 

i borbi za unapredjenje postovanja zakona i ljudskih prava u regiji Arandjelovac i Sumadije.,odajemo 

mu priznanje i izrazavamo nasu podrsku. 

 

Naimenujemo ga za odgovornog za zadatke prikupljanja potpisa za PETICIJU-MEDICINSKA 

DEKLARACIJA. Zelimo mu mnogo uspeha u radu. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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-Октобар 2005.године. Покушај освешћивања Дрине. 

Нисам ни сањао шта ће се убрзо десити са Дрином, да ће се наћи у невероватном 

ковитлацу гео-политичких коинциденција , да ће отићи далеко ван земље, и да ће се 

наћи у раљама сурових фундамнеталиста , талибана и муџахедина. 

А то се десило. Изненадно. 

: Написао сам текст у прилогу, сачекао сам је после радног времана на Звездари, седели 

смо на клупи у зеленилу. `` ПРОУЧИ САДА ОВО СА УДУБЉЕНОШЋУ И 

КОНЦЕНТРАЦИЈОМ. Казала си ми: Очекујем да ме неко победи интелектуално. 

Прочитај ово пажљиво, изнео сам ти кључ енигме. Можда ће ово бити тај 

интелектуални бљесак који очекујеш. То је тај прасак у космосу. Када би знала оно 

што ја знам, десет пута би се обрнула око себе. И били би много ближи једно другом.  

Од мене можеш научити ствари које ће ти живот изменити из корена .И довести те 

до душевне стабилности и отварања нових хоризоната у животу, о којима и не 

сањаш. 

 
Nadezda Ivankovic 

Kanarevo brdo 32, 11090-Beograd.                                              u Beogradu -----------------------00 

Tel-3591699 

 

NARODNA KANCELARIJA, Masarikova 5 ,VI sprat, 11000-Beograd, telefoni-3618888-669, 

668,663,;3061662, 3443003, 004, . 

 

Postovani…………. 

 

Obracam vam se molbom za zastitu mojih prava iz oblasti penzije. U invalidsku penziju sam otisla 

dana 30.9.2004 godine resenjem Republickog fonda za penziono  osiguranje broj 649554, Broj dosijea 

182.1-1.0293/0, kojom prilikom mi je zakinuto u broju godina za penzioni staz..Umesto  15 godina 

koliki mi je stvarno staz, meni je priznato samo  9.Tj staz od 1972 do 1978 godine mi nije priznat. U 

ovo vreme sam radila u  firmi Savez autora narodne muzike Jugoslavije, Admirala Geprata broj 8 u 

Beogradu, za sta imam dokaze: Radnu knjizicu i uplacivanje zdravstvenh doprinosa. Medjutim u 

navedenoj ustanovi za penziono osiguiranje kazu da moja ondasnja firma nije uplacivala doprinose. 

 

Tako sam ja ostecena u primanjima. Moja invalidska  penzija iznosi svega oko 5.000 dinara, sto je 

krajnje nedovoljno. Kada bi mi bilo priznato  ovh pet godina moja penzija bi bila osetno veca sto bi mi 

omogucilo da prezivljavam, a to je i moje zakonsko pravo , jer sam na nezakonit nacin lisena pet 

godina radnog staza. Povrh moga siromasnog stanja, vise nego li na ivici socijale, ja sam loseg 

zdravlja. 

 

Ono sto je bitno je da sam ja bila zaposlena u ovo vreme, za sta imam materijalne dokaze..Dakle, ja ne 

primam pun iznos penzije kojui mi pripada po zakonu. Prilazem kao dokaze sledece dokumente: 

DOKAZI: Kopnja Radne knjizice i zdravstvenih doprinosa. 

 

Molim vas da se zauzmete da moja prava iz invalidskog penzionog odnosa budu ispostoivana i da mi se 

prizna ovih pet godina u radni staz na sta imam pravo po zakonu. 

 

s‟postovanjem 

Nadezda Ivankovic 
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Сада после толико дана џомбастог дружења сам те упознао. Проучавајући наша 

дружења, узорак твојих појединих неуобичајених поступака, и твој феисбук, сам боље 

препознао твоју праву личност и психологију. 

Потребна је у овом врло тешком и сложеном времену, пуном брига и заморних 

стресова, велика промишљеност. 

Ти кажеш за себе: ја сам ’’ ванземаљац’’,  ’’ ја сам таква, тешко ће ићи са мном’’, 

говориш о себи у трећем лицу, као Петко у роману ’’Робинсон Крузо’’.. Кренеш са 

ентузијазмом , кажеш ’’ Pour toujours``( заувек)  , а онда нагло кажеш да прекидаш. 

Ти ниси никакав ’’ ванземаљац’’ нити нека необична жена –’’ја сам таква, тешко ће 

ићи са мном’’, то су твоји емотивни и неосновани закључци о теби самој. Ти си жена 

у ковитлацу и метежу ( не зато што си  необична, важна, знај-тако је данас овде са 

већином), ти си као и већина у неприликама, породичним, финансијским, усамљена си, 

јер си окружена вуковима који те погрешно процењују, тебе префињену и нежну 

интелектуалку, жељну искреног односа и уважавања. 

А живот граби и пролази. А ти би хтеле да га загризеш из све снаге, и да у њему нађеш 

што више овоземаљских задовољстава.  

А то се не дешава. 

А да би се извукла из овога метежа потребно је да разумеш о чему се ради. 

Само када то сазнаш, умећеш се супротставити стихији  око тебе. 

Не бежи у ’’ ванземљца’’, ’’ ја сам таква’’, то је контрапродуктивна опција . Има 

непромишљених узбудљивих момената, а после настаје празнина. 

Ако је то твоја глума, стратегија како да заведеш мушкарца, са мном је то погрешно, 

а са другима да не говорим, они ће о теби мислии све најгоре. Зато не можеш да 

оствариш трајну и стабилну везу. 

Ја сам задивљен твојим остварењима на послу, мудра, стручна, методична  и 

дисциплинована. Узимаш своју судбину у своје руке. То си ти: права, аутентична 

Дрина Аврамовић  врло ваљана особа, која нажалост не прима од друштва оно што 

заслужује. 

Али ван радне обавезе, егзистира једна друга ’’ Дрина Аврамовић’’, уместо оне праве 

која на радном месту управља собом, и другима, насупрот радном месту ти у твоме 

интимном животу, постајеш нека друга ’’ Дрина,`` ’, импулсивна, која губи команде, 

која погрешно закључује да је ’’ ванземаљац’’, ’’ ’’ ја сам таква, тешко ће ићи са 

мном’’, понаша се као шипарица, робот којима управљају пулсије за тренутачним 

задовољствима које ти недовољно тријеришеш. 

И чији постајеш роб. 
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И тако падаш у клопку. То није привлачна женственост, него импулсивност. Чиниш у 

своме животу поступке, који ти можда доносе повремена врло интензивна 

задовољства,  али који нису у складу са твојом правом природом и системом 

вредности, који су у супротности са оном правом аутентичном Дрином.  

Због чега када си сама са собом патиш. Што ти називаш ’’ борим се са својом 

аутодеструклтивношћу’’?. Жалиш се на личну аутодеструктивност увече када си 

сама са собом. Да ли касно легање значи бекство од таквих опсесивних мисли из 

вечери у вече, бекство од себе, ти се плашиш да пониреш у своју потсвест? . Жалиш 

се  на несаницу, депресију, зебњу, или повремено апатију и замор, страх. ( Од кога, од 

себе?). Да ли се плашиш да увече будеш сама са својим аутодеструктивним мислима? 

Да ли разумеш откуд све то?  

-Октобар 2005.године. Публикован Деветомесечни извештај о стању људских 

права Покрета за заштиту људских права. 

 

- Октобар 2005.године. Зашто Дрина пати?  

Да ли се Дрина може променитги, да ли може постати целовита личност?  Не губим 

наду да је могу освестити. Ставих пред њу нови текст: 

DEVETOMESECNI ( Januar-Februar-Mart-

April-Maj-Juni-Juli-Avgust-Septembar-

Oktobar)2005 IZVESTAJ O STANJU 

LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI I CRNOJ  GORI 

 

 
 

                              I.A.Predgovor. 

 

 

 

                              IB..Uvod 

 

 

 

                              I.C.Rezime 

 

 

 

 

                              II.Pravo na posedovanje privatne svojine 

 

 

 

 

 

 

1.Devizna stednja 

 

 

 

 

2.Penzije i plate, socijalna davanja  
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``Суштина твога проблема.је у следећем: ти повремено патиш,  јер поједина твоја 

дела из интимног живота нису у складу са оном правом Дрином  

Суштина је у следећем, мораш се пробудити,  морају се освестити и спојити у једно, 

различите фазе у твојој личности.  Она методична и промишљена Дрина на твоме 

радном месту, и она инфантилна распојасана  импулсивна Дрина, у потрази за нечим 

што покушава да оствари на начин који је ипак њој туђ, понекад врло узбудљив, али на 

крају изазива грижу савести и дубоке растрзавајуће  море и  разочарења.  

Уколико у томе успеш нећеш постати мање женствена, напротив. 

  

Упознај саму себе, без страха од себе. Нећеш нимало изгубити у твојој лепршавој 

женској нежности и заводљивости, напротив стећи ћеш ново стање духа, нову 

пробуђеност и свест, нову врло необичну женску привлачност.  

Постаћеш свој господар.   

Уместо да будеш робот неуротичног и психотичног, и злонамерног подмуклог 

окружења.   

Јер као таква, повремено импулсивна и  инфантилна жена, бива од мушкараца виђена 

као нешто што не инспирише поверење и стабилност. Удаље се. 

А ти си врло привлачна и у сваком погледу ваљана особа.   

Када то успеш, а то можеш са мало труда, кренуће ти и финансије, породица, радно 

место, деца, родитељи,  здравље, односи са другим. 

Знај да ћеш бити у великој заблуди ако на ово у себи одговориш: Пароле, пароле, дајте 

ми новац.`` 

Она је узела овај текст и брзо га прочитала. Није се ни удубила, надам се да јој је ипак  

нешто од тога остало у памћењу.  

-Октобар 2005.године. Стање здравља нације. 

Документ број 42. 
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-Октобар 2005.године.Владимир Червењаков, члан Покрета за заштиту људских 

права  опљачкан. 

Владимир Червењаков, Русин по нацоналној припадности,  се у слободном времену 

страсно бави ронилаштвом. Он је у околини Сремске Митровице на дну реке Саве 

открио остатке старог Римског моста.  

Дошао је у Београд са фотографијама и опсежном документацијом да ми то саопшти.  

Преда мном је на Тргу републике седео млади човек који је открио нешто изузетно, не 

само необино, него и врло значајно. 
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Он се жали да су му моћни пјединци отели откриће и да га прогоне, застрашују, 

укључујући и насилан смештај у лудницу.

 

 

-Октобар 2005.године. Радомир Вељковић ( томови 2-5), Српски Мендела још увек 

у лудници због вербалног деликта. 

RADOMIR VELJKOVIC-‖SRPSKI MENDELA‖- ―ZATVORENIK SAVESTI AI‖- 

POLITICKI ZATVORENIK U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI U VRSCU 
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Radomir Veljkovic( 1927) penzionisani pukovnik JNA (penzionisan 1967 sa 41 starosti 

po kazni) iz Krusevca ,koji je proveo 17 godina u PBCZ-(Psihijatrijska bolnica 

Centralnog zatvora) u Beogradu , zbo verbalnog delikta (1971-1988 g) -bio optuzio 

J.B.Tita i ondasnji rezim za masovna krsenja ljudskih prava u JNA i sire, koji je dobio 

1988 g status”zavorenik savest AI-Amnesty International”, dakle politicki zatvorenik , a 

ne dusevni bolesnik, se od 28.6.2004 godine opet nalazi u psihijatrijskoj bolnici.”Vrsac”. 

Umesto da bude najzad rehabilitovan, obestecen, da zivi starost u miru( on je sada 

gradjanin SCG koji ima najduzi politicki zatvorenicki staz u zemlji- ”srpski Mendela”), 

R.Veljkovica opet smestaju protiv njegove volje u ludnicu, na nezakonit nacin suprotan 

lekarskoj etici. 

Na delu je surova produzena politicka odmazda pojedinih bivsih vlastodrzaca jos na 

pozicijama, zloupotreba psihijatrije u politicke svrhe. Radomir Veljkovic je politicki 

zatvorenik zatocen u ludnici, a ne u zatvoru. 

On je osudjen na osnovu resenja Okruznog suda u Sarajevu od 20. 3. 1973. godine broj 

К-153/73 zbog toga sto je napisao jedan ostar kriticki tekst u formi optuznog predloga 

protiv J.B.Tita, ( u kome je prorocki predvideo do najmanjih detalja ono sto se kasnije 

desilo, i sto se sada desava. )Током montiranog sudskog procesa uz falsifkovanje 

cinjenica je proglasen dusevno bolesnim , pa mu je izrecena mera bezbednosti 

obaveznog lecenja u zatvorenoj psihijatrijskoj ustanovi. R.Veljkovic je inace bio 

najbolji pitomac na Vojnoj akademiji, prvi u rangu, nosilac pocasnog zvanja” Titov 

pitomac”, izuzetno visok QI. Potice iz porodice prvoboraca, i on licno, ratni drug 

Dobrice Cosica. Postojali su pouzdani dokazi da je tada bio dusevno zdrav:: Uverenje 

Klinicke bolnice u Sarajavu br.6344 od 19.12.1967 g,; Neuropsihijatrijske klinike 

Medicinskog fakuletta u u Beogradu od 24.1.1068 g; Neuropsihijatrijske ambulante 

“Omer Maslic”u Novom Sarajevu od 8.2.1968 g; Medicinskog centra u Zenici od 

4.8.1970 g. Na ovome sudjenju mu je protivno zakonu oduzeta poslovna sposobnost, i za 

staraoca postavljena njegova ondasnja supruga, protiv njegove volje, znaci protivno 

zakonu 

Radomir Veljkovic je oslobodjen iz PBCZ-a u Beogradu 1988 godine, posle vala 

protesta i intervencija u zemlji i van nje, nase organizacije ,SANU, UKS, Odbora za 

odbranu slobode misli i izrazavanja ( profesor dr.V.Kostunica, prof dr.Ljubomir Tadic, 

Dobrica Cosic, profesor dr.Kosta Cavoski, i drugi), na zahtev AI, Unesco, Svetske 

asocijacije psihijatrije, Americke asocijacije r psihijatrije, i drugih. Uprkos formalnog 

oslobadanja on ne ostvaruje svoja prava u vezi koriscenja svoje penzije, nastavljaju da 

mu postavljaju po kazni staraoca, da ga sikaniraju..  

Zivi opet u Sarajevu gde ima stan, gde je bio profesor Vojne akademije ,tamo ga zatice 

rat, i 1992 godine biva zatocen u logor na Kosevu, Sarajevo, kao” sumnjiv, spijun 

Beograda, Generalstaba JNA”,biva podvrgnut surovim torturama, bio je tri puta u 

komi. Otuda ga je oslobodila po drugi put u njegovom zivotu, nasa organizacija uz 

pomoc medjunarodne zajednice. 
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Od tada je ziveo u Beloj Crkvi,Banat, gde su posle II Sv rata kolonizirani njegovi 

srodnici, u zajednickoj kuci( ima 33 deo ove kuce), najzad dobija pravo da koristi svoju 

penziju ( 20.000 dinara), podnosi Zahtev za obestecenje, njega uznemiravaju raniji 

progonitelji, prete mu, prave svakonevno pakosti, provociraju ga. 

Njegova borba iritira njegove srodnike, i mnoge druge, ( mi ne zelimo da se mesamo u 

porodicne odnose R.Veljkovica, nego samo zelimo da mu pomognemo), on je ruiniran 

teskim decenijskim progonima, na pragu duboke starosti, sam, u neprijateljskom 

okruzenju, klonuo, sto zloupotrebljavaju njegovi bivsi progonitelji jos na pozicijama 

mocnika, da ga definitivno dotuku, ponovo smeste u ludnicu. Pozivaju se na ranije 

sudjenje, falsifikovane dijagnoze, nezakonito oduzimanje poslovne sposobnosti i 

postavljanje staratelja jos iz 1971 godine ,( sto je anulirano akcijama SANU, UKS, 

mednjunarodnih organizacija), kazu da navodno ne moze da se stara o sebi, svom 

stanu, proglasavaju ga teskim dusevnim bolesnikom, postavljaju novog staratelja, i 

smestaju ga u PB”Vrsac”, sto on ne zeli, i dozivljava kao nastavak ranijh progona, kao 

tesku kaznu. 

Zahtevamo: Oslobadjanje R.Veljkovica iz psihijatrijske bolnice, ukidanje starateljstva, 

vracanje poslovne sposobnosti, prekid progona, rehabilitaciju , obestecenje. Njegovi 

navodni socijalni problemi se mogu resiti” humanim” a ne “politickim” nasilnim 

postupkom. 

Predocavamo da u psihijatrijskim bolnicama u SCG u sveopstem haosu i metezu , ima 

politickih zatvorenika ,koje tamo smestaju i drze kriminalci, a ne zvancna vlast. 

SAVET POKRETA ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

- Октобар 2005.године. Дрина одбија да се освести, више јој се свиђају потсвест и 

несвест. 

Био  сам дубоко разжалошћен, кад је лист узела у две руке, устала са клупе, и стојећи 

га театрално импулсивно као робот, исцепала у ситне папириће, и бацила га 

тријумфално у оближњу корпу за отпатке, цело време се смејући гласно. 

Била је врло расположена: `` Немој ме мењати, мени је овако  дивно``.  

А жали се да је повремено на ивици безнађа  несреће, да помишља на самоубиство?  

Дрина ми је тада личила на источноевропског гаатрбајтера на раду у  Француској, из 

драме Вацлава Хавела, који је дошао тамо и годинама мукотрпно радио, сневајући да  

заради и да се врати у Пољску да помогне себи и својима. И када је зарадио новац, због 

нечега разочаран и љут на своје сроднике, устаје,вади ташну са папирнатим 

новчаницама и све их исцепа. 

Или су жене и мушкарци другачији?  

-Октобар 2005.године. Балкански лепрозаријум. 
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На друштвеним групама се појављује вро занимљив текст. 

Документ број 43. 

-Октобар 2005.године. Поднесак Оливере Вукчевић Европском суду и Стразбуру. 

 

-Октобар 2005.године. Саботажа  развоја туризма на Дрини. 

Olivera Vukcevic,                                                                u Beogradu             oktobra 2005 godine 

Srbija i Crna Gora 

 

 

SAVETU EVROPE 

Strasbourg, Francuska 

 

Postovana gospodo, 

 

 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  krsenje  mojih prava na osnovu clana 34  

Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika suda. 

 

 

I-STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime- ……VUKCEVIC---------------------------------------------2.Ime---OLIVERA----- --------------------

-------------- 

 

Pol:ZENSKI  

 

 

3.Drzavljanstvo------SCG-Srbija i Crna Gora--------------------------4.Zanimanje-PENZIONER------ 

 

 

5.Datum i mesto rodjenja---17 aprila   1953 godine--------------------- 

 

 

6.Stalna adresa-----------CENTA, BANAT, Nikole, Tesle broj 17, Srbija-------------------------------------------

--------------------------------------- 

 

7.Broj telefona----981-23-899181---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.Sadasnja adresa----- CENTA, BANAT, Nikole, Tesle broj 17, Srbija, Srbija i Crna Gora- 

 

9.Prezime i ime zastupnika-zasada ga nemam 

 

10.Zanimanje zastupnika   ---------     “ 

 

11.Adresa zastupnika-----------------“ 

 

12.Broj telefona-----------------Faks------- 

 

B..Navedite ime tuzenih/tuzene drzave-------SCG-SRBIJA I CRNA GORA---------------------------------------

----------------------- 

 

13. Priloziti Punomoc ako .Podnositelj ima Zastupnika-nema 

 

 

 

 

 

II.OPIS CINJENICA 
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,  

- Октобар 2005.године. Учимо француски. 

Дошла је у мој стан да учимо француски. Чим је села на кауч, устала је, скинула блузу 

и грудњак, стала је пред мене:`` Погледај ми пажљиво дојке, да ли негде има неки 

чворић``  

Преда мном је стајао савршен женски торзо, како су многи казали у њиховим књигама, 

дојке које одолевају земљиној тежи, тако лепе женске дојке скоро да нисам никад 

видео``. пружих руку да јој покажем једну малу плавчасту веницу.  

 

 

Она ме строго опомену:` Не смеш ми ни дотаћи дојку ``.  

Нисам могао да се савладам. Она зграби хаљину:``Ако се не смириш, одмах одлазим`` 

Sabotaza  razvoja turizma na Drini.   
  
Obavestavam javnost da su nase aktivnosti razvoja turizma na Drini ( Srednji tok Drine, Opstina  
Ljubovija pre svega), bile lukavo i snazno opstruirane tokom letnjih meseci, a i pre toga, i sada.. Sto se  
ogledalo i ogled a u sudskim odugovlacenjima, nepravdama, obasipanjima od sudova sterilnim  
podnescima, zahtevima da se plate visoke sudske takse za nikakvu usugu, kao i atacima kriminalaca,  
pretnjama, uvredama, klevetama, blokadama telefona, faksa, interneta, intrigama i r azlicitim  
saplitanjima, agitovanjima i dezinformacijama ucesnika seoskog turizma u toj regiji.   
  
Uprkos svega postignuti su zavidni rezultati, broj  tutrista/nocenja, spustovi   niz  
Drinu(splavarenje, rafting), vise grupa planinara, penz ionera, invalida, itd.   
  
Vec skoro dva meseca smo pod opsadom, i nase aktivnosti su za ovo vreme bile svedene na nulu zbog  
toga.   
  
Ko to cini? To je delo lobija u Beogradu, Srbiji, RS, Bosni , kojima smeta ekonomski  
razvoj Srbije, to je delo  kriminalaca, ili neznalica raspamecenih kriminalaca koji nas  
sabotirajuci misle da blokiraju‖ mondijaliste‖, rivale, konkurenciju,  itd. Ono sto je vrlo znacajno je da  
nas podrzava zvanicna vlast,. drzava, Opstina Ljubov ija. Sramota je da oni koj i ubijaju nase vojnike,  
unistavaju zdravlje vecini Srba, sabotiraju nase akcije ekonomskog  razvoja Srbije. Zasto to dozvoljava  
nasa vlast?   
  
Tomislav Krsmanovic   
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Почели смо француски, она се нагло упути широком лежају, који је мамио, није могла 

одолети. Од почетка ми је јасно да је она сексулно неизживљена бујна жена,гурана у 

изолацију и сексуално лишавање. 

Добро, ако је тако, зашто ме спречава и у најмањој иницијативи да се понашам као 

мушкарац, да остваримо у кревету оно што сањају мушкарац и жена.  

Сматрам да она није довољно умешна у опхођењу са мушкарцима, поготову у кревету: 

``  

У психологији брака и љубави стоји, да мушкарац и жена треба да  разговарају, да тако 

угоде једно другоме.  

`` Знам ја све то```скоро да ме прекиде.  

Глуми? Шта? зашто? Ко је шаље? 

Нисам никакав мекушац. Али она крајње енергично заустави сваки  мој љубавни 

покушај. 

Никад нисам био у оваквој ситуацији! 

-Oктобар 2005.године. Догађања. 

Часопис за друштвена питања  Универзитета у Нишу `` Теме``  је у броју 3/2005 

објавио мој текст `` Улога интелектуалца данас``. 

-Октобар 2005.године. Премлаћен функционер Општине Савски венац. 

 

-Новембар  2005.године. Нисам одустао од намере да освестим Дрину. 

Послао сам нову поруку на њену емајл адресу: ``Communication et presentation, на 

страни 4 је текст који смо ти и ја разрадили  Les dix comandements en vue d`obtenir 

une bonne communicatione. Један од твојих кључних проблема су `` глуви телефони``, не 

мислим на телефонске апарате, него на твоју склоност да импулсивно и пребрзо 

погрешно процениш стварност и људе. Овај текст ће ти помоћи да почнеш о тој 

твојој несавршености да размишљаш. 

У прилогу Моралност-из уџбеника психијатрије доктора психијатра професора 

Марића ( са којим ме веже дугогодишње познанство, скоро пријатељство, заједно смо 

Povodom premlacivanja funkcionera Opstine  Savski venac. 

 

Povodom danasnjeg premlacivanja funkcionera Opstine Savski venac izjavljujemo da je ta praksa 

postojala jos od 1945 godine, za vreme J.B.Tita a zatim i za vreme S.Milosevica. To se nastavlja jos 

vise, jos cesce,  jos drasticnije. 

 

Sveca dogoreva. Vrag je odneo salu: ubistva, premlacivanja, provale, ucene, pljacke,. itd, itd. Ovde 

kriminalce zloupotrebljavaju drzave iz geo-okruzenja da ruse nasu  drzavu .Pozivamo na hitnu 

intervenciju organa reda. U prilogu nase saopstenje iz 1989 godine.Premlacivanja na javnim mestima 

politicki nepozeljnih osoba..Nista novo!   
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разговарало на телевизији поводом публиковања моје књиге КАЗНЕНА 

ПСИХИЈАТРИЈА- КО ЈЕ ОВДЕ КУД) .Моралност је пре свега предмет психологије  

(психијатрије), а мање моралности као филозофске категорије. Коригуј се , ти то 

можеш. 

Reveille toi! Давно си уснула. Не очекуј да те други победе, оствари највећу животну 

победу: ПОБЕДИ САМУ СЕБЕ.  И спаси себе и своје најближе. Јевреји кажу: ``Помози 

три пут, а ако се не исправи, гурни низ воду.`` и ``Ко воли свакога не воли никога``. 

Ако ово проучиш, послаћу ти следеће текстове. 

-Новембар 2005.године.  

Издавач`` Ведес `` чији је власник Драшко Стојановић и ја сарађјемо изврсно.  

Рођака Мира Бетовић ми се понекад јави телефоном.  

-Новембар 2005.године. Допис у вези Радомира Вељковића , др.Војиславу 

Баланешковићу, психијатру, Началнику  Геријатријског одељења П.Б. `` 

Вршац``. у Вршцу. 

Документ број 44. 

-5 новембар 2005.године. Допис Европском суду у Стразбуру у вези Драгослава 

Глишића. 
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-Драгослав Глишић се обратио Врховном суду Србије: 

Dragoslav Glisic                                                                                    u Beogradu 5.11.2005 godine 

Losinjska 25a, Beograd,  

Srbija i Crna Gora-  

 

Evropskom sudu 

SAVETU EVROPE 

Strasbourg, Francuska 

 

Postovana gospodo, 

 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  krsenje  mojih prava na osnovu clana 34 

Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika suda. 

 

I-STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime- Glisic   2.Ime --Dragoslav-------------------------------- 

 

Pol:Muski 

 

3.Drzavljanstvo------SCG-Srbija i Crna Gora--------------------------4.Zanimanje………penzioner 

 

5.Datum i mesto rodjenja---21.9.1947 , Recice-Bojnik, Srbija. 

 

6.Stalna adresa------- ----Losinjska broj 25a, Beograd, Srbija  

------------------------------------------------------------------ 

 

7.Broj telefona---381.11. 405538 

 

8.Sadasnja adresa----- Losinjska broj 25 a, 11050-Beograd, Srbija  

 

9.Prezime i ime zastupnika- nema 

  

10.Zanimanje zastupnika   ---------     “ 

 

11.Adresa zastupnika-----------------“ 

 

12.Broj telefona-------„‟----------Faks------- 

 

13.Navedite ime tuzenih/tuzene drzave-------SCG-SRBIJA I CRNA GORA--------------------------------------

------------------------ 

 

Priloziti Punomoc ako .Podnositelj ima Zastupnika 

 

 

II.OPIS CINJENICA 

 

Obracam vam se molbom da postupite po metodologiji Evropskog suda, i da me u okviru vasih ovlascenje i 

kompetencija podrzite u borbi za moja drasticno prekrsena  zakonska prava.Naime ja sam prevremeno 

penzionisani saradnik SSUP-a( Saveznog sekretarijata unutrasnjih poslova) iz Beograda, bio sam na 

montiranom sudskom procesu uz krivotvorenje cinjenica oglasen krivim za nepocinjeno delo, isteran iz 

radnog odnosa 1981 godine, zatima 1988 godine osudjen na nezakonit nacin na  kaznu zatvora koju sam u 

celini izdrzao u krajnje teskim uslovima, .Pre toga sam 20 maja  1988 godine bio nasilno po kazni smesten 

u psihijatrijsku bolnicu”Laza Lazarevic” u Beogradui gde sam ostao 11 dana izlozen tesko zamislivim 

torturama odakle sam izasao drasticno ostecenog zdravlja, ruiniran, bio sam zrtva zloupotrebe psihijatrije u 
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 -Новембар 2005.године. Дрина-Учимо већ неколико дана француски. 

Ушла је право са врата и у зимском капуту и ципелама се испружила као полумртва, 

као поражена војска, легла преко целог кревета. Али не уздуж него попреко  

`` Одахни мало, ти си се предао само француском``, скоро да ме прекори. 

 Открио сам да она има поодмакла знања из француске граматике. `` Стигла сам до 

треће године студија француског на Филозофсом факултету у Београду , и напустила 

због породичних обавеза`. 

`` Којих`` ? 

`` Дуга прича, била сам у  браку са Афганистанцом, имам сина и ћерку са њим 

близанце``. 

Додају се нови делови слагалице.о њеној необичној личности. 

Све ћу ти о Недиру испричати, али хоћу да учимо  француски,  И то до  краја године. 

- Новембар -децембар 2005.године . Дринина исповест о браку са Афганистанцом. 

Дрина је дошла следећи дан увече. Није то био састанак као они ранији, нешто друго, на први 

поглед  без жара да се поново почињемо да  виђамо.  

Али ће се видети тек 2007.године, дакле за две године, да ће неке ствари кренути  у њеном 

животу кренути неким другим токовима. 

 Назрех у цртама њеног лица некакв немушту поруку, да расплет тек наилази. 

А до кога је почело да долази крајем маја  2007.године, када у Београд дође дуго топло лето.  

Зашто тек кроз две године? Због чега је настала двогодишња дуга пауза? Да ли ми је 

недостајала?  

Ми смо сви запали у теме часовника, време стоји, или нам га неко  краде 

Мало по мало, она поче да се поверова, али на француском.  

После гимназије у Далмацији, у Београду је завршила  студије оријенталних језика на 

Филозофском факултету. На неком скупу невладиних органзација у Београду , Ром младић 

кога је упознала на  Ади, јој рече: `` Да те упознам са Недиром  ајде брате Надире бре, брате, 

дођи брате овамо`, повуче за рукав скоро грубо црнпурастог млађег  човека`` . 

Дрина   застаде, присећа се:``Одмах сам препознала да није Ром, имао је благо 

искошене очи, и црну косу, али светао тен, као наши људи, повисок и мужеван, да није 

било тих азијатских очију, мога би лако проћи као Шумадинац. А он Афганистанац``, 

насмеја се гласно. 

`` Како је дошло до брака``? 
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``Недир Шафаров је  рођен 1946. године, дванаест година старији од мене је повремено  

долазио у Боград, виђали смо се,  и на крају ступим у брак 1990.године, имала сам тада  

32 године, а он 42, а сина и ћерка је рода донела на свет 1992.године``. 

Она се брзо зближава, тај брак, очигледно није био добар избор, она се развела, 

спомињала  је раније да је са разведеним мужом имала велике неприлике, различите 

културе, он је тајанствен човек у мутним ковитлацима и заплетима, бивао би често 

одсутан, није причао где, нервозан, љубоморан, жали се да је био насилан, обраћала се 

центру за социјални рад, судовима, полицији.  

`` .Недир је врло мистериозан човек, овде у Србији њему су свугде врата отворена, он 

уствари није рођени Афганистанац, његов отац.Карим Шафаров је из  бивше совјетске  

републике Таџикистан, био је безбедњак,  један од поверљивих ослонаца Москве у 

.Душанбеу, главном граду Таџикистана,  и то онај  један од најповерљивијих, 

учествовао у Отаџбинском рату, рањен у бици код Стаљинграда`` 

 

Таџикистан. 

Извади ми слику Недировог оца, иако црномањаст косих очију, прави строги 

црвеноармејац.  

Чудно, како она познаје гео-поли тику Централне Азије и историју: `` Још прошлог 

века Русија и Енглеска су се бориле за превласт у Централној азији, Русија је стигла до 

граница Афганистана и Ирана, али није тамо продрла, у Таџикистану и Афганистану се 

говори персијски дијалект., као српски и бугарски. Енглеска је држала Индију све до 

1947 године. Током Хладног рата су  Сједињене Америчке Државе и Совјетски 

Савез борили за  утицај у Авганистану, што је довело до крвавог рата 

између муџахедина („свети ратници―) које је подржавала Америка,  и власти коју је 

подржавао Совјетски Савез, у којем је животе изгубило више од милион 

Авганистанаца.`` 

Делови слагалице се слажу:`` Недиров отац зна афганистански, сличан тачишком и 

персијском, одлично је уведен,  послала га Москва у Афганистан``'запитах је. 

Петар Арбутина, је уредник у Издавачкој кући `` Савремена администрација``, 

прочитао је мој аутобиографски роман, и о њему се изјаснио са неколико речи. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%9F%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Tajik_mountains.jpg
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Сестра Нада је стално узнемирена и нервозна. Сестричина Валерија није у стању да 

плаћа комуналије.  Брат Милић једва излази  на крај са врло скромном пензијом. 

Милан,и Саша се труде да дођу до стана.  

-Новембар 2005.године. Италија оптужила САД за убиства стотина цивила. 

 10. новембра Италијанска телевизија РАИ изнела оптужбу како су америчке снаге 

убиле стотине цивила хемијским оружјем белифосфор у Фалуџи током операције 

Фантомски бес у новембру 2004.11. новембра . 

Боинг 777-200ЛР поставио нови светски рекорд у дужини комерцијалног лета, летећи 

21.601 km од Хонгконга, прекоТихог океана, Сједињених 

држава и Атлантика до Лондона. 

-Новембар 2005.године. Дрина и Недир. 

` Да, Шафарови имају родбину у Афганистану поред саме границе са Таџикистаном ``, 

сазнах, сценарио ми постаје све јаснији. 

Она ме погледа значајно, њен француски бриљира.  

Кo је ова жена?   

Болује од далматинског комплекса, читајући између редова чини ми се да им се 

улизује? Водила ме у Земун у неколико наврата, и то по правилу близу католичких 

обележја овога сликовитог, и мултиетничког града, мисли да ја не препознајем њене 

улизичке мисли, толико јој је стало до учења француског језика, да га научи течно, да 

јој на споменику стоји `` Знала је француски``.?   

Носи најлепше успомене из путовања по Француској и Италији, Дружила се са страним 

дипломатама, у небо окива интелигенцију и шарм француских дипломата.  

А запослена у значајној државној установи. 

Сада сазнајем нове детаље, као у неком узбудљиом шпијунском роману.  

Како, она вајна обавештајка а нема новца?  Проси?    

Настави исповест `` После Другог светског рата је дошло у Таџикистану до побуне 

против Совјетског савеза, па  онда и 1992 након распада СССР-а, подбадали их 

Енглези , Карим Шафаров је био поуздан и поверљив човек Москве``.  

Застаде и рече  оно што сам и назирао да ће бити:`` Није се званично одрекао Незира, 

али неће да га види очима, сматра га за отпадника``. 

Дрина ме је посматрала искоса, као да је то сада нека друга жена преда мном: `` Та 

Недирова бела кожа и светла боја очију потиче од смеђе светлооке мајке Украјинке, 

црне косе, по оцу поунијаћене  православке, из  Одесе, потомка српских досељеника у 

Украјину на територији такозване Славеносрбије. Има ту још неких замршених ствари, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%9F%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%9F%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%9F%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_777
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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мајка његове мајке је била  Кримска Татарка, чија породица је након Другог светског 

рата исељена из Крима .у Узбекистан, због наводне сарадње са Немцима.`` 

``Надир је трагично распет између свога сложеног порекла,  он не зна ко је, да ли је 

Муслиман, он је шиит, а не сунит, да ли је Таџик, Персијанац,  или Словен, или је 

Татарин турског порекла, има симпатије за Словене, Србе, понекад и за Русе, нарочито 

симпатише Иранце, али Русе почиње да презире, одбацио је руски наставак ``ов``, сада 

се презива Шафар``, одахну. 

 Настави занимљиву причу.`` Због промене презимена се гадно завадио са оцем  

русофилом. Понекад је против Јевреја и Израела``.додаде. 

`` Надир    је пао под утицај мајке ,по мајци Кримске Татарке, она као поунијаћена 

православка љуби папучу Папи, Хохоли ( погрдан назив за Украјинце од стране Руса) 

не воле Русе, а два скоро иста народа.  Причала му је мајка од рођења  све најгоре о  

Русима, да су током Другог светског рата, иако је велики број Кримских Татара служио 

у Црвеној армији и учествовао   партизанским активностима на Криму током рата, 

Совјети казнили целу популацију  Кримских Татара, постојање Татарске легије у 

војсци нацистичке Немачке и колаборација татарских верских и политичких вођа 

са Хитлером , послужило је Совјетима као изговор да прогласе целокупно 

становништво Кримских Татара за сараднике нациста.` 

. Како она све то зна? Ко  зна са ким се она све дружи?  

`` Муж његове мајке, његов отац, Таџикистанац, ортодоксни човек Москве, са чином 

пуковника НКВД , се са супругом често препирао, претио јој Сибиром, злостављао је 

физички, на крају је без трунке сажаљења отпремио наглавачке  у Сибир, развели се`` 

погледа ме. 

Дрина настави: ``Његова мајка је била задрти не само  русофоб, него и анти- семита, 

кривила је Москву за истребљење милиона Украјинаца за време такозваног 

Голодомора, великог помора  становништва на територији Украјинске 

СССР током 1932. и 1933. током глади која је задесила такође и у Другом светском 

рату`` 

.`` Занимљиво``, подстичем је.  `` Недир обожава Хезболах``, сазнах изненађујући податак.`` 

Хезболах је шиитска терористичка организација, Недир је шиит``? питам је. ` ``Ама њега нико 
не узима озбиљно, гледају му кроз прсте, ћалов, његов старији рођени брат је високи 

функционер у  Афганистану.у  Рах............``,  

Дрина овде застаде поче да муца , не уме, не може да изговори име, започне Рах, па понови 
Рак, па на крају изусти нервозно`` у Рахмањиновој влади``. 

`` Ниси исправно изговорила име, Сергеј Рахмањинов је био руски композитор јеврејског 
порекла, другачије се зове председник  Таџикистана`` .  

Она се дубоко замисли, удуби, и присети се: `` Да, сетила сам се, зове се Рахмонов, председник 
је владе у Таџикистану``. Па додаде:`` А други брат је утицајан у Кабулу``.  

`` А што га овде у Србији подржавју``? није ми  јасно. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%84_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1932
https://sr.wikipedia.org/wiki/1933
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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`` Због утицајне браће,   сматрају га као неозбиљног, он то прича о Хезболаху, али никад нје 
сарађива стварно са њима, али их повремено контактира,  он је понекад  лакомислен.`` 

Смеје се безбрижно: ``Недир је нека врста  шаљивџије, незванични  ``attache international``, он 
ужива у тој улози, за себе понекад каже у шали да је Џемс Бонд, воли да има новца, жене око 

себе, да му се сви клањају. Шта сам све претрпела од њега, причаћу ти``. 

Застаде. па кратко додаде:`` Титрају му овде због утицајне браће због добрих односа са 
Афганистаном и Таџикистаном,  али нарочито јер тргује дрогом из Афганистана, а вероватно и 

оружјем``. 

`` О чему се ради са Афганистаном`` ?, кушам њена сазнања. 

 

``Причају празне приче о дроги, тога има али то није битно, много је битнија гео политичка 
позиција ове земље , али мени то  није кључно, најважније је оно што се не говори, ова земља 

је  

баснословно богата природним неоткривеним  нетакнутим ресурсима. Па ко пре ђевојци 
његова ђевојка.  

 

-Новембар 2005.године. Пуна подршка званичним ставовима у вези Косова. 
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-Новембар 2005.године. .Дрина отпутовала у Таџикистан и Афганистан. 

Дрина је нестала. нашао сам у мобилно м кратку пор уку: О тпугтовала сам у Афганистан. не 

знам када се враћам`` 

  

-Новембар 2005.године.  Писмо Радомиру Вељковићу.

 

-Децембар 2005.године. Учестали случајеви злоупотребе психијатрије у политичке  

сврхе. 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

PUNA PODRSKA ZVANICNIM STAVOVIMA O KOSOVU. 

 

Izrazavamo punu podrsku zvanicnim stavovima. Kosovo je deo nase drzave, nijedna drzava u Evropi 

jos nije ustupla nekome svoju teritoriju, ko je lud da daje svoju najsvetiju zemlju drugome, Kosovo je 

nase po domacim ustavu i zakonima, po medjunarodnom pravu. I po Rezoluiciji 1244. Kosovo je nasa 

svetinja i zenica u oku.Pregovaracka ekipa je vrlo jaka, sve sami vrhunsk eksperti ,svi argumenti su na 

nasoj strani, albanske pozicije su bez argumenata, svode se na nasilje i vulgarne uvrede, nebulozne 

tvrdnje nedoraslih ,razume se   uz podrsku drugih. Da nije drugih oni bi bili manji od makovog zrna. 

Ali mi “znamo za jadac”, sada smo uz medjunarodnu zajednicu. U ekipi nasih pregovaraca je i vrsni 

srpsko-jevrejski intelektualac i ekspert dr.Leon Koen( pokusaj primitivnog srbofobskog geo-okruzenja 

guranja Srba u anti-semitizma ovim prisustvom dr.Koena se pokazuje kao neuspeo, pucanj u 

prazno).Oni koji su bili anti-semiti u proslosti to ne mogu izbrisati, a mi nismo bili nikada, ne 

dozvolimo da nas “eksperti” iz geo-okruzenja navedu na to. 

 

Savet Pokreta 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

tel-011-3511829;Mob tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Radomir Veljkovic 

Neuropsihijatrijska bolnica “Vrsac”, Gerijatrijsko odeljenje 

Podvrsacka ulica 13 

VRSAC 

 

Dragi Radomire, 

 

Zvali su me u vezi tebe iz SANU, rekli da si tamo, da ti pomognemo da 

budes na slobodi. dr.V.Balaneskovic je ljubazan, rece mi da ti je dao 

moju knjigu KAZNENA PSIHIJATRIJA ,koja je vrlo znacajna, u kojoj 

se ti pominjes na mnogo mesta.Mi smo te izvukli iz CZ-a, iz 

muslimnskog zatvora.Hocemo i sada. Odgovori na ovo pismo?  Reci 

kako si? Kako si smesten tamo , ko, kako, zasto, po kome postupku? Sta 

zelis da ti pomognemo? Jeli zelis na slobodu? 

 

Ocekujuci tvoj odgovor 

 

Sve najbolje 

Toma Krsmanovic 
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Документ број 45.  

-9 новембар 2005.године. Одговор професору Јовану Марићу, психијатру. 

 

 

-Професор др Јован Марић, психијатар. 
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-Новембар  2005.године.  Дрина се вратила из Азије. 

Изненада се вратила као што је и отишла. Схватио сам да не треба да је било шта 

питам. 

Причала ми је у стану. Путовала сам са њим у Таџикистан, па у Афганистан, стари 

совјетски авион  на проппелере нас је као  ћира дрмусајући се спустио у Душанбе. Из 

авиона бескрајни високи врхови губе се  небу, свугде се бели снег и лед, где ти људи 

живе?. У муслиманској  држави а свугде ћирилица?.Знају га цариници, пилоти, 

полиција, сви му се клањају, обраћају му се на руском, таџичком, Недир зна и руски и 

украјински, а српски течно, лако научио``. 

Toмислав Крсмановић 
 
Одговор професору др.Јовану Марићу.-Лист Глас јавности 9 новембар 2005 године, ЗДРАВИ У ЛУДНИЦИ 
 
Уважавам и поштујем професора Марића као изузетног стручњака и интеектуалца. Са његовом изјавом се 
углавном слажем , додајем и овај мој коментар. 
 
Огромна већина наших психијатара су верни Хипократовој заклетви, иако живе и раде у крајње тешким и 
сложеним временима.. Сам професор Марић каже да се лекари психиајтри често преваре у процени 
здравља. А за то време доведена особа пати. Значи, не ради се обично о злој намери психјатара него о 
погрешним проценама. како су могуће погрешне процене? Ко шаље онда здраве људе у луднице? Зашто? 
Како? 
 
Желим да кажем да се овде не дешава само масовна  драстична злоупотреба психијатрије него и самих 
психијатара које други наводе на погрешне  процене  душевног здравља. 
 
Треба заштити пацијенте,али и психијатре.. 
 
Ова област није регулисана адекватним законским прописима,  оно што јесте се не поштује.Овде влада 
истински хаос. Није дефинисано ко даје иницијативу за смештај, како, зашто, цео поступак, сам разлог 
ОБОЉЕЊЕ је нејасна широка формулација, није разјашњено шта се подразумева под појмом ОПАСНОСТ 
ПО ОКОЛИНУ, МЕДИЦИНСКА ИНДИКАЦИЈА-ПОТРЕБА ЗА ЛЕЧЕЊЕМ, и онмо што је записано у законима се 
не поштује. За неки дан ћемо се детаљно огласити поводом стања психијатријских закона,  дати предлог 
реформи. Засад оволико. 
 
Овако несређено стање многи злоупотребљавају да се тако окористе: да казне неистомишљеника, ривала, 
да отму, оробе, покоре, напакосте, да се отарасе онога ко им смета, итд, итд. Криминализација, парализа 
правне државе, слабост државе, све то погодује појави самозваних пресудитеља, који користе овај 
вакуум, да чине ове злоупотребе. 
 
Данас је душевно здравље већине  лоше. Психијатрима је врло тешко да процене. 
 
Починитељи злоупотреба знају врло добро овакво стање, то су махом бивши режимски  кадрови кој и су 
одлично испекли занат  раније, са јаким везама, погодностима. 
 
Ми одавно указујемо на значај анализе контекста психосоцијалног комуницирања на релацији 
ПСИХИЈАТАР – ПАЦИЈЕНТ. Јер треба полазити од тога да је друштвено-политичко  окружење  у СЦГ  јако 
другачије него ли исто у једном грађанском друштву. Ово душтвено-политичко окружење је  јако другачије 
него ли исто у једном грађанском друштву. Ово друштвено-политичко окружење је у својим појединм 
сегментима јако крминализовано,  може утицати на рад психијатара без његовог знања  и смишљено  га 
омести у тачној процени, навести га да изда погрешну дијагнозу по вољи криминалаца моћника. Ова 
комуникација се може по вољи умештати на бројне начине у интеракције између  психијатра и пацијента и 
својим ингеренцијама којих психијатри често нису (довољно) свесни, га навести на нетачну дијагнозу. 
Психијатри су по природи свог посла упућени на податке и документацију коју добијају о болеснику од 
сродника, суседа, из радне организације, образовне установе, од органа власти, од својих колега 
психијатара, из месне заједнице, центара за социјални рад, судских органа, итд. Они полазе у принципу  са 
тачке гледишта да су ови подаци веродостојни а што не мора бити тачно. Нама је познато, то признају и 
званичници, да се људска права данас масовно крше, не од званичне власти него од криминалаца и 
судија.. Прогонитељ (криминалац, са јаким везанма, локални бирократа) у једној  оваквој констелацији 
могу по својој вољи и жељи подесити изјаве, документа, податке са циљем да особу која им не 
конвентира по  нечему, представе психијатру онако како они желе. Жалосно је да наши психијатри још 
увек слепо прихватају сервиране податке као веродостојне (из страха, незнања) што доводи до многих 
пропуста са кобним последицама. Опрезност и критичност према изворима података о пацијенту су 
потребни и у грађанским друштвима јер и тамо може доћи до злоупотреба (нпр. Од стране сродника да би 
се дочепали наслеђа и др.). Уколико би пре требала да постоји критичност према примљеним 
информацијама када се ради о нашим психијатрима, будући да живе и раде у једном специфичном 
мафијашком окружењу које као што је већ познато, је јако заитересовно за њих и њихов рад и жели да га 
држи под контролом. 
 
 Утолико је овај проблем тежи  и процене душевног здравља пацијента у једном оваквом 
окружењу компликованији задатак јер ово окружење може утицати и на душевно здравље људи. Услед 
кризе већина је у душевним проблемима., то је нарочито често  међу онима који се жале на повреде 
њихових права, а њих има много, врло много. Како психијатар може проценити овакве «болеснике»? наши 
психијатри као и сви психијатри света, имају проблем да разлуче шта је утицај средине а шта генетска  
подлога. Криза, егзистенцијални породични проблеми који у вези тога настају, беда многих, притисци које 
описујемо над бројним грађанима од стране криминалаца  су присутнији у једном  друштву, као што  је 
наше, него ли, на пример, у једној западној демократији. Наши  психијатри су често у ситуацији да пред 
собом имају особу која је крајње узнемирена, која се  жали да је жртва прогона, будући да је то и често 
случајева тачно (а има и параноидних  реакција) а како су такве особе обично (крајње) руиниране или 
здравствено оштећене, оне нису у стању да себе представе у правом светлу, поготову уколико је у питању  
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Ужива да се присећа:`` Са њим би се некако могло живети, али уме бити 

неподношљив, до крајњих граница је сумњичав, љубоморан, ко зна шта му се све 

дешавало у животу, ноћу често јауче из свег гласа, све се ори, као да му неко дере 

кожу, а када се пробуди ничег се не сећа, казао ми је једном да сања ужасне снове``., 

исповеда Дрина своју несрећу. 

 ``Када је смирен и расположен онда је диван, имао је обичај да запева познату 

туркменску песму  на руском`` Толка у љубимој могу бит такие необикновение глаза``( 

Само у вољене могу бити такве необичне очи), певао је једном пред мојим 

родитељима, они су се сетили, ова песма је била врло популарна у Србији 1950-их 

година``. 

`` Он је шиит, а туркмени су сунити, Туркмени су турцијски народ, а његови Таџици 

припадају перијској групи народа, као и Афганистанци,  `` радознао сам. 

`` Мајка његове мајке је била Татарка, турцијска нација, отуда Недиру симпатије за 

Туркмене, он је шиит, али већина Таџика су сунити``. 

Настави: ``Турцијски народи из бившег СССР-а су например Туркмени, Азербејџанци, 

Узбекистанци, Чечени, има још и других, то нису Турци, али су слични међусобно, као 

ми словенски народи. Велико Турци су крвожедни према  Русима, хтели би да уједине 

све турцијске народе у велику Турску, криве Русију да не да, од тога нема ништа, као и 

од сна да Русија све Словене уједине у једну царевину 

-Новембар 2005.године. Недир и Хезболах. 

-`` Недир се непромишљено повремено дружи са онима из Хезболаха, после сусрета са њима 

би скакао у сну, урликао``, сазнајем нове детаље 

.  
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`` Рећи ћу ти нешто интимно, он је мужеван, али не увек, чак не често, понекад, бејаше и тога  

у почетку па после нестало```, сазнајем делове слагалице.  

Смешкајући се осветнички настави:` ` Таман у кревету крене, почне да се у њему буди жесток 

мужјак, онда застане, почне да се чешка по лицу, скаче из кревета и сваки час јури  у тоалет. 

Тропа, ништа није могао да уради, клоне``, Дрина окрену шаку на доле победнички, скоро да 

се загонетно смешкала. 

 

`` Не лези врежа, то би га разбеснело, скочио би из кревета и почео из све снаге да узвикује 

``Алаху акбар`, он сматра да му то неко намерно чини. псовао је на руском, арапском, 

таџичком, турском.  Неколико пута је у наступу беса све поломио у стану, што се могло 

поломити`` изненађен сам, али схватам. 

Усред зиме, напољу је било минус 15 степен целзијуса, беснела је кошава, после неуспелог 

покушаја у кревету, ван себе од јарости је излетео го на терасу, и отуда почео да псује и  прети 

суседима, да баца предмете на тло, и нама је претио да ће нас све поклати``.  

Настави: ``Ћерка дохвати кључ и закључа терасу, дуго није могао ући, ушао је ништа му није 

било голом на тераси.`` 

Дрина стави очајна главу у руке: `` Убио ми је сина, војника, када сам била трудна сумњичио 

ме је стално да то није његово дете, обори ме у кревет, ударао ме из све снаге по стомаку, 

настала сепса дете мртво рођено. Више пута ме силовао``. 

  

  

 

 

-Новембар 2005.године. Допис Центру за социјални рад у Белој Цркви, у вези 

Радомира Вељковића. 



325 
 

- 

 

-Новембар 2005.године.. Откуд Шафарови Таџикистанци у Афганистану?  

 Откуд  Недир Шафаров  у Афганистану`` ? 

`` Његов отац  Карим Шафаров , као што сам ти већ објаснила   био  тајни агент НКВД 

у побуни против Москве у Таџикистану, а обављао је специјалне задатке у 

Афганистану у рату између СССР-а и САД, где има и родбину. Па је тамо  довео код 

родбине Недира и браћу`` 

Уместо да упитам где је сада Недиров отац запитах је: `` А  где је сада Недириова 

мајка``? 

`` Јармила , тако се она зове, је била у Сибиру, изашла је тешко оболела, дијареја, 

бешика, ледара, спасли су је рођаци Татари исељени са Крима у Узбекистан, сада живи 

код родбине у Узбекистану`` 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd,  

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

CENTAR  ZA  SOCIJALNI  RAD,  BELA  CRKVA (tel/faks-013-851165) 

 

Predmet: Radomir Veljkovic 

 

Pozivam se na moj danasnji razgovor sa gdjom Slavicom, socijalnim radnikom vase ustanove. Mi smo 

organizacija koja se bavi zastitom ljudskih prava. Radomir Veljkovic je bio  nas aktivista. Nas su zvali 

iz SANU u vezi Radomira, da rasvetlimo zasto je u PB”Vrsac”,  da ga otuda izvedemo na slobodu. 

 

Da vas potsetim da je R.Veljkovic visoki oficir JNA u penziji, bio je profesor Vojne akademije u 

Sarajevu, zbog svoga zalaganja za postovanje zakona je na montiranom sudskom procesu u Sarajevu 

1971 godine proglasen neuracunljvim, lisen poslovne sposobnosti, postavljen mu staratelj-sve na 

nezakonit nacin, u svrhe kazne politickog neistomisljenika.On je proveo 17 godina( 1971-1988 ) u PB 

CZ u Beogradu kao navodni dusevni bolesnik gde mu nije bilo mesto, posle  vala  protesta u  zemlji i 

svetu(  SANU, Dobrica Cosic je njegov ratni drug, UKS, Univerzitet, itd)je proglasen ne za dusevnog 

bolesnika nego za  zatvorenika misljenja. Zatim je bio u svome stanu u Sarajevu gde ga je zatekao rat i 

90-ih je bo vise meseci u muslimanskom zatvoru mucen kao oficir JNA, dva puta bio u komi, posle 

toga je ziveo u Beloj Crkvi kod rodbine. 

 

Radomir je star covek, imao je krajnje tezak zivot, uprkos dokaza njegov pravno-psihijatrijski status 

nije resen na legalan i eticki nacin, sto je  zloupotreblejno da on bude smesten protiv svoje volje u 

psihijatrijsku bolnicu gde je sada, protiv njegove volje mu namecu staratelja( sta ce njemu staratelj, on 

nije debil, on je intelektualac).On je oronuo, klonuo, sve je to tacno,ali se on oseca opravdano i dalje 

zrtva ranijih zloupotreba i smestaj u ovu bolnicu dozivljava kao produzenu kaznu. Resenje njegovih 

socijalnih teskoca nije u nasilju, nego u humanom postupku, uz postovanje njegove licnosti i njegovog 

licnog izbora. 

 

Izvolite nam NAJHITNIJE poslati podatke o njemu: ko mu je staratelj, kada je lisen poslovne 

sposobnosti, po kome osnovu je smeten u psihijatrijku bolnicu,  , i drugo.Radomir  ne moze protiv 

svoje volje nasilno biti u ludnici, niti mu se postavljati staratelj, sto sve jako poteseca na prohujala 

vremena. Treba postovati Radomirevu zelju. Ocekujuci vas odgovor 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Гулаг у Сибиру. 

 

`` Па , јели Недир са њима одржава контакте`` 

`` Ни говора , никога од родбине не посећује, сасвим се от уђио, не даје алиментацију 

деци, нити се бине о њима,  подивљао. Без икаквих  тешкоћа сам добила  родитељска 

права , није се ни појавио  на суду'``. 

`` Разбијена породица, видиш шта чине бољшевици, и теби лично је растурена 

породица``, упућујем је. 

`` Па и теби  је`` насмеја се кисело.  

Када и други трпи слично, лакше  је. 

 

- 2005.године. Претње преко друштвених група на интернету. 

Будалу не треба тражити, она се сама јави 

Документ број 46. 
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-Новембар 2005.године. Недир, Афганистанац и Дрина. 

`` Где је сада Недир``? 

`` Бријао се, једанпут када смо били заједно, сада нисмо, мало се посекао испод доње 

усне, он често тамо мало штрецне бријачом, зацрвени се, кап крви  капне, то га одувек 

ужасно нервира, кад год се брије п0сече се мало, једном се мало више сецне, крв  се 

мало зарумени, неће да стане, он побесни као никад раније, удари руком из све снаге у 

огледало, пуче као мала бомба, прсну стакло, улетех у купа тило, свугде стаклићи, руке 

и глава му у крви. На срећу брзо су га зашили у болници, замало да му је стакло исекло 

вене``. 

`` Где је сада``?.  

``Отпутовао је недавно у Техеран, авионом преко  Истамбула , враћа се за месец дана``, 

сазнах. 

`` Не иде да види оца, мајку, браћу`` ? 

  

 

``Ама не, тај само мисли на себе`` 
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Тек након ове опаске сам сазнао више откуд они, Таџикистанци у Афганистану  

``За време деветогодишег Совјетског рата у Афганистану Совјетски Савез је подржавао 

владу, док су побуњеници добијали помоћ из многих земаља, укључујући и Сједињене 

Америчке Државе и Пакистан.``.  

Погледа ме као професор :`` Ону грешку коју су направиле  САД у Вијетнаму је 

направио Совјетски савез у Афганистану. Совјети су хтели да у Афганистану заведу  

марксисзам, али се то тамошњим ортодоксним муслиманима није свидело. Моћне силе 

су то искористиле да изазову народ против Совјетског савеза``.., 

 

 

 

Очи су јој сијале, лукаво се смешкала, она има неодовољиву потребу да бриљира, да и 

нада мном доминира, овога пута знањем гео поли тике. Расприча се 

`` 7. јула 1979, СССР је послао падобрански батаљон као одговор на захтев 

авганистанске владе, Недиров отац иако већ старији човек је већ пре тога тајно прешао 

границу са Афганистаном, граница Таџикистана и Афганистана је порозна, на југу 

Таџикистана су стациониране и дан данас руске трупе. Његов отац се борио против 

талибана, анти совјетски настројених, нашао се у Кабулу, у Председничкој палати. 

Однекле нешто фијукну, осети оштар бол у оку и паде на тло. Укривени снајпериста му 

избио око. Не зна шта се са њим даље дешавало, не сећа се где је био месецима, нешто 

се присећа, зидови пуни паучине, неки људи су се смењивали, неки добри, други зли`` 

Настави:`` Недир је нешто начуо од оца, на крају се отац нашао у огромном 

разапетом шатору, није било хладно, стално су доносили раскомадане и  тешко 

рањене. Карим је прекаљени ратник и .обавештајац, виђао је он и горе. У бунилу је 

слушао свакојаке људе. Неки су га још са врата шатора гледали сумњичаво, као преко 

нишана, други се смешкали благонаклоно, `` по нашки``.Разуме он  различита наречја и 

дијалекте персијског, фарси, парси, дари, таџички, који се говори у Ирану, 

Таџикистану, Узбекистану  и Афганистану.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BB
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`` Знаш, то су персијски језици, као што су словенски``, она то све зна јер је завршила 

студије оријенталних језика 

`` Слушао је као у бунилу, за  то тмурно време за њега, језике хазараги и пахлавани 

који се говоре у Афганистану, дехвари у Пакистану, бухарски у Узбекистану. понекад 

пакистански и приучени енглески како говоре Пакистнаци. Мудри обавештајац је за 

сво време ћутао, ни на једно питање није хтео да одговори``. 

`` Будале не треба призивати, саме дођу`` збуних се њеним луцидним речима., 

Дрина настави ``Дође пред њега насмејан млад лекар, обрати му се на руском- Kaрим, я твой 

рождественик др.Шафар Шафаров, ``,( Кариме, ја сам твој сродник, ја сам др. 

Шафар Шафаров),  казао му је да му  је оперисао очи, да га овде у Афганистану чекају 

његова три сина.  

Карим је погледао опрезно око себе. Из великих шаторских врата, заједно са јаким 

сунчевим зрацима што продреше у огроман шатор, су нарастале две велике сенке, 

искрснуше пред њим људске прилике, пред Каримом  су се појавили насмејана његова 

два сина..Пали су му у загрљај. 

Кариму су удариле сузе на очи. Проговорио. је смушено. Сместили су га у колу и 

одвезли у нови дом. 

``Сада је стање у Афганистану конфузно., Недиров отац је већ у позним годинама, 

оронулог здравља.` 

`  

 

-16 новембар 2005.године. Олга Јефтић. 
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-16.11.2005.г.Допис брату Бори.  

Juce je umrla tetka Milena, tiho, nije se mucila, ali je bila lose u poslednje vreme.Idem pre 

podne kod tetke Mire (tel.381.11.2451405,mislim Kaleniceva br.6-sad sam joj telefonom 

izrazio saucesce), javio sam se Nadi i Valeriji, javice  Milicu. 

- Tomislav Krsmanovic  новембар  

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

Gospodin Radomir  Veljkovic 

Vrsac 

Dragi  Radomire, 

Dobio sam tvoje pismo. Inicijativa za tvoje oslobadjanje iz te ustanove je dosla iz SANU. I 

mi to odavno zelimo.Ocekujem dokumentaciju u vezi tebe od Centra za socijalni rad Bela 

Crkva, to dajem doktoru Kosti Cavoskom, profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu, koji te je 

oslobadjao iz Centralnog zatvora, i o tebi sve zna.,koji zeli da te otuda izvede na slobodu i da 

ti se pomogne. Obavestio sam o ovoj akciji Dobricu Cosica i Dragoslava Mihajlovica iz 

SANU. Ocekujem dokumentaciju od Centra za socijalni rad vec pocetkom sledece nedelje. 

Ucnicemo sve da budes na slobodi. Ubedjeni smo da ce to vrlo brzo biti. U kontaktu smo. 

 

Srdacni pozdravi i najbolje zelje. 

Toma 

- POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

ISIL, San Francisko-Medjunarodno drustvo za individualne slobode         u Beogradu, 16.11.2005 god. 

ISIL, Beograd-Srbija i Crna Gora 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

ADVOKATSKA KOMORA, gospodinu  Vladimiru Terzicu,. advokatu 

 

                                                             I Z J A V A 
 

Ovim potvrdjujemo da je gospodja  OLGA  JEFTIC, psihoterapeut iz Beograda, ul.Zidarska broj 2, 

clanica ISIL-a Medjunarodnog drustva za individualne slobode, Srbije i Crne Gore.i to od 1992 

godine.- 

 

Gospodja Jeftic je zapazene svojim humanitarnm aktivnostima ,i doprinela je svojim dobrim namerama 

i postupcima , dobrobiti brojnih pojedinaca, i unapredjenju ispomoci i dobrim odnosima medju ljudima 

i zajednicama nase zemlje. 

 

ISIL moli da se nadlezni  zauzmu radi preduzimanja mera u vezi njnene sestre Nadezde Kontic koja je 

oteta  28.10.2005 godine . 

 

Savet ISIL-a 

 

  

mailto:Pokret@eunet.yu
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C/O Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

Gospodja Stancic Jasmina 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 

Dejana Brankova br.5 

VRSAC 

Predmet:Radomir Veljkovic 

Pozivam se na nas danasnji telefonski razgovor.Inicijativa u vezi Radomira Veljkovica je 

nama  dosla iz SANU, on  je ratni drug Dobrice Cosica iz Rasinskog partizanskog 

odreda.Radomir je bio 17 godina politicki zatvorenik u PB CZ u Beogradu, 6 meseci svirepo 

mucen u muslimanskom logoru u Sarajevu( 1992 g), on je eminentni intelektualac, kome nije 

mesto tamo gde je, i on to ne zeli. Cinjenica je da je on na ivici socijale, da je star, ali su to 

sve socijalni problemi koje treba resavati u duhu zakona , na human nacin, u dogovoru sa 

njim. A ne smestajem protiv njegove volje tamo gde on ne zeli, stavljanjem pod starateljstvo, 

oduzimanjem poslovne sposobnosti, onemogucavanjem njega da dobija svoju penziju , da  

uziva sva druga prava. 

Izvolite nam dostaviti: 

-Odluku o stavljanju pod starateljstvo 

- o oduzimanju poslovne sposobnosti 

-o smestaju u PB‖Vrsac‖ 

I druga relevantna dokumenta koje posedujete  od znacaja za pokretanje postupka da on otuda 

izadje. 

U nadi da cemo nastaviti saradnju sa Vama u vezi resavanja zivotnih problema R.Veljkovica  

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

- Новембар 2005.године. Недир и жене. 

Сазнајем нове ствари о Недиру. `` Он сматра да су западне жене лаке, курве, и да су 

западњаци шоње  што то дозвољавају, секу грану на којој  седе, страда наталитет. За 

Српкиње стално презриво понавља, као папагај ``курвице``.. Словенске жене су лаке и 

површне., њих  је.. е ко стигне, Албанци, Бошњаци, Чечени, Казахастанци,Турци,само 

најаше``. 

Настави:` Убеђен је да светом полако почињу да владају муслимани,, и да је њихова 

превласт свршена ствар``. 

mailto:Pokret@eunet.yu
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ПРЕМИНУЛИ: 20. септембра Симон Визентал, борац против нацизма (1908).  

 

 

 

28. октобра Љуба Тадић, један од највећих српских глумаца (*1929) 

 

 

28. децембра  Стево Жигон, доајен српског глумишта и режисер (1926) 

 

 

-Новембар 2005.године. 

21. новембар. Савет министара Европске уније одобрио почетак преговора о склапању 

Споразума о стабилизацији и придруживању са Босном и Херцеговином 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1908
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1929
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1926
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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.22. новембар — Савезни парламент Немачке данас је Ангелу Меркел из Хришћанско-

демократске уније изабрао за прву канцеларку те земље. 

30. новембар — Хашки трибунал ослободио свих оптужби припаднике 

некадашње ОВК Фатмира Љимаја и Исака Муслиуа, а Харадина Баљаја прогласио 

кривим по три тачке оптужнице и осудио на 13 година затвора. 

-22 новембар 2005.године. Дрина и ја. 

Опет ми је казала:`` Тu es mon petit fils`` ( Ти си мој унук). Она  уме бити врло духовита 

. ту није било алузије на моје године. Она чезне за породицом.  

Одговорио сам јој искрено оно што стварно мислим:`` Да је између тебе и мене разлика 

у годинама мања, и да смо сада у годинама када се заснива породица и добијају деца, 

имали  би складан и сретан брак.  `` 

Настали су проблеми у њenoj породици, са децом, нарочито са оцем. Финансије, 

здравље.  

Она запада повремено у депресију.А онда се развесели.Да ли је то биполарна 

депресија?  

 

-Децембар 2005 . Моје речи Дрини: Две хиљаде шеста година је за мене у знаку 

речи: VICTOIRE! 

           

Et pour toi? 

 

Од  Дрине сам добио поруку на мобилни, да предлаже паузу. Од тада сам престао да јој 

се јављам.  

 

Сазнао сам касније од њених колега да је у очајној финансијској  и личној ситуацији.  

 

Размислио сам како да јој помогнем. Сетих се књиге професора Скуланда АВАНТУРЕ 

ЏОНАТАНА ГАЛИБЛА, имам још стотинак примерака.  

 

Одлучих да покушам да их продам библиотекама у Србији.  

 

Успео сам да за један месец продам четрдесетак Када год би нека библиотека уплатила 

примљене књиге, понешто бих јој одвојио.  

 

Она би ми се увек бескрајно ганута најискреније захваљивала, до неба, увек би 

говорила. `` Захвална сам ти до неба``.  

 

А  остајало је и за мене. 

 

Срела је некога ко је према њој искрен и добронамеран.  

 

То је за њу био велики догађај. И откриће-има још поштених и часних људи. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Схватио сам касније да је ова моја великодушност и гест моје искрености, водио до 

њеног повратка изгубљеној вери у људе. Она је у мени видела  некога ко је уважава и 

ко је добронамеран. А досада је бла окружена себичношћу  и бескрупулозношћу.  

 

 
 

 

Ипак, моја савест је била мирна. 

 

Ја јој се више нисам јављао. 

 

Дрина ми  је када сам је сусрео прв и пут,  у чамцу на Дрини, била сасвим другачија, 

сада је видим као неку другу особу.  Људи носе образине. Можда неки  глуме. ? Или се 

споро отварају, затворени  су  у себе?   

 

Изнурени, многи су у истинској кризи идентитета. 

 

Читалац ће видети да сам Дрину срео поново маја 2007 на Ади, на Макишкој страни. 

Чему је  претходио изненадан сусрет са њом у аутобусу 59 , наспрам зграде Општине 

Раковица. 

 

Тада је настао нови заплет. 

 

-Децембар 2005.године.  
 

6. децембар. Ирански војни транспортни авион Ц-130 срушио се на зграде у главном 

граду Ирана Техерану, убивши преко 100 људи.  

 

8. децембар.Бивши хрватски генерал и хашки оптуженик Анте Готовинаухапшен на 

Канарским острвима. 

 

10. децембар — На Мондијалу у Немачкој 2006. године селекција Србије и Црне 

Горе играће у групи Ц са Аргентином, Обалом Слоноваче и Холандијом.17. 

децембар — Шефови држава или влада 25 земаља ЕУ-а одобрили суМакедонији статус 

кандидата за чланство, на датум за отварање приступних преговора нису одредили. 
 

26. децембар — У Санкт Петербургу на десетине лица отровано непознатим гасом у 

једном супермаркет  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4_C-130_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_2006.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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2006 

-1 Јануар 2006.година. Опструкције развоја туризма на Дрини. 

Mој покојни отац  је из села Узовница код Љубовије, смештеног добрим делом у пољу поред Дрине, од цркве у центру села се 

високо у брдима у плавој измаглици трепере сањиви засеоци Мејићи, Суботићи, дремају на пропланцима повисоких врхова Ћувера 

и Ободњика.  

 

Мајка је из суседног Братунца, преко Дрине у Источној Босни. Кад се пређе дрински мост на Старој  Љубовији треба још добрих 

пола сата мало бржег хода да се пред путником укажу куполе православне цркве и високо издужено вретено братуначке џамије.( 

томови 1-5) 

 

Братуначка нова џамија. 

Одувек је била моја жарка жеља да допринесем  добробити  шире заједнице, и свом завичају.  

Понесрећило ми се  да то чиним на плану одбране људских права, што сам у смутним годинама од повратка из Белгије 

1971.године, био приморан, да бих се браниo од самовоље осионих бирократа у Београду.  

Када се нешто ради, то може трајати кратко, и утихнути се. Али ако су намере дубље, трајније, труд би постајао све напорнији и 

осмишљенији. 

Тако је било и са мојим опирањима  непрестаној самовољи и охолости моћних људи у Београду, али и у Србији.  

Из тдашње моје борбе се изродио у каснијим годинама истински Покрет за заштиту људских права, који је за неке постајао 

светионик наде и крчења пута у нарастајућем хаосу и нереду.  

А други су га оспоравали и ниподоштавали. 

Најбоље године живота су трошене улудо, на споредно. Уместо да се борим за добробит и просперитет, био сам принуђен да се 

годинама прегањам са доконим  осионим моћницима, да губим драгоцено време, да се замарам, излажем трошковима, свакојаким 

злостављаима-све до тешких прогона.  

Уклањајући се пред мрзовољним и свадљивим, орним за кавгу, покушавао сам од 1971.године да се окренем од људских права, да 

се посветим својој професији. Ја сам економиста.  

Узалуд. 

Још 1980 године сам на адресу Општине Љубовија доставио истински пројекат о развоју сеоског и другог туризма у овом делу 

Србије. Никад нисам добио било какву повратну информацију.  

Чини ми се да се поједини данашњи општински функционери нису заборавили тај мој допис, и да сада хође да ме подрже, колико 

толико, када онда нису. 

Будући да сам економиста, експерт за маркетинг, одличан познавалац завијутака  и чари Дрине, и изузетних природних лепота овог 

дела Србије, знајући да је Дрина драгуљ Европе- од априла 2004.године, све до данашњих дана сам улагао  изузетан труд да 

онолико, колико могу, у границама мојих скромних могућности, допринесем економској  добробити  родног краја.( том 5).  
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За мајстором гора плаче. Знање имање. Кренуло је са посетама туриста у овај део Србије, чега раније није било у тој мери. Овакав 

маколико био скроман помак, сам успео да направим примењујући моја знања маркетинга. Наука је чудо. Она има кључ за све. Уз 

огроман труд,, скоро  без икаквих средстава, примењујући моја знања из маркетинга, сам успео да у извесној, значајнијој мери, 

анимирам поједине туристичке сегменте у Београду и Србији.  

Становници Азбуковица ( то  је назив регије коју покрива општина Љубовија), су  се скоро зачудили, пред њиховим очима низ 

Дрину би се поређали гумени чамци, препуни туриста, којих раније није било у толикој мери, сем Дринске регате једном годишње 

у јулу. Поред њихових кућа у брдима, су се пут околних планинских врхова кретале колоне веселих планинара  са руксацима на 

леђима, у двориштима сеоских кућа су се радознало шећкали уморни становници Београда и већих градова из Србије, такозвани 

сеоски туристи. 

У подстицају развоју туризма на Дрини сам видео шансу одрживог економског развоја ове сиромашне општине. 

Био сам охрабрен постигнутим, свакоднвно сам покретао све новије и новије акције.  

Пропутовао сам доста света, и видео  многе реке, али барем у Европи тако необичне и лепе реке нисам видео.  

 

 

 

Колико је Дрина необична река у ово време загађености природе, показао је власник Етно села у Врпољу Никола Кнежевић, летос 

загази у Дрину, пред љубопитљивим посетиоцима захвати и испи неколико чаша дринске воде.  

 

                  Етно село Врпоље код Љубовије. 

Још 1970-их година, док је Југославија била оберучке прихватана од Запада, на Дрину су почели  чешће до  долазе страни  туристи, 

били су зачуђени да таква необична река, која мирише на дивље гудуре и и плени погледе чедношћу нетакнуте пртироде, постоји у  

Србији, и Европи, али да је зачудо такорећи потпуно неоткривена. 

Пажљив читалац ће се присетити претходних томова ове књиге, у којима сам описао моје сусрете са немачким и другим 

заљубљеницима дивљих планинских река, сјуривали би се још крајем 1950-их година у кајацима низ Дринине брзаке, па би 

понекад право из брзака зарили кљунасте прамце кајака у тихи дубијан уз обалу. Прикрајчили би. Као ђак, касније студент, бих са 

њима понекад поразговарао, били су узбуђени, уживали су у сваком тренутку. `` Доћи ћемо  опет, позваћемо и друге``, говорили  

су ми препланули, видело се д су раније били бледуњави , канцеларијски људи, напињали би се узбуђени оснажени надошлим 

соковима задовољства њихових тела.  

Разговарао сам тада са једним средовечним Немцом, скоро да ми је признао да је видео ову дивљу реку када је овде био у Другом 

светском рату, и да је Дрину тада заволео, `` љубав на први поглед``, сневао је у зеленој војној униформи  да се једног дана када 

рат утихне, спусти низ њене осунчана, ветровите и запенушане брзаке. Поверио ми се, исправно ме проценио, да ћу га схватити и 

његову искреност. Казао ми је кратко:`` Људска занетост``, и шаком тужно окренуо у ваздуху. Као да се каје.  
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Започето приближавање Дрине свету је застало растом приближавајуће  кризе 1990-их година. Изненада су опет букнули ратови на 

Балкану, нестаде Југославија.  

Пронашао сам формулу јефтине, али ефикасне  обраде тржишта, сегментација је једна од магичних полуга модерног маркетинга, 

њу сам ставио у први план.Треба право, енергично и брзо,  мотивисати, убедити. планинаре, спортисте, риболовце, пензионере, 

студенте, ђаке, направио сам списак познаника. Латио сам се слања емајл порука, телефона, понекад факса. Убеђивао сам их, 

причао о Дрини, слао фотографије, ценовнике, понекад се састајао са њима. 

Улагао сам огроман свакодневни труд од априла 2004.године, заснивајући цео пројекат на сегментацији, анимирању поменутих 

сегмената, путем емајл порука, телефона и факса, и кроз лични контакт.  

Трошкови су били минимални. А рад огроман. 

     У сезони јуни -септембар 2005.године сам постигао следеће  резултате: 

     -у селу Узовници  је остварено преко 300 туриста-ноћења 

     -преко 300 особа  је обавило  једнодневне спустове Дрином  

     -доведено је више група планинара, ђака, пензионера, спортиста, инвалида, итд. 

     -било је неколико страних туриста, међу њима  и лидери NGO ISIL.  

Мој KNOW-HOW, лични пример и савети, су инспирисали локалне туристичке посленике да се потруде да ова регија сада започне 

да добија нови полет, видећи у туризму могућу одрживу шансу развоја. 

 Стање духа је занимљив феномен, категорија склона необичним еволуцијама  и променама.  

Када сам дошао у Љубовију јула 1971.године по повратку из шестогодишњег боравка у Бриселу, Белгија ( том 3), сам се очаран 

освртао у предивној природи. Поново  сам тада у Дрини откривао оно што сам препознавао безброј пута, да је Дрина неоткривена 

туристичка атракција, и да тај  неостварени потенцијал треба на прави начин реализовати.  

У разговорима са познаницима и рођацима, и са актуелним власником Етно села у Врпољу Николом Кнежевићем, сам износио 

моје идеје, убеђивао их. Схватио сам касније да су оне падале на плодно тле, али је требало да прођу толике године па да те идеје 

ипак постану стварност.  

Суседна Општина Бајина Башта  има значајна преимућства  у односу на Љубовију, тамо су планине мало више, одмах изнад Бајине 

Баште почињу падине чедне лепотице планине Таре са изграђеним туристичким капацитетима. Ова западно србијанска варошица  

се налази на обали прелепог Перућачког  језера, које је већ стекло реноме  и има разуђене капацитете, погодне да задовоље 

интересе посетиоца. Одмах испод бране тече валовита бистра Дрина, около су манастири, ваздух је чист и прозиран, становништво  

гостољубиво.  

Туризам у општини Бајина Башта је већ, то се може рећи, у приличној мери развијен, док је у општини  Љубовији тек  у повоју.  

 Не мислим да су ова природна преимућства главни разлог одмицања Бајине Баште у поређењу са Љубовијом, него да су у пре 

свега у питању људи. Бајнобаштани  и Ужичани  су у претходној комунистичкој  Југославији били далеко утицајнији, него ли они 

из Љубовије, прича се да су они први били виђени као `` партизани``, а Љубовијани као ` четници``, те да су зато успешније 

форсирали туристички развој Златибора, Таре и Перућачког језера. 

Ако може Бајна Башта, зашто не може и Љубовија? 

Да је овде нешто почело да се таласа, почео сам скромно, иако уз много труда, али ипак резултати су ту, макако били скромни, 

сведоче и знаци подршке планинарских водича и других  јавних  посленика. У прилогу: Референце: мишљења општинских 

функционера, туристичких посленика, планинарских водича, појединаца, који су са својим групама, или појединачно, били у мојој   

режији у овој регији 

      Документ број 47. 

Желим да истакнем, постојао је, као што сам поменуо, још један интиман, лични разлог, зашто сам се у јеку борбе за моја права, 

окренуо туризму.  

Већ дуги низ година сам био потпуно неосновано оптуживан да сам `` непријатељ``, ` да политизирам``, ` да се острашћено бавим  

људским правима, ``да блатим државу ван земље``. 
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``Манипулант`` 

Годинама, деценијама, се браним од оваквих лажи и интрига.  

Један од кључних мотива писања ове Саге, лежи управо у томе-хоћу да испричам цео мој живот, мојих блиских, да се види да 

нисмо дали ваљан повод за све оно што је моја напаћена породица трпела од 1945. године до данас ( томови 1-5).  

Дакле, окренуо сам се туризму и скоро у потпуности прекинуо моје активности људских права, да бих, између осталог, тако 

показао на делу, да ме политика и људска права не интересују, него да сада желим да се бавим туризмом. Желим да тај кључни 

аргумент моје одбране докажем, да им га ставим на увид: ЕВО, ЗАБОРАВЉАМ ЉУДСКА ПРАВА, БАВИМ СЕ ТУРИЗМОМ.  Не 

сметам вам. 

Надао сам се да ће ме сада оставити на миру. 

Нажалост, уместо попуштања притисака, наставиле су се подмукле  сметње, подметања, саплитања.  

А што они који су то чинили, су покушавали да лукаво укрију.  

Интригарили су опет: Тражи накнаду штете, држава је осиромашила, тужи државу, држава је осиромашила, нема новца. 

Тражим моје право на накнаду штете загарантовано Уставом и законом.  

Шта има ту лоше? 

Одавно ми је јасно да тим истинским саботерима не одговара да се удаљим од људских права и политике, они би хтели да  ме  и 

даље усмеравају у политику. 

Одбијали су ме деценијама од професије економисте ( томови 3 и 4).  

Сада ме на силу удаљавају од  добробити завичаја, Србије. 

Пажљив читалац  је могао  сазнати из претходних томова 2-5, да сам почео да се бавим људским правима искључиво да бих се 

бранио од ускраћивања мојих права за шта нисам дао ваљан разлог.  

     

            Још један  ` манипулант``. 

Свестан сам врло добро да  је било сегмената у државном апарату који су били обманути у вези мене ( издајник, страни плаћеник , 

агент ЦИА, претвара се, добија паре из иностранства,  ровари, и сл). 

Хтео бих сада, да они сами увиде да се од људских права окрећем ка развоју туризма.  

Уместо да будем подржан у овој мојој оријентацији, уместо да надлежни  државни органи увиде да су о мени ширене деценијама 

дезинформације и лажи, исти они који су унесрећивали  моје блиске,  и мене, су сада свим снагама наставили да опструирају мој 

труд  уложен у  развој туризма. 

Политикологија је засебна наука, у свези је са социологијом, психологијом и психо социологијом, и другим друштвеним наукама. 

У Бриселу сам припремао докорат из политичке пропаганде. Добро сам упамтио лекцију, како политичари умеју користити  

концепт `` непријатеља``, или вештачки понекад стварати себи непријатеље, када је то у њиховом интересу.  

Један демагог је устврдио, тако је писало у књизи на енглеском, коју сам позајмио из Библиотеке Слободног универзитета у 

Бриселу: нама су понекад важнији наши непријатељи, од наших пријатеља:  
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Одавно сам дошао до сазнања да сам њима, осионим бирократама у Београду `` манипулантима``,  потребан само као `` 

непријатељ```, што сам објашњавао у  претходним поглављима  и томовима ове саге.  

Да ме постварују  у ``учионицу``, да мојим примером застрашују друге, да виде како су злостављани и како пролазе `` непослушни  

бунтовни``, да их подучавају послушности, шта треба, а шта не треба чинити.  

Да на моме примеру застрашују, и уче народ покорности.  

Другим речима да на мени добијају радне задатке и привилегије, да  тако праве каријере.  

Ништа није вредело моје разјашњење, убеђивање, докази. Они би упорно и тврдоглаво настављали. 

Ова књига је уствари опис вишедеценијског тумарања  у магли, по трновитој `` Дугој  улици  мржње``( томови 1 -5).  

Вишедеценијска бирократска нетолеранција  је  се временом претворили у  опаку мржњу, поготову јер сам, као што је описано у 

претходних пет томова, почео све методичније  да се  браним, и да  стичем подршку у земљи и ван ње.  

То их је иритирало. За њих не постоји право на одбрану. 

Из претходних томова, и поглавља ове књиге, се исчитавају моје борбе против претњи, клевета, увреда, хапшења, физичких 

обрачуна, отимачина и пљачки, опструкција у раду на личном рачунару, све до деструкције личног компјутера, итд.  

Разбеснелим криминализованим починиоцима смета моје окретање развоју туризма, осећају се проваљени.  

Отуда желе да ме по сваку цену омету у томе.  

Сметње у раду на развоју туризма у општини Љубовија, су се у овоме периоду огледале, пре свега кроз описана узнемиравања 

телефоном, искључивања и опструкције личног рачунара, блокаде телефона, кроз атаке асоцијалних особа, претње криминалаца и 

увреде преко телефона и интернета, претње смрћу, здрављу, настављале би се претходне судске неправде.  

 Уместо да се бавим турзимом, био сам принуђен да се такорећи свакодневно браним, да шаљем  судске поднеске, обијам прагове 

адвокатских канцеларија, да уплаћујем судске таксе и плаћам за поправке компјутера, да  губим  време и енергију, да се излажем 

стресу. 

Нажалост, било је  преотимање туристичких група, интрига на терену, кварења послова, одбијања потенцијалних туриста . 

Напомињем, никада није било сметњи од стране Општине Љубовија.  

Закамуфлирани саботери и оне булументе свакојаких ``манипуланата``око њих, су најзад збацили образине.  

Упркос свега, покренуо сам колико толико, туристички развој регије Дрине, европске реке лепотице. Радим  на Дрини већ другу 

годину, разрадио сам донекле туристичке токове.  

Да ли они  сада желе, када сам одрадио свој посао, да ме уклоне, да присвоје мој бесплатан вишегодишњи труд, да се они овде 

устоличе? Можда су на зелене букове спокоја и опуштања бацили око поједини српски`` успешни бизнисмени``? Можда планирају 

да они ступе у аранжамане са западним тур оператерима?  

 Договарају се са Италијанима да саграде проточну хидроцентралу код Црнче, прича се  о Дрини као највећем европском  

резервоару питке воде.  
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-Јануар 2013.године.Ко, и како, опструира моје активности  развоја туризма на Дрини.  

Документ број 47 А 

 Исти они, који  су ме за време Милошевића и Тита, сумњичили да сам `` антикомуниста``, `` симпатизер Запада``, сада су постали 

одани западни савезници.  

Настављају по навици да манифестују ранију омразу. Постали су лукавији, сада прибегавају новим ујдурмама. Нисам више `` агент 

ЦИА``. Хоће да докажу да је црно бело, и обратно, испадох да сам сада напрасно постао``српски интелектуалац који је сметња 

светском пројекту `` , ``противник Запада``. `` заштитник Срба од стране завере``, `` Србенда``  .  

Простачки су покварени, наивно упорно  покушавају да ме подстакну да изрекнем неку политичку некоректност на рачун САД, 

мисле да ме тако лише подршке и разумевања Америке, а да себе представе као пријатеље Америке.  

Да би ме могли лакше ускраћивати у мојим правима. 

Они још од 1971.године, када сам се први пут после шест година боравка у Бриселу вратио у Београд, желе да лажно прикажу моју  

одбрану од незаслужених прогона. Када бих казао да сам жртва кршења мојих права, починиоци би брзометно негирали: `` 

измишља``,`` зашто други нису прогањани, него само он``.  

Да бих оповргао овакве њихове тврдње давао сам податке да нисам само ја жртва, него и многи други, стављајући на увид податке  

о многим невиним политичким страдалницима. Или се позивајући на раширено уверење, да су последњих деценија тихо и 

нерегистровано многи  нестали у непознатом правцу, у црним демографским космичким  рупама.   

Одмах би такве моје ставове пресретни слали широм света, као доказе за њихове несувисле тезе, приказујући ме као `` бранитеља  

Срба`` , `` задртог националисту`` , `` сметњу светском поретку``. 

Острашћени `` мудри`` криминалци себе сматрају за проницљиве политичаре, еугеника је светски тренд, па ето, да и они `` 

експертски`` смањују  број становника, да буду  у планетарном тренду 

Јавности није јасно, како то охоли безбедњаци, који су ме раније оптуживали  да сам ``издајник у служби ЦИА``, сада у време 

њиховог савезништва са Западом, и даље испољавају према мени исту ону нетолеранцију као и раније?  

Уместо да нас рехабилитају и обештете, злочиниоци моје блиске и мене настављају да физички и материјално изнурују, руинирају, 

а  захтевају од нас да ми не само да ћутимо, него и да им још и апалудирамо.  

      

Ја сам сиромашан, мој син, и његова тешко болесна мајка такорећи гладују и не могу да плате рачуне, као и мој млађи брат, 

А нас уживају да злостављају богаташи или милионери, који су нас опљачкали  

У Београду је значајан  постотак несрпских националности из бивших република Југославије. Већина су лојални поданици, али 

поједини од њих заверенички нахушкавају јадне и изнемогле грађане, огорчене  Србе, у страху и конфузији, сипајући им као 

крпама отрове на сваком кораку у мождане вијуге- да су за све трагедије Србије криви Нато, и САД, Кисинџер, Мадлен Олбрајт, 

Рокфелер, Сорош. 

Да их тако изазову и лише њихове моћне подршке.  

А да себе извуку из вековне позиције мрзитеља ових народа. 

Стално се питам: ко су ти који насрћу на мене и моје сроднике, и на многе друге грађане? Како је могуће да су толико заслепљени 

мржњом да ме сада спречавају да се посветим добробити свога завичаја?        

Они настављају да шире отровне лажи о мени и да против мене подстичу неуке и запаљене главе?  

Читалац може сазнати да је прошлог лета у Узовници на Дрини  боравио пофесор Хавајског државног универзитета Кен Скуланд, 

да ме подржи у развоју  туризма у тој регији. Том приликом је имао дуг  разговор са функционерима Општине Љубовија.  

А мене подмукли саботери квалификују да сам `` Србин``, ``против Америке.`` 
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Како то, ја против Америке, а у Узовницу дошао тако утицајан човек из САД, који је био саветник Председника САД Буша 

старијег? 

Чак су провидни лажљивци надојени отровном мржњом покушавали да шире вести да сам `` анти-семит``. 

У тому 1 је дато моје сведочење, био сам очевидац како су моји блиски за време Другог светског рата спашавали  Јевреје и 

доводили их у забачено дринско село, да их укрију од  нациста. Моја разведена супруга је Јеврејка, мој живот је проткан искреним 

пријатељствима са Јеврејима ( томови 1-5). 

 

 

                       Холокауст. 

Поган је отровна, задојена је тешко описивом демонском мржњом наношења најподмуклијих пакости према нашем народу.  

У тому 1 је приказано како су у Другом светском рату поједине околне државе злоупотребљавале острашћене и заведене усташе у 

Источној Босни у околини Братунца и Сребренице (  не Бошњаке као народ, него заведене појединце), по девизи DIVIDER ET 

IMPERA, да убијају Србе и да тако спроводе незамисливе масакре и MAGNUM CRIMEN.  

У мутним ратним околностима је тада поклано  у Сребреници двадесетак сродника моје мајке. Брат моје мајке и брат мајке моје 

мајке, су убијени  маљем у главу на Светог Саву 1942. сестра мајке моје мајке и њене две кћерке су убијене 1941 бомбама на 

Железничкој станици у Вишеграду. 

 

 

          Инквизиција. 

После Другог светског рата  у новонасталој комунистичкој Југославији су се наставили, нови прогони сродника ( томови 1 -5). 

Комунисти, бивши храбри партизани, али недовољно образовани, су били злоупотребљавани од истих оних сила које су вековима 

на Балкану, и не само њему, ширили опасне етничке заваде и крваве ратове.  У комунистичкој Југославији су настали неспоразуми , 

који су се претворили у тензије  између нација и вера, између различитих политичких опредељења. Таква држава је због лоше 

политике била осуђена на распад и ратове. 

 

Мени изгледа да исти они који су овде вековима сејали заваде и ратове, подстицали друге вере на Србе и Православце, да су те 

исте снаге мрака у метежу који је почео да се ствара наговештајима распада комунизма у Европи, распада СССР -а, Југославије и 

Чехословачке, нашли поново своју актуелност и употребљивост, интензивирајући до крајности интриге и заваде на Балкану,  као 

што су то чинили у Другом светском рату и вековима раније, поново су запалили фитиљ Балканског бурета барута, и створили 

ново крвопролиће. 

Ми смо овде жртве хиљадугодишње завере.  
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Америка је далеко, она има своје интересе, а  они који су вековима сејали заваде и  ратове на Балкану, су у суседству. Можда би 

могла бити умесна теза, да су они који су овде били вековима у суседству и гео-окружењу, уствари изванредни познаваоци 

локалних прилика, могли покушати да наводе воду на свој млин, да појединим удаљеним великим силама прикажу ситуацију на 

Балкану, онако како то њима одговара.? 

 

                   Ватикан, Господар историје. 

Чињеница је да Срби никада све до почетка 1990-их година, санкција, распада земље, ратова, бомбардовања НАТО, нису мрзели  

Америку. Срби су кроз меандре историје стицали лоша искуства са појединим државама, например са Турском, Немачком, 

Аустроугарском, Ватиканом.( Са којима не треба да се сада препиремо, будимо дипломатични, али знајмо ИСТОРИЈА ЈЕ 

УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА).  

А  Америку су одувек видели као савезника. 

Сада Америка која се овде ангажовала на познати начин тек крајем 20 века, наједном постаде највећи историјски непријатељ 

Срба.?! 

А они који су то били вековима, бивају заборављени као такви.?!. 

Ко мене злоставља?  Ко унесрећује народ Србије. 

Стрес је данас у Србији масовни подмукли разбојник-убојица број 1.  

Описане злоупотребе, атаци, угрожавања, који трају деценијама, су постали свакодневна несносна мора. Свако ко познаје овакве 

злоупотребе, врло добро му је познато да оне, које трају дуги низ година, проузрокују перманетан и разоран стрес.  

Који јако погодује појави психосоматских обољења.  

Охоли и сурови починиоци врло добро знају колико је разоран стрес, и какве су његове погубне последице по организам.   

Зато то и чине.  

     

Узимајући у обзир моје године и остале околности, није тешко препознати да починиоци рачунају да ће ме изнурити на овакве 

начине, узети време и енергију, нарушити здравље, поготову узимајући у обзир моје позне године.  

Лешинари  су упрли злобне очи ка мени, нестрпљиво очекују моју превремену  смрт.  

Професор Кен Скуланд је у предговору његове књиге THE ADVENTURES OF JONATHAN GULLIBLE``-Авантуре Џонатана 

Галибла  казао `` Amidst vultures , beggars, con men and kings``-Међу лешинарима, просјацима, кукавцима и краљевима``.  

Ко ј овде лешинар?  

На делу је смишљено  угрожавање  мога  здравља,  са циљем физичког уништења, да ме тако ефикасно, али дискретно, без пресуде 

и увида јавности дефинитивно  уклоне  и спрече да добијем пресуђену накнаду штете и да ме казне за вишедеценијски отпор 

тиранији. 

Те снаге мрака тако  покушавају да спроведу нада мном тиху ликвидацију, без пресуде и без пуцња.   

Борим се за живот. Имам право на самоодбрану.  
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Да ли некоме смета што желим да се извучем из политике?   

Да!  Желе и даље да од мене стварају`` непријатеља`` да тако обмњују поштене људе у државном апарату Србије и да гурају ову 

јадну распамећену државу и њен народ у сукобе, хаос и убрзано нестајање.  

ОХОЛИ ПРОГОНИТЕЉИ СУ РАСКРИНКАНИ. ПРОВАЉЕНИ СУ У ЊИХОВИМ ЛАЖИМА. СМЕТАЈУ МИ ДА РАЗВИЈАМ 

ТУРИЗАМ. ДА БИ МОГЛИ ДА МЕ ПОСТВАРУЈУ У УЛОЗИ  `` НЕПРИЈАТЕЉА``.  

ШТО ЈА НИСАМ,  НИТИ  САМ  ИКАДА  БИО. 

Са оне стране Дрине је друга држава. Дрина је вековима била међа Истока и Запада. Општина Љубовија је на обали Дрине, на 

ободу других држава. Она је претходница, брана од оног што се отуда преваљује на Србију.   

Неколико шефова полиције из Србије поред Дрине, је последњих година починило самоубиства.  

 

 Зашто? Овдашње становништво је преплашено?. 

 Као да осећам мемлу давно прохујалих векова. 

 Да ли се историја понавља?  

Ко тако демонски мрзи и злоставља наш народ? Откуд хиљадугодишња мржња?  

Видећи ово зло, чуо сам на Дрини мудрог  старца.: Тешко капи на манитој глави. Мислио је на оне зле моћнике , виновнке наег 

зла. 

-Јануар 2006.године. Преминуо Драгољуб Игњатовић ( томови 3, 4 и 5).  

Зазвонио је телефон. Чух кратко шта саопшти Владимир Марковић ( томови 3-5):``Преминуо  је Драгољуб, дођи на сахрану``. 

Драгољуб, jедан од најбољих српских песника, је рођен пре 70 година. Он је са мном марта 1975.године основао Покрет за заштиту 

људских права, а 1981.године Акцију за борбу против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе ( томови 3, 4 и 5). 

Какав је живот водио, чудо је да је доживео и ову колико, толико, пристојну старост.  

Када би се појавио на улици, или негде ван стана, а то би било ретко, скоро једино онда када би изашао да прошета пса, или до  

продавнице, да поплаћа рачуне, тротоаром би се лелујао човек средњег раста, крајње измршавео, седе проређене некад плаве косе, 

очију голубије боје. Као да је са средњевековне фреске скинут лик изможденог византијског испосника свеца.  

Са Драгољубом, према врсним познаваоцима поезије, једним од најбољих живих српских песника, сам годинама разговарао о 

његовом испосничком животу. Саветовао сам му да не ради ноћу, него да спава, а да ради дању.  

`` Да би из себе извукао надахнуће за бисере стихова, твој мозак треба да буде испаван, да удишеш чист ваздух, да се храниш како 

треба, да се крећеш и вежбаш физички, да се релаксираш, тада сокови долазе у мозак``.  

 `` Песнички дар и инспирација немају везе са тим што ти кажеш, они постоје независно од тога да ли спавам или не``, он је био 

годинама упоран. 

 Уместо тога, седао би увече за писаћу машину и писао све до зоре, пијући по више јаких као угаљ црних турских кафа, палећи 

једну за другом безброј цигарета препуних отровног никотина.                                                                                                                                             

 Мало се кретао, није водио рачуна о здравој исхрани, имао је обичај да прескаче оброке.  
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Као да је сам себе због нечега убијао?. Неко безнађе из потмулости разара?  Или увиђа јаловост отпора? 

Указивао сам му са најбољом намером на његове лоше навике, да тиме руши своје здравље, да је он борац за правду и истину, и да 

би успео у тој својој мисији, мора  имати  јако здравље.  

Уместо да ми захвали на искреним и корисним саветима, обично би се изнервирао, нервозно окретао главу као мало дете, није хтео 

да слуша шта му говорим, почињао би понекад да ме вређа.  

Ђаволски је тешко мењати нечије дугогодишње навике. Такав изузетан човек, па није  у стању да их се ослободи. А како ће тек 

неки други?.  

Што  дикла то навикла. Једна мука наука, а сто мука одука. 

 

Наши интелектуалци често мањкају интердисциплинарних познавања, нарочито када се ради о психолгији, психо -социологији., 

социологији, антропологији.  

 Повукао се у свој свет, у изолацију, неће ни да објављује своје песме. Каже емотивно, као мало увређено дете:`` Није сада време за 

то, нека моје строфе чекају бољу будућност``. 

 Да ли је у праву? Или је уморан? Оставља за сутра оно што може учинити данас? 

Сутра никад, бих му давао искрен савет. 

`` Упознај самог себе``, хтео сам да у њему покренем искрицу самопознавања, понирања  у себе, да увиди  неке личне мане. Он је 

такорећи генијалан песник, мудрац.  

Мозак није само потенцијал, него пре свега остварење потенцијала. Стално размишљам како овдашње околности уместо процвата 

личности, производе чапур, четвртину осакате  личност. Злослутни  LE QUART, ноћна мора која ме прогони деценијама.   

Преда мном је седео мудрац. А понашао се на начин штетан по лично здравље и песничко надахнуће. Како не види да руши своје 

здравље и сакати личну поетску инспирацију?  

Здравље је највеће богатство, рекох му недавно у  његовом стану. Ћутао је. . 

Како он то не схвата?  Људе треба просвећивати, освешћивати. 

Покушавао сам да са њим  разговарам  о психо-анализи, овај песник на граници генијалности, је на ту тему одбио да искаже било 

какав коментар.  

Пратио сам његове реакције, његово измучено тело и мозак препун никотина и токсина , насталих неиспаваношћу и нездравим 

животом, су били лишени самоконтроле, на спољње импулсе је реаговао импулсивно, по принципу-стимулација-реакција. 

Потсећао ме  је понекад на робота, или на аутомобилчић управљан од деце даљинским управљчем.  

Рекох му то једном на врло заобилазан и учтив начин.. Одмах ме је скоро избацио из стана, и за мном  снажно залупио врата.  

Истина ће вас прво ужасно разљутити, а онда освестити, сетих се те мудре мисли. 

Он је схватио да греши, то га је разбеснело, али уместо да се исправи, потонуо је у навику. 

И тај његов поступак сам протумачио као његову импулсивну реакцију.  

Његов организаме је изнурен, а он није довољно свестан, како и зашто, ко.  

Гледао ме је тужно. Он је мудрац, свестан је он својих пропуста. али је уморан. нема снаге да се мења. Одмахни р уком, као да 

рече: Касно за мене.Као да се предаје мутној матици што га носи. Хоћу да га охрабрим: Боље икад, него никад 

Ко то завађа борце за људска права?  

Зар да Драгољуб наседа на такве тричарије?  

Од како сам га упознао, из његових нервозних поступака, прејаких речи, аскетске појаве, поготову када сам упознао његове навие, 

исхрану и бригу  здрављу, схватио сам оно што би он требао да зна о себи- да је он као такав у понечему играчка својих 

неконтролисаних импулса.  
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Мој закључак о њему одавно је, да је он као такав злоупотребљен од укривених манипуланата. Да је намерно од њих подмукло 

усмераван да траћи здравље. Да тако лакше њиме управљају. 

Према њему сам се одувек трудио да будем искрен и добронамеран, упркос мојих најбољих намера, он би понекад у мене 

безнадежно сумњао:`` Ти сарађујеш са УДБ-ом``, рекао ми је у лице неколико пута, падао је под утицај интрига свакојаких 

безбедњака, њушкала и безброј улизица, сарадника, тезгароша. 

Са њим су се дружили поједини познати дисиденти и интелектуалци. То ми је он причао. Али скоро никада никога од њих нисам 

срео код њега.  

``` Какве необичне коинциденције``, рекох му тим поводом.  

`` Добро је што их ниси сретао, не би чуо ништа добро о теби``, погледа ме скоро љутито.  

 `` Шта то кажу о мени``?  

`` Јавна је тајна да ти сарађујеш са УДБ-ом, а сви до једнога тврде да си ти психијатријски случај, да си  разбијач убачен од УДБ-е 

у редове бораца за људска права``. 

 Одавно слушам свакојаке интриге, укључујући:  `` педер``, `` агент ЦИА``, да сам у Бриселу убијао југословенске политичке 

емигранте, да сам чак, каква незамислива фантазија, то мислио да учиним и са Српским Патријархом Павлом, да нисам искрен 

борац за људска права, него да желим да се прославим, да сам профитер који је добио огромне  суме новца на страним рачунима, да 

сам присвојио новац Покрета за заштиту људских права, да обмањујем и дајем лажна обећања, чак и да сам злоупотребљавао моју 

председничку позицију.у Покрету за  заштиту људских права, да заводим поједине жене, које су ми се обраћале за подршку.  

 А Војислав Шешељ ( томови 4 и 5), кога сам спашавао из затвора и дружио се са њим годинама, ме је опањкавао у САД :`` 

маргиналац`, `` недорастао``., у ударној емисији РТС је поручио да сам `` психијатријски случај``  

`Знаш шта рече Толстој-Не слушај никада човека који говори лоше о другима, а лепо о теби.``, упозорих Драгољуба да не буде 

лаковеран.  `` Нису они никада ништа лепо говорили о мени, нити су ми ласкали``.  

Устаде љутито и стаде испред мене, као да хоће да се потуче са мном:``Томиславе, ниси никад био на робији као ја, знаш добро да 

ми  је за неколико дана на робији испало двадесет здравих зуба.`` ( томови 3-5) 

Знам то све, то ми је казао Драгбољуб лично, али сам подоста сазнао о њему и из мојих дугогодишњих дружења са Милованом 

Ђиласом ( томови 3-5). 

Ако се неко упусти у незахвални посао борца за правду, мора бити спреман да прима овакве и најниже ударце.  Ово ми је 

саопштипо и Милован Ђилас. 

Драгољуб је живео једно време у његовом стану са лепушкастом младом женом из суседне улице, она би  доводила у Драгољубов 

стан умиљату ћеркицу. Занимљиво, та жена би повремено боравила по неколико дана код Драгољуба, а онда би се на по неколико  

дана вратила мужу ту одмах у суседству. Још је било чудније то, што су се костур Драгољуб,   и њен млади муж, који би му могао 

бити син, здрав и снажан, се лепо слагали и дружили. 

Чудни су завијуци људских душа. 

Ђеркица те жене је на писменом задатку у школи, на питање шта је то породица, одговорила:``  Драгољуб, тата, мама и ја``. ( том 

5). 

Да ли је Драгољуб поступао промишљено и морално?  

Шта је се то десило са нашом породицом? 

Јасно ми је, о томе сам се досада довољно изјаснио. ( Због тога смо изгубили ратове и територије. -томови 1-5). 

Драгољуб ме је помало изненадио када сам га упознао са једном часном интелектуалком од интегритета, поштеном и 

достојанственом женом, и надареном песникињом,пореклом из Мостара, удовицом Фатимом Хусеинбеговић Горенчевски . 

Фатима је била запослена као правница у Општини Палилула, поразговарали смо на књижевној вечери у Кући Ђуре Јакшића, у 

Београду. Упознао сам њена два симпатична сина, са којима је становала у стану на Карабурми, недалеко од Драгољубовог стана. 

Фатима је оштроумна, њена запажања о интелигенцији емоција су врло занимљива. Сазнала је да се дружим са Драгољубом, за 

кога је чула из различитих извора да је један од најнадаренијих живих песника Србије, а она као посвећена поезији, чланица УК С-

Удружења књижевника Србије, изрази живу жељу да је са њим упознам. 

Што сам и учинио једног топлог летњег дана у башти у оближњој кафаници недалеко од Драгољубовог стана. Фатима је 

шармантна интелектуалка, када је Драгољуб упознао није ми било тешко да препознам сјај у његовим очима, да је био усхићен 

њеном појавом и личношћу.   
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 `` Добро, ти сад можеш да идеш, остави нас саме да дискутујемо о поезији``., изненадио ме је када ми је ово саопштио,скоро да ми 

је казао марш, губи се.  

Фатима га је посматрала зачуђено, показујући ми руком на столицу да не одем.  

Ипак, нисам се жестио нити му у себи пребацивао, напротив, био сам пријатно изненађен да у изможденом испосничком скелету 

има још увек таквог жара да буде у друштву привлачне жене.  

 Он је потом са Фатимом био само друг, ништа више, као и  ја, само  ми је једном саопштио:``Она је врло надарена песникиња``  

 Ово све износим о Драгољубу, не да бих га оговарао, пре би ово могли бити мали антрополошки огледи, размишљања о 

психологији, о томе како окружење утиче на психу, на поступке људи, о необичном времену у коме живимо, о  још необичнијим 

људима. 

 Ипак, Драгољуб је изузетно надарен песник и истински интелектуалац.  

 Једноставно, човек је несавршено биће. 

 Нас двојица би повремено разговарали о смрти. Када ми је прочитао ову мисао Булгакова, схватио сам да му је доста патњи на 

овоме свету:``Богови, богови моји! Како је жалосна вечерња земља! Како су тајанствене магле изнад мочвара. Ко је летио над том 

земљом носећи на себи претежак терет, тај то зна. То зна уморан човек. И он без туге оставља земљине магле, њезине мочваре и 

реке, он се лака срца предаје смрти, знајући да ће му само она донети мир". 

 ``Како је мудра словенска душа, Булгаков је казао праву ствар о смрти``, настави Драгољуб, велики словенофил, али који страсн о 

не подноси руске бољшевике.   

  ``Када та црна дама закуца на врата сви смо једнаки пред њом, и најмоћније и најзлије прогута црна јама``, он као да кликти 

победнички. 

 

 

 `` Да ли се они који су се огрешили о људе кају, или и на самртном одру су у истим мислима, без покајања сурови  исти, су са 

онима које су унесрећили``? питам га.  

 `` Они су безбожници, за њих је човек као брав, пепео и прах, да га могу уништити ако оцене да им то одговара, без икаквих 

последица по њих. Ипак, донекле су самилосни и хумани, труде се да нечије смрти колико толико учине безболнијим``, објашњава.   

``Смилују се на крају``. 

  Онда додаде:`` Колико туђе животе виде као безвредне, толико неупоредиво више  цене себе ``.  

`` Шта мисли онај на самртном одру коме душа излази на нос``? питам се увек. Сви замишљају тај тренутак одласка са овога света 

као нешто величанствено, да ће сви сузити и жалити, да ће на самртном одру изрећи највеће мудрости, а ропац дође изненада, 

банално. Као неугодно надимање стомака.? 

Сећам се речи покојне бабе Бојке, сељанке, мајке мога оца из села Узовница код Љубовије и других жена из тога краја: `` Боже дај 

ми лаку смрт``.  

Како су мудре те необразоване сељанке. 

А ја бих казао уместо лаку смрт, достојанствену смрт. ``Живот започињемо и завршавамо у пеленама`` каква понижавајућа 

суровост. Како животне околности понизе човека на крају?  

Драгољуб ми се поверио да нема много шта да изгуби на овоме свету. Али да ће иза њега остати његове песме: Смрт је страшна за 

оне који са животом губе све, а не за оне чија слава неће никада моћи умрети.`` позивао се на речи италијанског мислиоца. 

`` А твоја деца, сродници``? занима ме шта о томе мисли.  

Драгољуб само хукну. 

После мене потоп! Да ли је ова максима рационална. Али он то није казао.  
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Када се у нама живот угаси, наше је готово. Ништа не осећамо, не знамо.  

 Да ли то значи да док дишемо, живимо, треба се одамо чарима овоземљаског живота, и да не мислимо о ономе шта ће бити после 

наше смрти?  

 Па зар ми док смо живи, не  уживамо у ономе што су нам оставили наши преминули сродници или суграђани. На неки начин  они 

живе у нама.  

Дакле и они који треба да премину, треба да се постарају о добробитги  ближњих и генерација које остају иза њих.  

Тужно је то, око одра се окупили најближи, а понекад неки од њих једва чекају да њихов ближњи што пре оде са овога света, да се 

дочепају његове заоставштине.  

`` Данас је најопасније бити имућан, неки ће једва чекати да богат премине``, и то је Драгољубова мисао.  `` Породица -агенција 

некретнина``, он наставља морбидни монолог. 

Ипак, Драгољуб Игњатовић је на неки начин обележио доба Тита и Милошевића. 

Погодна је прилика да саопштим нешто, што на први поглед заизгледа необично, а им своје логичко објашњење.  

Где год сам било шта прочитао о Драгољубу, скоро нигде није споменута његова сарадња у оснивању Покрета за заштиту људских 

права, и  о његовом залагању против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.   

Своје  мишљење о овоме ми је изнео наш истакнути саборац Пера Бјелановић ( томови 4 -5): ``Тако те изолују и желе да представе 

као беззначајног, а Драгољуб има своју тежину``. 

Драгољуб Игњатовић- Коњи у степи. 

Ej, konji, konji, na kojoj litici podzemnoj  

trepere vaše odrezane grive. Osvojen grad — naša grobnica.  

A besmo velelepno sazidani na munji i glavi oborenoj,  

i sve ţivo beše mi umna meta, a Vaseljena — vaša zobnica. 

 

Da mi je da zaspim izmeĊ humki stepskih miševa.  

Da mi je kovilje, k'o nekad, ĉoveštvu da uĉim.  

Il, ko jastrebu, da padnem meĊ dojke negovanih useva,  

slasno, i da, razorno, spokojstvo i ĉoveka razluĉim. 

 

 
Da mi je niz stepske izmaglice da dozivam sebi druga,  

k'o nekad, uzaludno i pesmovito, i pletenicama da se nadam.  

Zemljo široka, pobediše te tesna mora. Pa, ko sluga  

ţenu, verno a podlo, sledim ovaj ţivot — mrţnju, i padam 

iz ognja u ugarak. Ej, konji, konji, viti, zagasiti, 

na kraju mozga — ima stepa: valja nam iz smrti rano poraniti. 

 

-Владимир Марковић ( томови 3-5)-О Драгољубу Игњатовићу.  

Документ број 47 Б. 

 

 

 

-Јануар 2006.године. Индијци кажу-Сваки човек је од своје главе до пете саздан од жеља.  
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Ово што ћу даље казати, није моја лична исповест, доконо размишљање, иза ових  речи сe крије искрена жеља да пажљивог 

читаоца подучим мојим личним животним искуствима, да обогатим његова сазнања, и да му помогнем да потпуније искористи  

личне потенцијале. 

Понављам оно што сам већ у неколико наврата саопштио у претходним томовима ове књиге: моја целоживотна професија је 

маркетинг менаџмент.  

Отуда се трудим  одувек да мој лични живот подвргнем законитостима рационалности, објективног проучавања чињеница,  и да на 

основу тога правим одрживе стратегије.  

Да би се нечије жеље оствариле, потребни су не само труд и упорност, него и промишљеност, дисциплина, методичност  

Моје жеље сам истражио, проучио их, преточио у планове, поставио циљеве, и одредио стратегије како да их постигнем. Трудим 

се да моје жеље постану стварност.  

Желим, успем,-трудим се да тако буде. Сневам да постанем толико моћан да жеље претварам у  стварност, колико толико?  

Али то није лако.Човек не живи сам, окружен је другим и њиховим плановима и циљевима. Из  судара личних и туђих амбиција, 

настају какви такви помаци. Или порази. 

Као што је истакнуто у тому 3, од 1976.године, примењујем овакво методично планирање мога живота, од тада у свескама дебелих 

картонских корица бележем дневне задатке сваки дан. 

Када бих увече погледао шта сам од постављених задатака постигао, сазнао бих да је понешто урађено, али већина задатака нису 

дала очекиване  резултате, премештам их  у свесци за следеће дане.  

Моје животно искуство ме је научило, да у свакоме од нас постоји неистражени океан . Схватио сам, да ако би се људи мало више 

потрудили да открију њихове запретене могућности, да би им се животи уз труд и мудрост, претварали у просперитет.  

Зашто онда то не чине?  

Навике, рутина, непробуђеност, непросвећеност, замор, малодушност.  

Живот није жабокречина, препун је врло узбудљивих изазова.  

Отуда би се могло олако закључити да ја цео мој живот, и моју интиму, претварам у сувопарну методику, да мој живот лишавам 

изненадних преокрета, продора неочекиваног, да све прорачунавам и унапред испланирам?  

Можда то тако изгледа на први поглед, уствари то би био само пуки привид. Читаоци овог, и претходних томова, су сведоци да су 

у мој живот непредвидљиво и невероватном брзином, као метеорити из космоса, улазили врло необични догађаји и људи, 

дешавали би се невероватни обрти, и повремени ломови. Понекад и комични или врло забавни, нажалост и трагични, све до 

губитка драгих особа. 

Али није тако само са мном, такорећи свачији живот је узбудљив  роман. 

 Ипак, живот је као бура, уколико брод нема добру управљачку опрему, може да се насуче. на изненадне подводне хриди.  

 

Као зими скривена клизавица на тротоару, тротоар сув, нигде снега ни леда, изненада нога стане на невидљиву залеђену барицу 

изврне се, и тело се нађе на тлу.  

 Или се оклизне на кору банане. 

Као мој стари и мудри сусед, свугде около суво, нема снега, хладно је, али није падала киша, крене ујутру мамуран до оближње 

продавнице, пожурио, ноге се исклизнуше, јак бол, осећај пораза, назирање тешких повреда, не може да се подигне. Оклизнуо се 

на водицу која цури из расхлађивача испод прозора стана изнад плочника, заледила се ноћу.  

Ето, због мале непажње мудри сусед сада иде на штакама.  
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Јуре возила по киши, па набујалим барама испрскају до голе коже несмотрене пролазнике.  

А смиреност и животна промишљеност данас многима недостају. 

 Чујем са свих страна изјаве, намере, жеље, пројекте, али на крају не испадне ништа. Уморни људи свашта започну, али им 

недостаје снаге и упорности да иду до краја. На првој препреци застану, или посрну. Довољно је да се наоблачи, па да одустану . 

У данашње време на овим просторима да би се успоставили колико толико хармонични међуљудски односи, потребно је много 

стрпљења, попуштања, и изнад свега разумевања за ону другу страну.  

А људи у данашњој Србији су често нервозни, импулсивни. А пребрзост у проценама је  смртни непријтељ успостављања 

хармоничних односа са другима. 

Нити сам по образовању психолог, поготову не психијатар, себе затичем већ деценијама у улози психотерапеута, или психијатра, 

срећем узнемирене, забринуте, или врло нервозне људе и жене, понекад у правом смислу речи агресивне.  

Неки су чак били спремни да се  са мном због нечега физички обрачунају. 

Колико је овај јадни народ клонуо, и не само он, то је била судбина и других балканских народа, неки су се злопатили више, а неки 

мање. Шта је све Балкан претрпео за време Другог светског рата, па деценијама за време страховладе комунизма? Тек каквим, 

новим и тешким искушењима је био изложен од 1990.године, па мало касније ратовима и распадом  Југославије.  

Није мало оних који су болно и опасно бреме транзиције платили својим здрављем, и својих блиских, или животом . 

Многи су изгубили разум. 

Од како сам ступио у контакт са америчким НВО ИСИЛ ( томови 4 и 5) у Попраду, Словачка, у лето 1992.године, видео сам у 

врхунским интелектуалцима из те организације, не само одане америчке патриоте, којима је изнад свега једино интерес њихове 

државе, сусретао сам се са савесним интелектуалцима од интегритета, који умеју да цене оне који се према њима односе часно и 

промишљено, чак и ако нису њихови земљаци.  

У њима сам видео шансу да трагам за путањом спаса и мојих блиских, али никада нисам сметнуо са ума да треба да покушам да на 

неки начин порадим за опште добро, да представим Србе онаквим какви јесу, којима је нажалост стицајем по њих лоших 

околности  подарена трагична улога дежурног кривца, иако они то нису, желим да их прикжен  не као ``лоше момке``, него као 

жртве  

Исто тако жртве као и други балкански народи из састава бивше Југославије.  

Овде на Балкану нема народа криваца, овде су сви народи жртве. Неки више неки мање.  

А кривци су ратни профитери. Био сам обрадован да то исто тврди и чувена америчка списатељица руско-јеврејског порекла Ејн 

Ренд, чија филозофија је камен темељац америчких и светских либертаријанаца: ``Балканизацију спроводе локални профитери``.  

 

 

Ејн  Ренд. 
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Отуда сам одлучио шта да чиним. Како да придобијем њихове симпатије и подршку, шта да урадим за њих, а онда шта очекујем да 

они учине за мене?. Од њих очекујем заштиту мојих права. Они од мене пак очекују да публикујем либертаријанске књиге на 

балканским језицима. 

Људи из ИСИЛ-а се према мени односе са уважавањем, и симпатијама. Никада и ни од кога из ове америчке невладине 

организације, њених чланова из преко 100 земаља широм планете, нисам чуо у свеопштој антисрпској хистерији, ни реч 

нетрпељивости према Србији и Србима, или да су изражавали симпатије према србофобским нацијама, у вези са Косовом, или да 

су у њиховим ставовима, изражавали нешто супротно универзалним духовним .вредностима.  

Био сам сретан због тога, трудим се одувек да будем објективан у проценама, и поврх свега скроман, и да свакога уважавам и да се 

према другима односим коректно.  

Нисам губио веру у људе, у човека. 

Закључивао бих да сам и ја лично допринео бољем разумевању ИСИЛ-а према балканском врло замршеном и сложеном досијеу. 

Они су ми врло дискретно ставили до знања да се труде да објективно процењују, и да у мени виде поштеног и часног 

интелектуалца.  

Заиста бих био поносан да сам и ја лично допринео таквим њиховим виђењем Југославије, Србије и ратова на Балкану -тада бих 

тако помишљао.  

Имајући у виду све ово, направио сам план рада, кога се придржавам од 1992.године, све до данас.  

- Јануар 2006.године. Милица Јованић и Цакана. 

Цакана, пријатељица Милице Јованић ( том 5), нам се придружила у биоскопу, гледали смо филм о Хитлеру.  

 Седе поред нас, некако туђа, скоро да ми каже ``ви``, а читалац ће се сетити како је се пре само годину дана, јануара прошле 

године, понашала према мени онако распојасано у Миљаковачкој шуми? Трудим се да је схватим, сваки дан је шиба живот, ко зна 

шта се од тада са њом све подешавало, ти догађаји су испретумбали и измешали, потиснули њена сећања у други план, јавили су се 

други приоритети, нема Цакана снаге да све то у глави смири и среди  

Данас се живи такорећи од данас до сутра.  

Гледала ме је испитивачки, као да чита моје мисли:`` Нешто ми заблокира мозак, закречење крвних судова, понекад ничега не могу 

да се сетим``? 

Досада сам имао прилику да видим неколико филмова о  Фиреру, човеку који је гурнуо велики и мудри немачки народ у 

невероватну трагедију. Овај филм о Хитлеру је другачији од осталих, он је приказан на нови начин, разголићено, не са маском 

врховног неприкосновеног вође, коме се сви клањају и диве, или као омраженог нацисту фирера. Из секвенце у секвенцу овога 

врло занимљивог филма, пред нама се појављује такорећи обичан човек, око кога се кују завере, који доживљава осећај пораза и 

промашаја својих мегаломанија и заношења. 

После филма смо се упутили у Земун и  зауставили се на модерном сплаву испред Хотела `` Југославија``.  

Успут у аутобусу се изненадих, када Цакана прокоментариса  филм који смо малопре гледали:``Сасвим другачији од свих филмова 

о Хитлеру, овде га приказују као преплашеног и под опсадом, Велики брат је бдио над њим цело време, и онда`.  

Необично, помислих, и ја на сличан начин видим овај филм, ипак Цакана није површна. 

`` Времена се мењају, и филмски ствараоци постају боље обавештени, зрелији `` окретох  јој  се насмејан.  

 

Цакана постаде намах она стара, каква је била у Миљаковачој шуми, скоро се закикота:``Хитлер је имао велике проблеме са 

гасовима, када је требао да држи страсне нацистичке тираде, осећао би болна надимања стомака, његов лични лекар, звао се 

Морел, му је давао пилуле да упију гасове у стомаку``. 

Изненађен њеном опаском, погледах Цакану, мислио сам да је површна и незрела, а она зна овакве податке.  
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Милица ме на то погледа љутито, муну ме испод стола, љута а просикта скоро обешењачки у моме правцу:``Шта бленеш у њу``? .  

Милица скоро да јој оте речи, бацала је у  моме правцу љутите погледе:``Његов лекар се звао Морел, ``мор`` на француском значи 

``мртав``, то  је све била игра великих тајних светских мрачних сила`` 

Цакана скоро да загалами, чини ми се да су им се обема  беоњаче љутито изокренуле, што ме  зачуди, па оне се знају од 

детињства:``Поред  речи `` мор``,  је и кратка француска  реч ``ел``, што на француском значи `` она``.  

Милица се узјогуни, била је скоро бесна:``Хођеш да кажеш да му је тадашњи Велики брат правио сметње са женама``?  

`` Тачно, Фирер је био импотентан, имао је слабу ерекцију и пребрзу ејакулацију, бег је налазио у перверзијама``, Цакана је 

бриљирала.  

Пазио сам да не изразим моје слагање са Цаканиним резоновањем, да не бих повредио љубоморну и посесивну Милицу.  

 `` Кажи зашто ме остави`` је популарна песма у Америци``, огласи се, као да се отима за реч Милица.  

Цакана једва сачека да је допуни:``Да слушала сам ту америчку певачицу, ипак то није то, то није она наша  изворна романса, 

мелодија је американизована, скоро да не можеш да је препознаш, без оне наше страсти и словенског балканског дерта``. Овога 

пута је ипак у центру пажње била Цакана. Љупка. седела је поред нас широко отворених замућених очију, опет нестаде у 

отсутност, у неком њеном свету далеко од нас, сада се замисли, певушила би сама за дебе, скоро са сузама у очима, ову познату 

песму ?  

Као да је некога преклињала.Кажи зашто ме остави, срце испуни тугом.  Кажи зашто заборави, љубав сву нашу ти.  Другом 

када си отишла, осмех крио је боли. Ипак тихо си плакала, кад се растасмо ми.      

Mилица ми шапну нервозно право у ухо: ``       

                                 Бенави се, хистерична успијуша, жељна мушкарца`` 

                         Зазвонио је изненада Миличин мобилни телефон. `` Оцу лоше морам одмах кући``. устаде и оде, скоро без поздрава. 

                                                        

 Цакана ме је сада посматрала право у очи, она је  заиста необично привлачна млада 

жена. А боем,  романтична и осећајна, воли да се дружи са мушкарцима по забаченим 

кафаницама, не тражи много од њих, топлу  реч,  нежну мушку руку. 

Певушила је, скоро шапутала речи романсе која ми се тако свиђала, још од мојих младих 

дана.Ту романсу сам толико пута са дубоким осећањима слушао као студент, била је 

врло популарна распеваних 60-их година. Били смо тада сретни, нисмо знали шта нам се 

спрема у наредним деценијама. 

Како смо били лаковерни? И наивни? 

Цакана нагло застаде, умукну. Као глумица на сцени, ухвати главу обема рукама, 

мотрила је право у моје очи кроз раширене прсте шака њених руку. Као да хоће нешто 

немушто да ми саопшти укрштеннм дугим прстима раширених преко сузних очију, видео 

сам очуване глатке нокте обојене у црвено? Она има влажне, тако чежњиве, носталгичне 

очи. 

Трудим се  да прозрем у њену тајну, па она је усамљена, не наилази на разумевање 

мушкараца. како се то каже нема среће са њима. 

Она доживљава врло болна разочарења са њима, упркос што је тако љупка? 

Сада ми из неба па у ребра опет рече:Добила сам шут карту?  

То ми је исто казала и у  Миљаковачкој шуми покривеној снегом прошле године, онда јој 

окренуо лећа Јанко, сада Марко. 

Одбачена као празна кутија цигарета. ашто? Ко? Како?, радознао сам, али нећу да је 

питам. 

Претходно је попила два појача ликера. Наручи још један. 
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`` Какав сте ви мушкарац, а не можете да попијете ни чашицу слатког женског ликера``?, 

упита ме враголасто. Промени се у року од неколико секунди. Од ивице мрачне дубоке 

туге, као са ивице самоубиства, наједном као једним одлучним кораком искорачи у 

сунчану веселост. 

Изненадих се. па она је лабилна,како Французи  кажу`` Lashe``` У Француској за неку 

жену казати да је `` lashe``је далеко од било каквог комплимента, насупрот, тако описати 

неку жену, значи рећи за њу да је површна, непостојана, нелојална, или склона олакој и 

пребрзој неверности, oдала се промискуитету 

 

 

 

``Жене умеју бити  непредвидљиве``,причао ми је пријатељ Милан, ``Знам једну којој  је 

преминула изненада мајка коју је обожавала, и за коју је била дубоким коренима 

нераскидиво везана. Рекли су јој ту трагичну вест телефоном, одмах је колима одјурила у 

клинику, мајка је пред њом исколачила очи, последње што је видела на овом свету је 

била њена једина обожавана кћи. 

А унесрећена кћерка се вратила са  сузама у стан где је чекао њен љубавник, ћутала је 

дубоко потрешена.Да би се ипак одмах нашла у кревету у страсном мушком загрљају.`` 

Цакана испи ликер наискап. Па поново запевуши, речи би јој се пресипале преко љупких 

благо напућених црвенкастих усана, има лепе беле правилне зубе: .  

Сви моји дани тужни су, без та два ока плава. 

Врати се, скрати патњу ту, 

све ти опраштам,драги.  

 

Окрете се право моме лицу, приближи њено лице моме, скоро да осетих њен дах, као да 

ме прекорева скоро да је заридала: 

Кажи зашто ме остави, сруши све дивне снове. 

Кажи зашто ме остави ти? 

 

Нешто се са њом дешавало. Потекле су јој сузе низ образе, очи су јој се поново замутиле 

сузама.  

`` Дао ми је  шут карту``, стави главу на дрвени сто. `` Напустио ме, одбацио као крпу``.  

 

Драстично поремећени односи између мушкараца и жена, дубински масовно раширено неповерење међу њима, свеопшта нервоза. 

Дубока криза морала-све то чини врло плодно тле за лоше процене, неспоразуме. 

Из чега би се рађале  расправе и сумњичења, кварење љубавних веза, дубока разочарења. Неки би се повлачили у свој свет, да колико 

толико сачувају своју духовну равнотежу. Други би  сумануто јурили из једног љубавног промашаја у други.  

Гази ко кога стигне, безобзирност, презир, повређене сујете, осветољубивост.  

Иза свега остају заувек ожиљци, или извитопереност. 

Видим око себе свугде параноју мушкараца и жена, љубоморе, посесивности, страх од брачне или љубавне преваре, од напуштања, 

љубоморни мушкарци и жене ангажују детективске агенције, насиље, новински ступци преносе вести о убиствима.  
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Још смо извесно време поразговарали. отишли смо заједно на аутобус. Она станује на Карабурми. Код палате `` Београђанка`` ми 

је дала  број њеног мобилног телефона и њену емајл адресу. 

Тако смо се растали. 

Имам скоро 70 година. А још у себи имам живота, ето шетам се са две шармантне жене, мени је то забавно, свиђа ми се да се так о 

понашам.  

А важим за деценијску жртву, часног и поштеног борца за људска права, посвећеног узвишеним најчистијим идеалима ,.неки ме 

виде као аскету?  

 Да ли ја имам право да се тако понашам?   

Сетих се речи Достојевског:``Једнога се бојим: не бити достојан својих патњи``.  

Да напоменем, загубио сам оба Цаканина контакта  

 -Јануар 2006.године. Кен Скуланд и моје године. 

Када ме је у лето прошле године у Узовници посетио професор Скуланд у друштву још два либертаријанца, гледали су ме 

задовољно како сам, упркос мојих година, преплануо и пун ентузијазма. Док је универзитетски профсор из Литваније Виргис 

Даукас ( томови 4 и 5 ),одвезао колима професора Скуланда до оближње Петнице, где је он држао предавање, 27 годишњи 

Швеђанин Лео Олсон, економиста и ја, смо искористили да направимо мали излет.  

Кренули смо од куће Саве и Мице Стајића, у пољу поред Дрине, где су били отсели, све уз окомито уздигнути Кучевачки сокак. 

успон је био јак, испели смо се на коту 660 метара, савладали смо висинску разлику од око 450 метара. ишли смо брзо.  

Леон је млад и снажно грађен, меркао ме је дискретно, зна он моје године, све он зна о мени, као да сам читао његове мисли: Скоро 

70 година, а не заостаје ама баш нимало за мном, није се ни задихао?.  

 

 

Професор Кен Скуланд зна за све моје досадашње патње, он схвата о чему се ради. Публиковао сам његове књига на локалним 

језицима, на његово задовољство квалитетом мога рада, трошковима и брзином.  

Понашао сам се искрено и коректно, без икаквих обмана или непримерених потеза. Он и сви либертаријанци су ме због тога 

ценили.  

За мене је била велика радост, и искрена подршка да прочитам из његових очију и речи, да је он тако радостан што се ја тако добро 

држим у овим годинама  и што сам још виталан. Видео је он мене и Душана Покорног ( томови 2-5) 1992.године у Попраду у 

Словачкој, потом у Будимпешти, па 1995.године у Атини, 1996 у Берлину, 1997 у Риму. Није ми било тешко да за време ових 

сусрета уочим, да његовом оштром оку није нимало измакло како сам понекад био измршавео и пропао. А понекад сасвим 

другачији. Као феникс када се уздигне из пепела.  

Вероватно је помишљао тада: он је жилав и јак. 

Кен уме да цени поуздане и искрене пријатеље 

    -Јануар 2006.године. Књига Авантуре Џонатана Галибла публикована на новим балканским језицима.  

Подаци о публиковању књиге професора Кена Скуланда АВАНТУРЕ ЏОНАТАНА ГАЛИБЛА.Tomislav Krsmanovic remains 

undaunted in his work for liberty, writing: "I would like to use this opportunity to inform you that THE ADVENTURES OF JONATHAN 

GULLIBLE lives anew through a small but valuable step in advancing freedom in Serbia.... 



354 
 

      Tomislav (center), with Virgis Daukas (left) and Geo Olsson (right), has arranged to translate and publish the book into more languages 

than any other: Serbian, Croatian, Slovenian, Macedonian, Bosniak, Romany, and Montenegran.And many of these were published in more 

that one edition to incorporate expanded and revised material! What a champion of liberty throughout the Balkans! Yet, Tomislav has long 

been battling thugs and officials who have harassed him personally and through the courts.  

Jonathan Gullible Newsletters | The Adventures of Jonathan Gullible 

www.jonathangullible.com [cached] Tomislav Krsmanovic has great successes in Serbia!.  

......  

      The great human rights champion of the Balkans, Tomislav Krsmanovic pokret@EUnet.yu, has just accomplished the impossible. At the 

lowest imaginable cost to ISIL sponsors, hehas arranged a fine quality publication of three new editions of JG: Bosniak, Montenegran, and a 

new Serbian edition. 

      Says the indefatigable Mr. Krsmanovic, "I'm glad to continue to contribute to the ISIL cause. We can change the cover for the next two 

editions, to be as the cover of most recent English edition. If you agree, I hope to recuperate my strength, with better conditions of life, in 

that case, do you consider that is acceptable to do new editions (Greek, Turkish, or other languages) under the same conditions?" Drasko 

Stojanovic, of the VEDES publishing company and a professor of mathematics in Belgrade, wrote an introduction for the Montenegran 

edition. Tomislav says, "I am convinced that you will like it, he appreciated JG very much." 

      Balkan and Middle Eastern editions, Turkish, Montenegran, Ukrainian, Bosniak, Slovakian, Herzegovine Pokret@EUnet.yu (Tomislav 

Krsmanovic) 

-Јануар 2006.године. Петар Милатовић Острошки. ( том 4 )  

Крајем 1970-их и почетком 1980-их година, у грчу преживљавања и заносу  уверености у  исправност личног ангажамана, у нади 

да нам долази слобода, уверио сам се да је кључ успеха и преживљавања у удруживању са сличним невољницима. Прочитао сам у 

листу ``Вечерње  новости``, да је известан млади човек из Црне Горе , звучног имена Петар Милатовић Острошки  осуђен у Црној 

Гори због књиге којом је  критиковао комунистички поредак. 

Чим је за њим расписана потерница мора да је  погодио у слабе тачке. Новинар Вечерњих новости описује његов живот, сада је у 

Аустрији, штити га статус политичког  избеглице. 

Нашао сам његову емајл адресу на интернету. Послао ми је у пар наврата његове књиге, са посветом које сам помно и са великом 

пажњом проучио. Он је врло уман, врло плодан писац, и велики борац за људска права, огорчени је непријатељ комунизма и 

Јосипа Броза Тита. 

 

Петар Милатовић Острошки 

Умнн и часни перјаници црногорског народа, следбеници Његоша ,су правдољубиви, отресити  горштаци, кадри  за истину `` 

чојство и јунаштво`` дати главу са рамена,  

Њима никаква сила кроз историју није ништа могла, мали народ, али отресит и сложан као један, виталан и борбен.  

Такав је је и Петар Милатовић Острошки. 

Додао је наставак презимена Острошки, по највећој  црногорској светињи Светом Василију  Острошком, чудотворцу и епископу  

Захумском и српском  православном светитељу, познатом  и као Свети Василије Острошки  

Сазнао сам да је члан Удружења књижевника Црне Горе, аустријског удружења књижевника и новинара у Бечу, председник је 

СНО у Аустрији, Српског националног препорода у иностранству (СНП).  Објавио је 30 књига поезије, прозе, политичких есеја и 

студија. 
 
Петар Милатовић одржао је преко 1300 говора. У исељеништву Петар Милатовић је уређивао српске листове „Српски 

видици― и „Глас Срба―, „Истина―. 

Надао сам се плодној сарадњи са њим. То се није десило, али смо остали у контакту.  

http://www.jonathangullible.com/newsletters/text/javascript
http://cache.zoominfo.com/CachedPage/?archive_id=0&page_id=-1186208648&page_url=//www.jonathangullible.com/newsletters/text/javascript&page_last_updated=2014-03-23T14:31:52&firstName=Tomislav&lastName=Krsmanovic
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%98
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-Јануар 2006.године. Сусрети. 

Милица Јованић ужива у заснеженој Авали зими:``Идемо до Белог потока, а одатле ћемо узбрдо до Торња, па до Споменика``, 

предлаже да данас одемо до Авале.  

Већ  смо се туда безброј пута пели на врх ове мале београдске планине.  

``Занимљиво, имамо ту под носом планину, што да путујемо далеко``, Милица ми се окрете у аутобусу  402 , док је нагло скренуо  

улево ка селу Бели поток.  Пут од аутобуске станице вијуга ка врху мале планине, уствари  великог брда, ``  

`` Немој да идемо поред белопоточког гробља, те слике на споменицима, саобраћајке, убиства деце,  су тако тужне, не могу то да 

поднесем``, ухвати ме за  руку, и поведе на другу страну улице.  

Знам да је сада додатно у бризи, због повреде оца. 

Пред нама су промицали гробљански споменици, сцене овога времена, трагедија и људске туге за изгубљеним.Кроз отшкринуту  

масивну гробљанску  гвоздену капију, се устреми ка нама накострешен  повећи пас, режио је бесно са растојања, не сме да нам се 

приближи, јер ја носим повећи штап, који сам нашао ниже, да би се бранили  од паса луталица. 

Милица се плаши паса, забрза што даље осврћући се ка псу који поче да узмиче пред размахнутим штапом у мојим рукама.  

Она воли да сањари:``Како би било дивно да отпутујемо на Бобију, снашла би се за оца, ту је мајка, а и платила бих н екој жени да 

долази повремено док ја не будем ту``. 

Лепо би то било, али бриге, обавезе, новац, компјутер се стално блокира, судски поднесци.  

Обавезе као мрачне слике лелујају  пред очима. 

Рудић Драгић, сарадник Коштунице за притужбе и жалбе очекује да дођем до њега, тражим посао за сина Милана, Тереза хоће да 

пише њену књигу,очекује моју подршку, настављам отплату дуга Драшку Стојановићу из Издавачке куће Ведес, састанци бораца 

за људска права, посете сестри и сестричинама, брату Милићу.  

Срео сам Триву Инђића ( зомови 4 и 5), треба са њим да се видим такође, са Надом Црњом сарађујем у вези акционара ИЦН 

Галеника, и поднесака Европском суду за људска права у Стразбуру.  

Покварио  ми се факс. Наш представник из Шапца Јован Јовановић се суди, отимају му кућу, Бошко Грујић се бори да га поново не 

сместе у лудницу. 

Ако  одем у планину ван Београда онда не могу да анимирам  туристе за следећу сезону на Дрини  

.  

          Дрина. 

Драгоцена испомоћ у поправкама компјутера је професор математичке гимназије у Београду, Ђуришић, са њим ме је упознала 

рођака Мира Глигоријевић, адвокат. Ђура је врло стручан, није чудо, имао је три олимпијска шампиона у раду на рачунарима, 

уради брзо, а јефтино. 

Чланови Покрета за заштиту људских права се редовно састају у Ресторану `` Парк``код Калимегдана. Ту би обично долазили 

верни следбеници: Пера Бјелановић, Голуб Бакић, др.Обрен Цицовић, Миле Јефтић, Слоба Радовановић, Олга Јефтић, др. Миша 

Ђурић, др. Нина Дрндарски, Иван Прекајски, Драган Нешковић, и други одржавамо континуитет. Понекад би из унутрашњости  

стигли Милан Живковић из  Аранђеловца, Јован Јовановић из Шапца, Миле Димитријевић из околине Пожаревца, Михајло 

Павлица из Баната, Живојин Бузанкић из Мокрања код Неготина.  

Треба да се видим са Добрицом Ћосићем ( томови 3-5), и Костом Чавошким ( томови 3-5),   у вези Радомира Вељковића.( 1-5) 
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Добрица Ћосић. 

 `` Зар је Радомир Пиштољџија ( то је био популарн надимак Радомира у партизанима на Јастрепцу, где је био заједно са Добрицом  

Ћосићем) још на психијатрији``томови 4 и 5), ?, зачуди се Добрица Ћосић у његовој канцеларији у згради САНУ.  

Брзо сам схватио да он ту не може ништа учинити, устаде и удаљи се, упорно идем иза њега кроз вијугаве и изукрштане 

полумрачне ходнике зграде  САНУ, он ми у ходу каже:``Смалаксао сам, нешто није у реду са мојим здрављем``.  

На сличан начин у вези Радомира се изјашњава и Коста Чавошки:``Зар је могуће да га још држе тамо. Ми смо своје тада учинили, 

сада су друга времена, то више није актуелно`` ( томови 4 и 5).?  

 

                Коста Чавошки. 

У Народној канцеларији ДС не могу ништа да учине. Ова установа ДС је најобичније замајавање наивних. Обраћао им се и 

Александар Аца Алемпијевић (  томови 4 и 5) , без икаквг резултата.  

Госпођа Хелена Сурлић правник, сарадница Одељења за надзор рада судова при Министарству правде је не само врло коректног 

понашања, него је врло стручна, неколико пута ме је примила на разговор, увек је према мени била учтива, пажљиво ме саслушала 

и дала савете како да поступим.  

Што сам и чинио. 

Али су се те друге правосудне инстанце показивале као потпуно неефикасне, а често је особље било нељубазно и некооп еративно. 

Деса добија позиве на промоције појединих произвођача, једна од њих је била у суседном ресторану ``Палма``.`` То кошта ``?, 

упозорих је.  `` Ништа не кошта, вечера је бесплатна``, она сматра. `` Вечера јесте  бесплатна, али после питају свакога присутнога, 

да ли нешто жели да купи, барем неку ситницу, па на крају испадне скупља дара него мера``, подучавам је јер имам  слична 

искуства. 

 `` Ја никад ништа не купим``, то је њен став. 

-Јануар 2006.године. Поново сам срео Ивана Прекајског. 

Иван Прекајски je дошао на врата мога стана, утучен, изгладнео, понизан, његова личност се смањила, савила, осећа да је другима 

на терету. Стајао је савијен и погурен преда мном на вратима мога стана.  

Био сам тужан. Мудар, а починио велику непромишљеност због које је лакомислено изгубио стан ( томови 4 и 5). Преварили га.  

Врхунски интелектуалац, частан и достојанствен, а спава по катакомбама, или лети на клупи у парку, можда завлачи руку у 

контејнере?. Потрешен сам , скоро да се преломих да га позовем да преспава на фотељи у кухињи.? Предомислих се, он спава ко 

зна где, може да ме зарази неком болештином?  

Обезбедио сам му био на дуже време смештај у кући Миме Милојевића у Малом Мокром Лугу ( том 5). Да размислим опет нешто 

слично да му пронађем? 

Муку мучим и са мојим сином који је такође без стана. 

``Био сам данас код Јелке Ратковић``, изусти скоро нечујно., Јелка га помогне скромно, колико може, Јелка је врло морална 

Хришћанка 
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Он гладује, али не  тражи ништа, врло је достојанствен.  

Уведох га у стан. Спаковах у малу кинеску торбу нешто намирница и воћа, што пронађох у стану, тутнух му у џеп скромну 

папирнату новчаницу.  

др. Јасна Јовановић је врло мудра и разумна. Са њом се  може смирено и опуштено о свему на миру разговарати.  

Љиљана Сивчевић, оперска певачица, драга познаница још из ђачких дана, ћерка фамозног обућара из подножја Балканске улице, 

где она додирује улицу Гаврила Принципа, ме тако потсећа на Београд од некада, на Београд који се мења, пролази, али остаје 

једна нит. 

Ту у њеном суседству трепере делови моје младости, ја је препознајем да је још жива. У суседној улици Адмирала Гепрата у броју 

10 се налази предузеће `` Семе``, где сам добио прво запослење октобра 1964.године по завршетку студија и одслужене војне 

обавезе ( том 2).  

Ту је и стрма Немањина улица која се спушта од Трга Славија, до оне мрачне зграде која вири из мрака прохујалих векова, која се 

на дну стрме Немањине улице савила у клупко, као змија. Тај усуд је Београдска главна  железничка станица, то је за Београђан е, и 

не само за њих, не само за Србију, него за цео Балкан, одувек била истинска необична неуралгична тачка, мрачна потсвест, 

несвест. 

 То је некима и дан днас. 

А млади је све више не препознају као такву, они лете авионима, возе се колима, аутобусима, брзим модерним возовима. Не сећају 

се они димљивих локомотива, они су сурфери интернета са краја на крај планете, то су нове прагматичне генерације које не воле  

да сневају, они желе све брзо и како им одговара. 

Када виде ову суру онижу оронулу грађевину, или у њу кроче, они старији и који се сећају `` старих добрих времена``, а њих има 

још , а они преносе своја сећања и осећања и на млађе, помало нестану из стварности, као да се тргну, учини им се да су се 

пробудили, да су досада дремали, или спавали, да то нису били они, као да се врате  самом себи. Као када пастир врати залуталу 

овцу у стадо. 

Људи се освешћују када умиру. али не сви, већина. Ова железничка станица многе када у  њу наиђу освести. 

Људи, свакојаке најнеобичније личности, или тривијални појединци, свакодневно  промичу поред мене. Као да их неко невидљив 

шаље?. 

Имао сам неких неспоразума са младим суседом Драганом Триваном, наочитим, и отреситим момком, који станује изнад мога 

стана. Сећам га се из дана када је Нато бомбардовао Београд  у пролеће 1999.године,  чак  су ствари биле стигле и до судова, 

оптужби преко интернета. мењајући поруке, срећући се у ходнику зграде, у судовима, установили смо обојица да смо један о 

другоме били у заблуди. на крају смо се измирили и постали добри суседи.  

Љиља Ненадов је Десина пријатељица, наша сусетка, такође припадница Адвентистичке цркве, Реформ смера, као и Деса.  

 

Деса Митановска. 

 Њих две се друже, Љиљу виђам у Миљаковачкој шуми како се шета са сином Ненадом.  Посетио сам је у суседној улици Розе 

Луксембург на Канаревом брду, где живи са мајком удовицом и сином.  

Љубица Панић Радованов се доселила из Новог Сада у Београд, да буде близу сина православног свештеника Радивоја Панића.  
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           Радивоје Панић. 

Милутин Станковић станује у удобном стану високо на спрату у улици Војислава Илића, изнад Црвеног крста. Радио је дуги низ 

година у издаваштву у Немачкој, прекаљени је борац за људска права.  

Радмила Живановић  из Књажевца се суди у вези куђе у Нишу, њена кћерка је психијатар у Данској.  

Високи плавушкасти Никола Фукс ми се пожалио да га је недалеко од Бранковог моста оборио аутомобил, на срећу био је само 

лакше повређен.  

Мишко Брајушковић је стално сам у Кнез Михајловој, из даљине бих спазио његову високу кошчату фигуру, чим би ме из далека 

препознао, би ми се нрзим корацима приближавао насмешен. Он очекује од мене да га подржим. У вези чега, против чега, како, 

зашто, не може да ми прецизно објасни?.  

Посете Боби и Дари Рачић у Озренској број 13 , би се увек претварале у драге сродничке разговоре, бескрајна евоцирања успомена, 

шале.  

 Милан Младеновић и његов отац познати професор Правног факултета у Београду др. Марко Младеновић, су обадвојица 

необични људи, врло интелигентни и образовани.  

 

Милан се појављује са шеширом и дугом брадом, као да живи у београдској Скадарлији краја 19 и почетка 20 века, а ово је сурови 

и безосећајни 21 век.   

Професор Младеновић  се највише бави Белом кугом, недавно је имао представљање књиге на ту тему, устврдио је да је 

последњих неколико деценија под нож гинеколога отишло две три Србије.  

Посетио сам Љубовију, у Општини су ми доделили шофера да идемо колима да видим школу у Цапарићу да ли је погодна да се 

претвори у Планинарски дом. 

- Jaнуар 2006.године. О чему се ради? Шта чинити?  

На оваква узнемиравања, пре би се могло рећи  злостављања, сам навикао деценијама, огуглао. У мени се за то време одупирања 

заметла борбеност, браним се. невин сам. Из чега би произилазило немирење, отпор, нада и дивљи оптимизам.  

Знали су они да сам ја тврд орах. Нарочито су зазирали од оних који су ме подржали. 

Одавно сам схватио да усамљени стрелац нема никакву шансу да им се одупре. То сам чуо на скупу либертаријанаца у 

Копенхагену марта 1999.годцинеу од симпатичног црномањастог Американца средњих година, иза доброћудног  израза лица, се 

крио врло интелигентан и моћан човек, продорног  погледа, слушао сам га врло пажљиво.  

Моја одбрана од 1970-их година, упркос врло сложених гео-политичких и других околности које нису увек  погодовале или 

поспешивале успешност моје борбе, је била виђена у свету све више као оправдан труд човека који никога не мрзи, који 

једноставно жели да се спасе и своје блиске. Не жели никоме да засмета, можда понечим није у тананој хармонији са глобалним 

визијама светских моћника, тај мудри Американац ми је тада марта 1999.године у Копенхагену споменуо речи`` политичка 

некоректност`` и објаснио ми насмејан и расположен шта те две речи означавају.  

Био сам помало зачуђен, или збуњен.Али он ми је то саопштио без икаквог прекора, са симпатијама  и најбољим намерама. Да ми 

помогне да се боље снађем у лавиринту у који сам залутао. 

Овај свет је много компликованијии деликатнији него ли што сам ја до тада замишљао.  
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Стране дипломате, новинари акредитовани у Београду, организације, државници, су ми у минулим годинама дискретно 

изражавали  симпатије. Препознавали су да се борим да преживим, и затварали би очи пред неким мојим поступцима, који су 

можда понекад били благо политички некоректни, онако како би они то могли видети.  

Поједини од њих, нарочито од како сам се сусрео са либертаријанцима у Попраду, Словачка 1992.године , су ми отворено 

саветовали да се окренем другим стварима у животу, да престанем  да се прегањам са државом, да се посветим публиковању 

књига, и да опишем свој живот. 

Они су помно пратили моје активности, и са симпатијама су прихватили моје акције за развој туризма у дринском завичају. 

Колико су те симпатије биле значајне сведочи и изненадна посета  Кена Скуланда, председника ИСИЛ-а Сан Франциско, 

професора Државног универзитета у Хонолулу, и некадашњег саветнике председника САД Буша Старијег. Он је дошао у 

Узовницу јула прошле године, како је описано, и заједно са представницима Општине Љубовија поразговарао  о мојим акцијама 

развоја туризма. 

Утолико ми је било чудније, и неразумљивије, да упркос подршке званичника најмоћније државе на свету, исти они који су 

ускраћивали моја права раније, сада настављају то да чине.  

Чак су ме неки од њих злостављали раније као `` агента ЦИА``, а сада су они постали најжешћи заговорници сарадње са 

Америком. 

О чему се то ради овде? 

Увиђајући овакву контрадикторну ситуацију, определио сам се за смиривање покварених односа са званичницима, или са 

неформалном влашћу која је овде у питању, хоћу да окренем  леђа политизирањима и одбрани људских права, и да се посветим 

развоју туризма.  

Сматрао сам да је публиковање либертаријанских књига на балканским језицима такође права ствар, поготову јер те књиге у себи 

немају ништа што би било у нескладу са званинчним канонима и критеријумима власти у Србији.  

Сада сам у пензији, решио сам стамбено питање, имам скромне али довољне приходе, ипак стресови су мањи, погодне су 

околности и време да се посветим сну-писању књига. 

Упркос оваквог мога опредељења, није дошло до престанка насртаја на мене и моје блиске. Они су бивали упорно настављани.  

Ко то чини? Зашто?  

Упрос овакве енигматичне и мутне стварности, све више умножавам туристичке  пројекте. Шаљем понуде на све стране, по цео 

дан сам на личном рачунару, за телефоном. преговарам са планинарским друштвима, удружењима пензионера, инвалида, 

спортистима, студентима 

- Јануар 2006.године. Са Милицом Јованић на Авали 

Очекивао сам да ми Милица данас пре свега каже како јој је отац који је поломио кук?  

 

          Авала зими. 

Уместо тога погледа ме јаросно право у очи:` Како ти је са Цаканом, где се виђате``?,зграби ме чврсто за руку, поче да је стеже, као 

када рак стегне прст у планинској речици. Признајем себи, изненађен сам колико је Милица снажна физички, има јак стисак руке 

као мушкарац, а овамо се и даље пожали на лоше здравље.  

Милицу познајем, она је врло љубоморна, још боље речено,она је посесивна.  Она полаже право на мене, све захтева од мене, 

укључујући и апсолутну оданост и верност. А себи дозвољава слободу и распојасаност.   

Покушавао сам да јој објасним њене двоструке стандарде, ако она има право на неке ствари имам и ја.  

`` Ни говора нисам ја таква, као ти, измењали сте телефоне, емајл адресе, налазите се``, зграби ме опет за руку, запе из све снаге, 

скочи на мене,  устреми се ка мојој  руци.   ` Дај ми мобилни``. Настало је хрвање, једва сам се отео.  
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`` Јеси ли је посетио у њеном стану на Карабурми, Цакана није завршила ни факултет, она је необразована, показала се тамо на 

сплаву ``, била је сва унезверена. 

 `` Цакана ми је о теби казала све најбоље`` искрен сам, јер заиста Цакана се о њој изјаснила најлепшим речима.  

  `` Ишао си код ње у стан, шта сте радили, свиђа ти се, видела сам то на сплаву, само си у њу зурио. Када сам ја тако нешто 

урадила са неким твојим пријатељом``?  

Ћутао сам, а био сам сведок њеног врло фамилијарног понашања са неким мојим познаницима.  

Опет се разжести:`` Тебе треба неко добро да излема, да те пребије као пич..у, као што су ти урадили они безбедњаци септембра 

1997.године у твоме стану на Миљаковцу``( том 5) 

Милица је склона излетима. Читалац се може сетити како сам јој једном приликом када је заборавила код мене њен нотес са 

адресама, који сам знатижељно погледао, у њему прочитао неколико десетина телефона мушкараца, а само неколико женских 

имена.   

Потсетих је на то. `` То су моје колеге``, она узврати смирено, хоће да ме убеди. `` А где су ти женске колеге``?  `` На моме послу 

су били углавном мушкарци``, поче помирљиво. 

Утом зазвони њен мобилни. Када год би зазвонио њен мобилни, она би га сва узбуђена зграбила, очи би јој засјактале, једва би 

чекала да се неко јави, брже боље би побегла у страну подаље од мене, да не чујем шта разговора. Повремено бих слушао из 

мобилног сонорне дубоке заводљиве мушке гласове. Неки би јој предлагали да се виде.  

Милица није као неке друге женске или мушке особе, које једва чекају да им зазвони мобилни, да се тако покажу да их неки други 

позивају и занимају се за њих. Не, она би чим се мобилни огласи, бежала у страну, чуо сам мушке гласове.  

Увек би ми кратко и хладно одбрусила.`` Звала ме пријатељица``. 

`` Знам све те твоје``, и почела би да ређа поједине моје познанице са којим нисам имао  никакве иоле ближе контакте. `` Шта сам 

све претрпела од тебе``, почела је да плаче сва потрешена. 

`` Са тим женама нисам имао ништа, а шта је са стотинак мушкараца у твоме телефонском именику, сваки дан те зивка твој 

деценијски пријатељ са којим  си наводно заувек прекинула, а шта је са оним планинаром што сте заноћили  у дивљој планини у 

истом шатору, завијали ноћу вуци, па вам се преплашеним додирнула  стопала, па сте завршили у тесном кревету, а шта је са оним 

фотографом из ГСУП-а, навео сам јој још неколико њених веза које ми је поверила у моментима опуштености и доброг 

расположења. 

`` То су везе без икаквог значаја, а ти си са том .... и том, био толико пута``, поново је постајала нервозна, и агресивна.  

Да је Милица мушкарац она би ме тукла, помислих?. 

Читалац  ранијих томова се сећа анегдоте, моје две привлачне колегинице из Галенике, су оговарале једна другу, ``да је лака 

женска``. Мара ми је свашта говорила о Мири ( имена измењена), како мења мушкарце, како је лака, а Мира ми је исто причала за  

Мару.  

Упитах једном Мару:`` То исто за тебе тврди Мира``?. 

 `` Друго су те њене везе од мојих, тај Марко што га она спомиње, је диван човек, када дође све ми поправи, а Мирко, он ми је 

спасао сина од јединице из математике, даје му часове, често је код нас у стану, о Јови да ти не причам, када сам била  у највећој 

кризи, мајку ми је сместио у болницу``. тако је за свакога мушкарца кога јој је стављала Мира на душу, налазила оправдање.  

`` Па и Мира исто тако образлаже, као и ти  те своје пријатеље , за које ти тврдиш да се она са њима курва``, хоћу да је освестим. 

 `` Није тачно``, Мара се разљути,  она је курва, са њима се курва јер је курва, ``.  

Нисам хтео да испитујем Миру, знам да бих чуо исту причу о Мари.  
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Достојевски је врло мудар, и овога пута откривам дубини његових мисли, он тврди да љубомора јача страст, а да најчешће руши 

љубав. 

 Милица би имала обичај понекада да прекине месецима, или и дуже, да ми се јавља телефоном, када бих је позвао суво и кратко 

би ми саветовала:`` Иди јури те твоје женске, иди код те и те``, наводила би имена.  

Тако би се према мени понашала када би упознале неког новог љубавника.  

А када би остајала сама, након раскида, опет би настаја учестала звоњења, расправе.  

Значи, мене чува у резерви, да јој када нема никога, ту сам ја. 

То сам јој једном саопштио у шали. Она се насмејала гласно, очи су јој сијале:``Нема ударца без старца``.  

Повремено би ми спомињала моје године, то ми се није свидело, рекох јој.  

Она се на то од срца насмејала. Изгледа да ми то говори о годинама да ме смири, да почнем да се понашам као старији човек, 

окренут само њој.?  Можда би јој на неки начин одговарало да паднем у кревет да ме негује?  Да будем само са њом?  

А убеђен сам да би она за то време наставила са својим слободњачким навикама? 

Што дикла то навикла. 

Увече смо се нашли код ВМА, она је посетила у болници пола сата оца, онда смо дуго шетали мирним бањичким крајоликом.  

-2006.година. Да је Ајнштајн жив? 

Ајнштајн је у своје време казао: Циљ оправдава средство, али ниједан циљ не може бити толико узвишен, да би оправдао употребу 

нечасних средстава. 

Свако ко познаје ово што ја знам да се овде дешава, би помислио:`` Какав идеализам, каква утопија, каква наивност? Зар је могуће 

да је Ајнштајн био толико наиван,  да тако нешто смушењачки и површно помисли``? 

Ајнштајн је геније.  

Али тада, када је изрекао ову мисао, је било друго време, човечанство се још није било захуктало у овоме необичном смеру, који је 

данас узео маха, тада су још биле уважаване универзалне људске вредности. Поготову када би се радило о часним и поштеним 

еминентним интелектуалцима те епохе.  

А такав је био Ајнштајн. Данас је таквих поштених и моралних интелектуалаца далеко мање. Чује се понекад њихов пригушен 

глас. Али њих више ни издалека не уважавају као раније. 

Да ли ће се они вратити са њиховом буктињом истине у рукама?  

Или ће завладати трајна тама незнања и безочног егоизма моћних?   

Сматрам да је када се ради о Ајнштајну и овој његовој мисли, још нешто друго у питању. Он је геније у егзактним наукама, он ј е 

живео у свету врхунских светских научника у овој сфери. Као врло моралан и савестан, тако је стварно и мислио. Али ми се чини, 

да иако је живео у свету врхунских интелектуалаца те епохе, ои је ипак био у понечему удаљен од мучне стварности, која се 

убрзано мењала, како се приближавао Други светски рат, и са свим оним морама које је овај рат доносио. 

Други светски рат, милиони несталих, Холокауст, ширење комунизма у свету, ратови, Хладни рат, распад СССР -а, Чехословачке и 

Југославије, ратови на Балкану, и другде, су изменили гео-политичку слику света.  

Десило се нешто друго, изменио се дух људи, завладао је вучји морал, закон јачега.  

Мржња, завист, деструкција, или некрофилија?  
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Откуд то? .  

Да ли ће се повратити оно раније, колико толико нормалније?  

Радомир Вељковић је скоро цео живот у лудници, само зато шо је критковао незаконите поступке у ЈНА ( Југословенској народној 

армији). Поред тога он се замерио опаким властодршцима јер се као професор Војне академије усудио да изрази његово мишљење 

о начину титовог  вођења Битке на Неретви у Другом светском рату.  

Зар због тога да га држе цео живот у психијатијском азилуму?  

Видим око себе невине људе, како страдају у казанима овоземаљског пакла. Знам ко, како и зашто то чини. То је тако сурово, 

нечасно.  Патње људи би се могле смањити. 

-2006.година.  Злоупотребе са хуманитарном помоћи. 

Шта је то са нама? Погледајмо Албанце, и друге балканске народе унесрећене распадом  Југославије и транзицијом, сви су сложни , 

и сви раде, не само за себе лично, него и за своје националне интересе.  

 

А код нас Срба је другачије.  

 

То се може сагледати и када се ради о пријему такозване хуманитарне помоћи. Нашем напаћеном и гладном народу је потребна 

помоћ српске дијаспоре, пре свега у лековима.  

Брат Бора је се ангажовао и у Француској, улаже велике напоре да прикупи што више лекова, које доставља појединим болницама 

у Србији.  

Са различитих страна из Београда стижу све тужније вести, несавесни и аморални појединци краду из конвоја хуманитарне 

помоћи, продају, присвајају. 

`` Зар они не виде да тако чинећи, губимо поверење оних који нас помажу, наша Дијаспора неће хтети више да због тога шаље``, то 

мисли Десимир Вујинић. 

``Неко злоупотребљава незналице да то чине, да изгубимо поверење, да нам више не шаљу помоћ``, слаже се др.Цицовић.  

`` Погледајте Албанце, нема никаквих злоупотреба са донацијама, мудрији су Албанци од наивних Срба`?, закључи мудри Деја. `` 

све више их помаже њихова Дијаспора, а нама све ређе стиже помоћ отуда. Колико Срби воле странце, утолико презиру своје```` 

Већ деценијама срећем свакојаке несретнике, стекао сам једно сазнање, патње умеју прекалити морално чврсте људе.  

Али нажалост, неке претварају у духовне руине, или наказе.  

Нисам претенциозан, али мислилац Артур Шопенхауер није саопштио за мене ништа ново или значајно. Његова позната мисао -

Тешкоће у животу имају за циљ да нас учине бољим а не горим, за мене имају прилично испразну дидактику.  
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Јер тешкоће не долазе од некога, нити су наручене од било кога са циљем да нас учине бољим, оне настају под утицајем сплета 

животних околности које немају никакве везе са намером исправке нечијег понашања. Нема судских казни прекршиоцима. Да ли 

ће их Бог казнити?.  

Животне тешкоће немају за циљ да нас учине бољим, а не горим. Јер свако реагује и даје другачији одговор на овакве тешке 

животне изазове. Неки су из патњи и страдања излазили духовно јачи, њихов систем вредности  је постајао све изграђенији.  

Али ипак, био сам растужен сазнањем, многи би посрнули, постајали би лопови, криминалци, насилници, макрои, проститутке.  

Њих тешкоће нису учиниле бољим, него горим.  

Нажалост, знам прилично њих, који су из комунистичких затвора излазили не само здравствено оронули, у затвор би одлазила 

колико толико пристојна људска бића, отуда су излазили духовни и морални лешеви.  

Казна није деловала. (Уз опаску  да није било мало међу њима , који су били осуђени невини).  

 `` Уместо да поверење Дијаспоре стичемо упорно, да градимо мостове сваким потезом, ми га рушимо. Дијапора губи поверење у 

српску заједницу ``, наставља да гласно размишља Деја Вујинић.  

`` Рецимо нашим људима из Дијаспоре да нам је неопходна помоћ, захтевајмо стриктно да шаљу правим провереним људима``, 

износи строго своје мишљење адвокат Голуб Бакић.  

Е сада се слажем са мишљењем Шопенхауера-да је поверење као љубав, оно се не може задобити силом.  

Ми морамо повратити пољуљано поверење наших земљака у свету. 

Као да ми чита мисли, Голуб Бакић настави:`` Свугде су убачене режимске кртице ``. 

Голуб Бакић се замисли, стави прст на чело:`` И нама су били толико пута убацили кртице, не могу да верујем да је Жарко Арсић   

деловао  разбијачки ``? 

Жарко Арсић је за мене био велико непријатно изненађење, дружимо се такорећи од детињства. А тако је поступио према мени ( 

томови 2-5). Ја се на Жарка не љутим, трудим се да га разумем. Французи кажу: COMPRENDRE SIGNIFIE PARDONNER. (  

Разумети, значи опростити). Он је сарадник СДБ, показао ми је књижицу ГСУП-а, морао је тако да поступи према мени.  

На крају то су све тричарије. Желим са њим да се измирим. 

Присутна др. Нина Дрндарски се насмеја гласно:``Најгори непријатељ је бивши пријатељ`` кажу наша браћа Руси.  

Сетих се још неких руских пословица, и оне: Лаже као судски сведок.  

Одавно се питам сазнавајући руске мисли и пословице, откуд овом великом народу такав скептицизам и песимизам?  

-2006.године. Разговор са Николом Јанићем ( том 5) у Хотелу `` Москва`` у Београду. 

-  

   Никола Јанић. 

Никола ми се јавио телефоном. У посети је Београду, где увек отседне у Хотелу `` Москва``. 

Нашли смо се у холу хотела у који се улази из Балканске улице. Са њим у друштву је била његова супруга, плава и витална 

Швеђанка.  

Обратих се Николи:``Јавни скупови, јавне трибине, па и дискусије на форумима на интернету, се обично претварају у јадиковке. 

Постају нека врста јавне психотерапије, људима у кризи олакша да некоме другоме саопште шта их мучи. ``.  

Никола одговори:``Са нашим људима треба пазити шта се прича, проради радио Милева, ако желиш да поделиш тајну са 

пријатељем знај да и он има пријатеље. ``.  

Никола Јанић је велики борац. Успео је да анимира и уједини Српску дијаспору великог дела Европе. Он је и филантроп, 

добротвор који путује на Косово и свугде где живе Срби, дотура конвоје хуманитарне помоћи.  
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У том у 5 ове Саге је приказано како смо Никола и ја публиковали књигу КОСМАЈ, КО СМО МИ КОСМАЈЦИ,  Никола је 

финансирао цео пројекат, и због тога јер је пореклом отуда од Космаја. Био је сунчан дан, Никола је био расположен. у кошуљи је 

возио кола од Београда до Младеновца, успињали смо се и спуштали благим падинама родне Авале, онда косином испод мало 

вишег Космаја. 

Појавили смо се заједно у локалним медијима и библиотекама.  

Његов ангажаман многима смета, како овима у земљи, тако и ван земље.а 

-2006.године. Драгослав Глишић. 

Драгослав Глишић је одавно присутан на нашим скуповима. Он је бивши полицајац који се сукобио са његовим претпостављеним, 

који су га због тога насилно, и противно закону и лекарској етици, сместили на психијатрију. Он је физички снажан, и борбен је. 

Издржава породицу тако што обавља различите мануелне послове. 

-2006.година. Човек који је систематски заборављао кусур?  

-Најбољи начин да заувек остане сиромашан, је да се увек и у свакој прилици понашаш као да си богат-неко рече.  

Тачно. не само ја, него би се могло  рећи за многе, не понашамо се штедљиво. Деценијама сам фотокопирао документа, слао их 

поштом на све четири стране света, плаћао судске трошкове, трошио време и енергију у свакојака прегањања са охолим 

силницима, или асоцијалним особама, које су они усмеравали ка мени, био сам 15 година подстанар, моја скромна плата је 

одлазила брзо, толико пута бих се запитао-да ли је ја трошим како треба.?   

Да сам уместо тих трошкова, штедео, сада бих имао на рачуну у банци значајну суму новца. 

Мој познаник и саборац Д.П који има америчку пензију, притиснут свакојаким неприликама, повремено скоро разорним 

стресовима, би губио контролу, све до разговора са самим собом у градском превозу, повремено би се гласно засмејао на улици, 

пролазници би се освртали и зачуђено га погледали. Становали смо извесно време у суседству, у мирној Похорској улици на 

Новом Београду. Док сам излазио из оближњег супермаркета, видех Д.П како сав смушен и унезверен, нешто сам себи шапућући, 

просто излете поред касирке, којој пружи новчаницу, и одјури некуда са пластичном кесом у рукама.  

`` Опет је заборавио да узме кусур``, показа постмешљиво руком колегиници касирки, у његовом правцу.  

 

Касније сам сазнао да Д.П одавно систематски заборавља да узме кусур.  

Поједине продавачице би се правиле луде. Све док су се неке савесне успротивиле. Једном му је једна казала право у лице:`` 

Господине, заборавли сте кусур, ви често заборављате да узмете кусур``.  

Д.П је господин из пречанске скоро племићке породице. Учтиво јој се обратио:`` Хвала, ви сте љубазни``..  

Ипак, Д.П је наставио да заборавља кусур.  

А касирке су се понашале, како која, зависно од њихове савести и поштења.  

-2006.година. Александар Алемпијевић се обратио Европском суду у Стразбуру. 

Инжењер Александар Алемпијевић је чудак, али на први поглед. Када сам га упознао схватио сам да се испод спољње фасаде 

крајње узнемиреног очајника, укрива мудар и савестан човек.  

Прогањани често почињу да генерализују, виде туђе зло, где оно и није присутно. Имао је проблема приликом поправки зуба, 

судио се са дентистима 

`` Пустили су ми змију у кућу у .... ( његово родно мсто недалеко од Чачка у Србији), скоро да је крикнуо, када сам га срео на Тргу 

Републике, непосредно по његовом повратку из ..  `` 
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Змија у кући. 

`` Јеси је видео, ``? упитах га. `` Дошла је на зид тачно изнад мога кревета``, упро је прстом у вис, као да је у његовој соби.. 

Боравио је неколико година у САД, када се вратио у земљу, власти су почеле да га бесомучно прогоне. Он станује у Јевремовој 

улици, тамо где је била копирница нашег уваженог члана покојног Милана Николића (томови 4 и 5). Читалац ће се сетити изнетог 

податка да сада у стану покојног Милана Николића станује  Војислав Коштуница. 

 ( Сеобе страних амбасада у Београду су за мене скривене поруке следа трага јегуља. Почетком 1980-их година у време мојих 

посета страним амбасадама, сам повремено навраћао и у Амбасаду Канаде у Београду у улици Пролетерских бригада. Ускоро се 

ова амбасада отселила , у тој згради сам потом затекао Амбасаду Ирака. У Амбасаду Мексика сам долазио на високом спрату у 

Кнез Михајловој улици окренутој Тргу Републике. Ускоро се отселила у Драгорску улицу поред ``Болнице Драгиша  Мишовић` на 

Дедињу, где ме је сада примао министар при Амбасади, његова екселенција Ибара . Имали би дуге двочасовне разговоре. 

Амбасада Данске је се налазила у Шекспировој улици, у непосредној блиини Маузолеја 25 мај.Следећи пут када сам био у овој 

Амбасади, је већ била на другом месту, у широкој улици Незнаног јунака на Дедињу, итд). 

Аца и ја би се обично налазили на Тргу Републике, код Коња, или испред Биоскопа `` Јадран``.  

Чинио сам за њега оно што сам могао, упућивао бих га на адвокате Стевановића и Стојановића, давао савете коме и како да се 

обрати. 

Документ број 48. 

-Јануар 2006. године. Сви ми знамо шта смо, али не знамо шта можемо постати /Шекспир/. 

Са овом мишљу енглеског генија се мање слажем, а више не слажем.  

Фројд мисли другачије. Потпуно је нетачно да сви ми знамо шта смо. Напротив, већина људи није у довољној мери свесна себе, 

нити  својих тамних завијутака, није свесна дубинског порекла личних мотива покретача.  

Шекспир се појавио много пре Фројда и психоанализе.  

Још је проблематичнија Шекспирова тврдња да не знамо шта ћемо постати.  

Ако ми знамо шта смо, могло би се са извесном дозом објективне вероватноће поверовати да би колико  толико могли својим 

промишљеним активностима процењивати шта можемо постати.  

А, ипак већина људи нема будност, освешћеност, понирања у мрачне дубине потсвести.  

Значи ове две премисе су у суштинској контрадикцији.  

Поготову је тешко се сложити са тврдњом да ће особе које довољно не познају себе, што је случај са већином, да знају шта могу 

постати. Тек такве недовољно свесне особе неће знати шта могу постати. 

Чак  и ако боље завире у мрак потсвести и несвести, ако боље упознају себе, ако престану да буду  робови пулсија које долазе 

однекле из дубине личности, као звезде репатице из бескраја космоса, тек онда треба да ураде нешто битно: да направе план шта 

да чине,  да постану оно што желе. 

У претходим  томовима, и у поглављима овог тома број 6,  сам разјашњавао ову моју тезу о потсвести, која се састоји у томе да  

људи  не познају себе. Мотивациона истраживања  доказују да људи не познају своје дубинске или дубље мотиве,  

Описао сам како сам  следећи упутства у часопису  READERS DIGEST сазнао шта ме растрзава и мотивише, и како сам те личне 

потсвесне жеље, планове, тежње и  надања, материјализовао у списак циљева и задатака. За време од месец дана сам у једној 

дебелој свесци бележио шта сам покушавао да урадим сваки дан, понирао сам у себе, истраживао шта нисам урадио  а шта сам 

требао.После месец дана сам ставио свеску пред себе, груписао моје потсвесне пулсије и  тежње у конкретне циљеве и 

свакодневне  радне задатке. 
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Нисам могао да поверујем да сам поједине важне циљеве и задатке запостављао, или их нисам ни узимао у обзир?. Сазнао сам да 

сам се понекад бавио тричаријама. Открио сам у себи непознати свет, за који нисам знао да постоји, или сам то само назирао.  

Белгијски чувени  психолог и психо-аналитичар Пјер Дако , кога сам срео у Бриселу, је себи дао за циљ да освешћује људе. `` 

Људи су као веслачи на површини језера, виде само површину, а не виде оно испод``. 

А мудри грчки филозофи поручују на ула зу  у Светилиште  Делфи, још у та давна хеленска временана: УПОЗНАЈ САМОГА СЕБЕ  

 

Од тада је настало ново доба у моме животу.Изашао сам из расплинутости, конфузије, нејасности  и повременог хаоса,  губљења 

времена, стварања  погрешних прироитета,  отворили су се преда мном нова смиреност, методичност, план, из чега су настали 

нови успеси.  

-2006.године. Увреде преко интернета. 

Документ број 49. 

Модератор сам Yahoo group LJUDSKA PRAVA, која има врло велики број чланова, свакодневно примам и шаљем велики број 

свакојаких порука. Мењам поруке и са учесницима других српских форума и друштвених група. 

Радо дискутујем са свима који наступају са пуним именом и презименом, ради измене мисли и искреног труда да се пронађу неки 

бољи исходи од досадашњих.  

На овим интернет форума и друштвеним мрежама дефилују припадници различитих нација и политичких опредељења. Међу њима 

има нетолерантних и свадљивих, неспремних да чују да неко мисли и другачије од њих. Понеки су спремни да увреде, све до 

слања вируса. Или да прете.  

Неки су задужени да опстурирају другачије,  спремни су да даноноћно за малу цркавицу  некога узнемиравају, вређају, клевећу или 

му прете. 

Свако има право на своје мишљење и да се бори за оно што се зове национално опредељење.  

На овим форумима има оних са ниским прагом толеранције.  

Или су убеђени да су део неке невидљиве власти, да су недодирљиви, и да им је све дозвољено. 

Полазим од тога да свако има право на удруживање, придруживање. Ако они могу да се придруже,  могу и други.  

 --2006.година. Вера и Нада. 

Судим се деценијама, било је и повремених успеха. Али моју веру у боље не може ништа да пољуља.  

Да ли су моје нада и вере у боље утопија.?  

Вера је птица која пева док зора још увек није сванула., рече Индијац  Тагоре. Да ли жели да каже да се треба увек надати бољ ем, 

да увек треба потпиривати пламичак Вере и Наде?  

Наш народ каже: Не може да сване док не дође зора.  

Да ли је дошла Зора, свануће, да ли се назире излазак из тунела? 

Или су борци за истину петлови који рано кукуричу и због тога заврше у лонцу?  

Било је падова. Али никад нисам губио наду. ``Није битно колико пута ћеш пасти, битно је колико пута ћеш моћи да устанеш``., и 

ово је нечија мудрост. . 

Сви острашћено критикују неправичне судије. А не знају да они само извршавају туђе директиве.  

Иза сваког моћног човека постоје други људи који су још моћнији.  

А ипак, добијају врло високе принадлежности и привилегије. 

Шта треба да учине савесне и моралне судије?  
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-2006.године. Врло лоше стање у судству Србије. 

 

Судије су довољно интелигентне и стручне, да могу да препознају да повремено доносе неправичне и незаконита пресуде.  

Упркос тога то чине. 

Иако имају високе плате. Донесу неправичн пресуду, а судском судеонику брзометно испоруче рачун да плати високу судску 

таксу. 

Поједине судије се дискретно правдају да морају тако да чине, јер у супротном могу изгубити радно место и принадлежности. Или  

претрпети врло болне казне 

Документ број 50. 

-Јануар 2006. година. Птичји грип. 

8. јануара је у Турској 14 лица заражено вирусом птичијег грипа Х5Н1  

14 јануара преминула је Shelley Winters, америчка глумица  (рођена 1920). 

-10 јануар 2006.године.Драган Ђилас. 

-  

     Драган Ђилас. 

Успоставио сам солидну сарадњу са Кабинетом Председника Републике Бориса Тадића. Тамо ме познају, они су бивши саборци, 

који су сада постали власт. Отац Председнка Србије Бориса Тадића, академик Љубомир  Тадић, је одиграо извесну значајну улогу 

у мојој активности људских права, заједно са осталим колегама професорима `` праксисовцима`` који су ме подржавали још од 

1975 године ( томови 3-5).  

Међу њима је и професор Триво Инђић, актуелни саветник Бориса Тадића.  

Сећам се Бориса Тадића као дечака, како сам му у  руке предавао наша саопштења у мирној  кући његових родитеља увученој у 

зеленило у поширокој улици испод Народног позоришта у Београду. Борис касније дисидент,  је потписивао поједине наше 

петиције ( томови 3 -5 ) 

Очекивао сам од Народне канцеларије Председника Републике коју води инжењер Драган Ђилас, да ће заиста да постане 

заштитник народних права.  

Нажалост доживео сам дубоко разочарење.  

На моје поднеске нису уопште одговарали. Приликом мојих посета особље је било надмено. На крају сам добио одговор да моје 

жалбе на кршења мојих права нису оправдане.  

Усмерио сам неколико познаника, да се и они обрате њиховим поднесцима због повреда њихових права.   

И они су доживели болна разочарења. 

Једном приликом сам о тој Канцеларији разговарао са  дугогодишњим драгим познаником и истомишљеником Тривом Инђићем ( 

томови 3-5), саветником председника Републике Бориса Тадића. Он ми је дословце на моје велико изненађење самоуверено и 

радосно казао:`` Имамо Канцеларију председника Републике, ко год има проблема са поштовањем његових права, се тамо може 

обратити``. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%98%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A55%D0%9D1
https://en.wikipedia.org/wiki/Shelley_Winters
https://en.wikipedia.org/wiki/1920
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Триво Инђић 

Очигледно да није био упознат са стварним стањем. Рекох му:`` Драган Ђилас је инжењер, какве везе он има са људским 

правима``.?  

Триво слегну раменима:`` Знаш Томо, има он сараднике правнике``.  

Нисам хтео да му даље причам. Оћутао сам. 

Документ број 51. 

-Јануар 2006.године.  Правница Нада Црња ми помаже у обради поднесака Европском суду за људска права у Стразбуру.  

Нада је завршила правни факултет, а ја сам испекао занат у пракси. Она то овако види, каже ми:``Сећам се речи Ничеа  - Више 

вреди зрно искуства него брдо теорије. Радимо сличан посао, борба за људска права је нешто много шире од правне теорије, 

пракса највише научи. 

Било је и неслагања у приступу појединим случајевима . ``Два капетана потопе брод``.рекох јој руску народну пословицу.  

Она се помирљиво насмеја, као да се нашалила:`` Мора се знати мушка глава, господар куће``.  

 

- 2006.година. Шарчански Марко-професор жртва дискриминације. 

Марко Шарчански је професор. У његовој образовној установи га дсикриминишу као стручњака. Он није мекушац, спортиста је, 

рвач , снажан, млад, мудар, познаје право и законе. не да се . 

Помогао сам му да се обрати  Европском суду у Стразбуру. 

 

Документ број 52. 

 

-  

-11 јануар 2006.године. Миодраг Ђорђевић. 
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Сарадња са Миодрагом Ђорђевићем, земљорадником из села Стањинац код Зајечара траје годинама. Још од краја 1980 -их он ми 

шаље дописе, жали се на прогоне, претње лудницом, наношење штета имовини и усевима .  

Интервенисали смо у више наврата, али нисмо успели  да се његово стање поправи. 

 

Његов син је угледни лекар у Зајечару. 

Многи потпуно уравнотежени људи се плаше да их неко не прогласи лудим и не смести у лудницу. Поготову је то случај са онима 

који су изложени свакојаким ударима подмуклих прогонитеља. као што је то несретни Миодраг. Још стар и  болестан, без заштите. 

Мој ангажман против злоупотребе  психијатрије је почео јуна 1975.године, када  су ме сарадници ГСУП -а из улице 29 новембра 

сместили насдилно, по казни, у психијатријску болницу `` Лаза Лазаревић``, због писаног ненасилног деликта. 

Приликом кратког боравка у овој болници сам препознао друге жртве сличних злоупотреба. А и пре смештаја у ову психијатријску 

установу сам знао поједине особе које су по казни завршавале на психијатрији ( томови 1 -4). 

Па ово тако потсећа на СССР и тамошње злоупотребе са психијатријом? То је био мој први закључак.  

А одмах потом- Југославија је под контролом бољшевика. 

Заклео сам се тада сам себи, заточен у четири одавно неокречена зида сурог болничког казамата у Падинској скели, да ћу све 

учинити, да ћу се посветити свом душом и свим срцем, да јавности докажем да сам у психијатријску болницу био смештен по 

казни, где ми није место, да сам жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.  

А нарочито, и изнад свега, да ћу доказати да СФР Југославија упражњава психијатрију у сврхе изолације политичких криваца у 

психијатријске болнице, и да у Југославији постоје, слично  СССР-у, специјалне казнене психијатријске болнице. 

Знао сам да ћу успети у мојој замисли ( томови 3-5). 

Приликом привођења  у суд децембра 1981.године, после полицијског претреса стана у улици Војводе Степе 68, на Вождовцу, 

органи ГСУП-а су ме марицом спровели у Пети општински суд, тамо су ме извели пред неколиком судија, младих и снажних, 

стајали  су испред мене претећи. Један од њих је иступио ка мени, и показао мирно руком у моме правцу:`` Миран као бубица, а 

прави нам неизмерне проблеме``.  

Однекле зачух женски глас:`Чувај се беса мирног човека.``. Да, то је српска народна пословица. И Руси имају нешто слично: Када 

Руса малтретираш, ћутаће, ћутаће дуго, врло дуго, али када се наљути тешко ли се теби.  

` Пас који лаје не уједа`` наче дискусију онај први.  

Опет однекле, као из подрума, одјекну љупки женски гласа:`` Ти вајни дисиденти што галаме, посећују дипломате, стране 

новинаре, састанче, су сека персице, безопасни, овај ћути, али ради потмуло као мрав, њега треба на неодређено време сместити  у 

лудницу дебелих гумених зидова, на Романији, који не пропуштају немуште сигнале које му шаљу његови душебрижници из  

Америке``.  

 

-11 јануар 2006.године.Стан моје разведене супруге и сина-обраћање Велимиру Илићу. 

Моја бивша супруга Саша и син Милан,  су продали стан у улици Војводе Степе у Београду, који су од мене добили. Једно време 

су становали у стану Сашине рођаке Анице у Похорској улици на Новом Београду.  

После смрти рођаке Анице су уложили новац у куповину новог стана. Дошло је до неприлика са извођачом радова.  

Народ изнурен и преплашен, није у стању да се брани.Што мафијашима и тајкунима добро долази,  

Тим поводом сам се обратио Велимиру Илићу 
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Документ број 53. 

 

     Велимир Илић.  

-  

Драги пријатељ Миле Јефтић ( томови 4 и 5) је истинска благодет. Шта год да ми затреба, он ми се нађе при руци. Миле ми је 

преносио чак и оговарања која су стизала до његових ушију.  

Јелена Јоковић  скоро да подвикну:``Не брините кад вам причају иза леђа то је зато што сте увек бар за један корак испред њих``. 

Чланица наше НВО  Олга Јефтић ( томови 4 и 5) се обратила Европском суду у Стразбуру.  

-2006.година. Развијање туризма на Дрини. 

 

Воденица на реци Грачаници код Љубовије. 

 

Дринско село. 

Као што сам се био зарекао да ћу обелоданити злоупотребу психијатрије у политичке сврхе у Југославији, тако сам  био одлучан да 

покренем туристички замајац у Општгини Љубовија и Средњем Подрињу.( том 5).  

Радио сам упорно и промишљено, као експерт за маркетинг и менаџмент, унео сам у мој туристички пројекат модерне постулате 

маркетинга и пропаганде. Сматрам да примена науке, сједињена са правим потезима, и без скоро икаквих инвестиција и са 

минималним новчаним улагањима, може довести туристе у овај прелепи крај Србије.  
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Описао сам у претходним поглављима овога тома, и у тому 5, како сам поступао од 2004. године, и како су туристи већ у 

2004.години, а још више у 2005. почели да пристижу.  

Љубовијски општинари, и  не само они, су у почетку у мени видели ентузијасту и ерудиту, скоро неког занесењака, резонујући да 

одговарајуће државне инстанце у овом крају и ван њега, досада нису успеле да туристички оживе овај део Србије поред Дрине - па 

су закључивали да ни ја никада нећу моћи да остварим,моје планове, које су можда неки од њих оцењивали као маштарије, или 

неприземљеност доконог пензионера. 

На уму имам  народну мудрост-Срамота је хитнути се, не добацити се. Знам да је стављен на коцку мој углед.  

Највише ми је стало да тога да овај крај живне економски. Видео сам у туризму шансу развоја, али и у воћарству, малинама, 

шумским јагодама и купинама, у лековитом биљу, у сточарству.  

Овде је много чега замрло, нема радних места, млади одлазе, старији умиру, становништво убрзано стари, број становника у 

општини Љубовија се смањује, хара бела куга. Нарочито је стање лоше у брдским и планинским селима.  

Имам на уму да време лети, приближава се пролеће, лето зачас дође, зато умножавам акције да на Дрину привучем планинаре, 

пензионере, ђаке, риболовце, спортисте, све оне који воле чари овога краја.  

Упорност и прави потези морају дати резултате.  

(``Победа увек припадне најупорнијима``.Ово је саопштио Напалеон Бонапарта, вероватно убеђен у брзу победу у његовом походу 

на Русију почетком 19 века. Упорност је на свом месту, ако је удружена са добром проценом. Наполеонова процена се показала 

као потпуно погрешна. Када се враћао из Русије потучен до ногу, када су га Руси пустили да извуче живу главу, да га не понизе  до 

таквог нивоа, он је дубоко потрешен и сломљен признао:`` Моја највећа грешка је била та, што сам икада одлучио да дођем у 

Русију``) 

 

-  

Етно село код Љубовије. 

Да ли је моја упорност да развијам туризам на Дрини рационално промишљена?  

Време је да шаљем нове понуде за зимску сезону 2006.године. 

Документ број 54. 

-  

-Јануар 2006.године. Догађања. 

-11. јануара вулкан Аугустин на Аљасци је еруптирао два пута, што је прва његова ерупција од јануара 1986. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%99%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1986
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12. јануара  у стампеду, за време ритуалног каменовања ђавола задњег дана хаџа на Мини, Саудијска Арабија, су погинула 362 

ходочасника. 

-  

Из затвора у Турској пуштен  Мехмет Али Агџа, атентатор који је 1981. покушао убити папу Ивана Павла Другог.  

 

15. јануара  НАСА-ина свемирска летилица Стардуст на Земљу донела прве узорке с комете. 

-Јануар 2006.године. Срео сам господина Десимира Тошића ( том 4 )  

-  

  Десимир Тошић. 

Господин Десимир Тошић је одиграо значајну улогу у окупљању и охрабривању југословенске опозиције током 1980 -их 

преломних година које су претходиле завођењу вишестраначја, распаду Југославије и ратовима 1990-их година.  

Он је тада из Енглеске покренуо часопис НАША РЕЧ , у коме је објављивао написе београдских и југословенских бораца за 

људска права и оних који су имали храбрости да се супротставе тиранији. 

Онда када ми је било најтеже, никада ми није падало ни на крај памети да одустанем од борбе. Али сам п ризнавао сам себи да су 

ми се дубоко у потсвести такве помисли ипак повремено појављивале- сталне борбе а тако мало  резултата? Чему све то? Докле?  

Ипак бих такву помисао  корену потиснуо, угасио. 

Затекао сам једанпут у моме поштанском сандучету некакве новине, погледах, то је био часопис на српском, али мањег формата. 

Стајао је назив НАША РЕЧ. Слао сам моје текстове, уредник господин Тошић их је редовно објављивао.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Had%C5%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Десимир Тошић је предратни демократа још из времена Краљевине Југославије, био је прогањан од немачких окупационих власти, 

по окончању рата нашао је егзил  у Енглеској. 

Вратио се у Београд 1990.године, срели смо се у Хотелу `` Београд  ( том 4, страна 1266). Он се прикључио Демократској странци, 

постао је народни посланик. 

Сусрели смо се после толико година поново, овога пута на Конференцији за штампу у просторијама Медија центра у Београда. 

Кратко смо поразговарали. Он се добро држи за његове године и из његових речи и наступа зрачи оптимизам.  

Поручио ми је: `` Борите се, ви  радите праву ствар`` 

-16 јануар 2006.године. Допис Драгану Ђиласу. 

По савету Триве Инђића сам се обратио Драгану Ђиласу. 

Документ број 55. 

-2006.године. Туризам на Дрини. 

-  

Околина Сокограда. 

 

Речица Грачаница код Љубовије. 

-17 јануар 2006.године. Допис Војиславу Коштуници. 
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-  

Војислав Коштуница. 

 

-Јануар 2006.године.  Саша чува болесну жену, Милан станује код доктора  Јоце Гуцића ( томови 2-5). Рођака Нада Дангић. 

Саша и  Милан  се злопате. Саша чува старију болесну жену, а Милан  је такорећи на улици. Нашао сам му привремено стан код 

Јоце Гуцића ( томови 2-5).  

О рођаци Нади Дангић, архитекти у пензији, кћерки легендарног четничког војводе Јездимира Дангића ( томови 1 -5),  чујем 

повремено од појединих сродника, највише од брата Милића, који се са њом дружио.  

Игром случајности смо се упознали и почели да се повремено сусрећемо, она станује на Видиковцу, недалеко од Миљаковца, где  

се налази мој стан. 

 

   Јездимир Дангић. 

Нада ми је блиска не само као рођака, него и генерацијски (рођена 1941.године). Обрадовао сам се када ми је испричала да је 

познавала Пакизу Катану ( том 2), заједно су студирале на Архитектонском факултету у Београду: `` Пакиза је била ретка 

лепотица, и један од најбољих студената ``,  пуна су јој уста хвале за њу.  

-2006.година. Милица Јованић. 

Tomislav KRSMANOVIC                                                                                   17.1.2006 g.  

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd,  
Pokret za zastitu ljudskih prava -http://solair.eunet.yu/~pokrеt/pokret.html 
ISIL-International Society for Individual Liberties, San Francisco, SAD 
Udruzenje ostecenh deviznih stedisa Srbije 
Udruzenje podstanara SCG 
Теl-3511829; Моb.теl-064-3095176 ;Pokret@eunet.yu, 
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;  

 
 

dr. VOJISLAV  KOSTUNICA, Predsednik Vlade Srbije 

VLADA SRBIJE 
 

Mi smo se zajedno borili za postovanje ljudskih prava, nazalost nema stvarnih pomaka.Ja 
sam imao  vec par razgovora na teme iz ove oblasti sa Vasim saradnikom gospodinom 
Rudicem Dragicem.Gospodin Dragic je bio vrlo valjan sagovornik, dao je svoja uputstva, koja 
sam ja potpuno ispostovao. Nazalost, u toj oblasti nema promena na bolje, nego nastaju nova 
pogorsanja, ne samo kada se radi o mojoj porodici, i meni licno, nego pre svega o vecini 
gradjana. Te je to razlog sto uzimam slobodu da Vam se ponovo obratim, danasnji susret sa  
g.Rudicem Dragicem. ce biti prilika da predocim svoja detaljna vidjenja. 
 
U prilogu dokumenta od broja 1 do broja     .: 
 
Izvolite pogledati.  
 
Molim za podrsku , za postovanje zakona koji je drasticno ugrozen, ovoga puta u mome 
slucaju i moje porodice, a slicno je sa vecinom gradjana. 
 
Tomislav Krsmanovic  
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Милица је као врло мало дете била остављена од мајке код баке. То одвајање од мајке је оставило дубок траг на њену личну 

психолгију ( Peur  de separation, том 5) 

Објаснио сам јој последице и да је то ``Un traumatisme souvent minimisé`` ( Траума често умањивана).  

Милица је интелигентна и образована, она је то схватила. Говори течно француски. 

 

Да ли ја имам право да играм улогу психотерапеута, а по образовању нисам психолог?  Нити сам психоаналитичар  да улазим  у 

дубину њене растрзане и израњављене личности? 

Али желим да јој помогнем:``Ти си тада била мало дете, то су била тешка времена, родитељи нису имали другог избора сем да те 

оставе код баке, као немоћно дете доживела си тежак шок, осетила си се одбачена  и напуштена од мајке, реаговала си сходно 

твојим годинама, ране остале за цео живот. То се може колико толико исправити. Сада си зрела особа, искусна  и образована, онда 

си реаговала  са нивоа малог детета, емотивно  и претерано, сада то схвати другачије``?  

Гледала ме је ћутке. 

Повукох је за руку:`` Концентриши се да ме добро разумеш, сада као зрела особа одреагуј овако: избаци из својих  болних сећања 

и траума, луцидним мисаоним микроохируршким захватом се сети како си онда то све емотивно доживела, кажи сама себи из 

данашње перспективе-тако сам тада реаговала, била сам мало дете, а требам сада да ту живу рану избацим и себе, да дам друго 

објашњење- тако  је морало бити, тешка времена, родитељи нису имали другог избора, нису ме никако одбацили, морали су. 

Уместо ране у дубини душе остави овај рационалан закључак,  нађи свој мир , избаци из себе тај ужасни peure de separation.``  

На моју велику радост, Милица је мој савет прихватила.  Одтада је ипак, колико толико, постала потпунија личност.  

 

-Јануар 2006.године. Српске неслоге. 

Документ број 56. 

-Јануар 2006.године. Сан и здравље. 

Обично се будим се око 9 часова ујутру, а лежем најкасније до 11 увече. Потребно ми је да дуго будем у кревету, јер повремено  

имам проблема са ноћним сном, или не могу дуго да заспим. Затекао бих се ноћу да се изненада пробудим.  

Сан је изузетно значајан за здравље и квалитетан живот. Пробудио бих се ујутру уморан?. Упркос што сам легао на време?  

О чему се ради?. 
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Присетих се, сан ми је био површан, није био дубок, организам се није одморио у довољној ме ри, токсини који би ноћу са сном 

требали да изађу из тела, то нису учинили. 

Скочио бих чим се расаним из кревета, спреман да одагнам мамурлук. Занимљиво, површан сан подстиче замор, последично 

ностаје тмурно расположење, које тежи да наступајући дан, уместо Химне животу, замрачи сетом, апатијом, ако то траје данима 

може довести до истинске депресије. 

Хоћу да одагнам црне мисли, једна мисао потискује другу. 

Треба овако, осећам се овако, дај да исправим, напред, сунце засија. Мој унутрашњи монолог би се претварао у дијалог. Као да се 

неколико особа нагло умеша у разговор?   

Нека друга помисао, потмула брига, би почињала све да замрачује, као када би суморан облачан дан затекао заверенички 

болешљикавог метеоропату оптерећеног бригама, који није у стању да отера црне мисли. Предао би се скоро безнађу.  

Не предајем се. Отварам свеску са дневним задацима, правим план акција за тај дан. Одмах зграбим тегове да одагнам црне мисли . 

Јурим у шуму да најмање један сат брзо шетам. 

Стрес би нестајао, повраћало се лепо расположење. Безнађе је уступало место оптимизму, као што би мркла ноћ устукнула пред 

зором.. 

Оне акције и пројекти који су ми изгледали заморни, или чак у том моменту неостварљиви, сада су у мојим мислима добијали нови  

полет, шта год започнем бих истрајао и довео до краја. 

Човеков мозак је необичан. Ако су из њега сном истекли токсини, човек постаје плодан стваралац. И обратно. Шта се то у мозгу 

крије?  

Мозак је најнеобичнији стваралац. 

Запазио сам нешто врло значајно. То је појава замора. Не оног тренутачног, него онога који је се таложио дуже времена, као 

кафени соц на дну шољице за кафу, коју не бих редовно испирао.  

Овакав запаћен замор, уствари последица непажње, се показао као велики непријатељ мога доброг расположења и физичке и 

менталне форме и личне креативности.  

Проблем је у томе што људи не постају свесни да се такав замор појавио. А онда  не могу да процене како се то одразило на 

њихово здравље. Логично, они не схватају зашто се то све у њима кочи, успорава, зашо су нерасположени, уморни, безвољни.  

Чим бих то запазио кренуо бих у шетње, успоне на Авалу, одласке у природу са планинарима, вежбе, пливање, побољшавао 

исхрану, дуже спавао, кренуо бих на предавања, у разноду, релаксацију. 

 

Човеково здравље је као башта. Треба га сваки дан чистити од нараслог корова. 

-Јануар 2006.године. Марко Шарчански и  Горан Стајин-жртве вербалног деликта. 

Документ број 57. 

. 

-Јануар 2006.године. Династија Карић. 

-  

          Карићи. 
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Документ број 58.  

-2006.година. Дрина. Понуда за лето 2006.године. 

 

-  

Документ број 59. 

-Јануар 2006.године. Доносиоци одлука  и ми. 

Документ број 60. 

 

- Jануар 2006.године. Потсвест и креативност. 

Истраживачи тржишта, и не само они, знају добро да човек често није свестан свих, или појединих својих мотива и покретача. 

Жена купац уђе у супермаркет да купи неке производе, а успут купи оне које није хтела.  

Занимање за потсвест, психоанализу, уствари то је званично потекло од генијалног Сигмунда Фројда. који је отворио врата 

мрачних слојева у личности човека. Али то не значи да свест о овим мрачним сферама људске личности није постојала од раније.  

Још из 19 века потиче анегдота која се прича у Узовници: дошао Узовничанин код суседа на славу, још с` врата виде на столу 

велику меснату свињску главу, удари му вода на уста, он уместо да каже СРЕТНА СЛАВА, узвикну ГЛАУЧА ЉУДИ.  

Проговорила његова потсвест. 

Касније су научници открили на мозгу човека Хипоталамус, кажу Седиште демона у човеку.  

Чиме су изгледа отворили простор за тешко замисливе могуће злоупотребе. Људско биће је изгледа роб најмрачнијих подстицаја, 

који би могли долазити из мале израслине на мозгу хипоталамуса, а који би производио колосалне планетарне промене све до 

космоса!  

Атом, Атомска бомба,  и Хипоталамус. 

Хирошима, походи на Планету, Револуције, Космос, ратови, људске кланице.  

Razmena misljenja na temu  ”DONOSIOCI ODLUKA I MI”. 

 

Zavisimo od stavova i odluka mocnih drzava, donosioca odluka. Kako se uklopiti u njihovu viziju, 

kontekst, kako ostvariti ono sto je moguce za nas? Ovo bi trebala da bude sustina u traganju  izlaska iz 

krize. 

 

Jos nesto: na nasim forumima ne sme da bude vulgarnosti, trivijalnih neozbiljniosti, jer ih to potpuno 

obezvredjuje, srpski forumi su svetilista na kojima se borimo za nase najsvetlije i najsvetije ideale. 

Izricanje vulgarnosti na njima je isto kao  glasno ispustanje  gasova u crkvi. 

 

Sta ciniti?  

 

 

POZIV NA DISKUSIJU “DONOSIOCI ODLUKA” I MI. Da li smo proucili kontekst”DONOSIOCI 

ODLUKA”? Zasto je vazan”DONOSIOC ODLUKA”? Da li poznajemo ovu oblast? Da li smo gresili? 

U cemu? Zasto?Kako pridobiti donosioce odluka za nas? Kakav je odnos naseg geo-okruzenja prema 

njima?   
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Невероватно , Атом и Хипоталамус, најмањи, а највећи. 

Да ли је настала ера роботизације човека?. 

Питао бих се: Зашто сам понекад пун полета и оптимизма, будио бих се расположен, оран  да стварам, да решавам проблеме? Док 

би у неким другачијим околностима моје акције постајале успорене, притискало би ме нерасположење, јављале се црне мисли, 

зебња. оклевање? Навалиле би бриге, био бих забринут.  

Моје мисли би постајале крхке , прекидљиве као танана нит. Појаве се а онда нестану, као да их неки невидљиви снајпериста 

убије.? Или би њихово извориште усахло. Као када мала речице пресахне за време летњих суша.  

Повремено нема мисли, нема инспирације. Као бонаца. Али навукли се тмурни облаци  

Никако се не бих мирио са оваквим мени потпуно неприхватљивим стањем мога  ЕГА.  

Понирао бих у своју потсвест као гњурац , истражујући самога себе, о чему се ради?  

Обично бих установио да сам изморен.  И почео бих моју уобичајену успешну терапију отклањања замора. 

Упркос свега понекада није било прижељкиваних резултата. Остајала би мрзовоља, лоше расположење,  успоравање акција, 

одлагање за сутра, све до запуштања уредности одржавања стана. Или одеће, обуће, личног изгледа.  

Шта је сад ово? Трудио сам да се присетим свега, шта би то могло бити по среди?  

ЕУРЕКА! Пронашао сам најзад: то је последица брига, започетих а не остварених и до краја приведених пројеката и акција. 

Понекада нерешивих проблема или животних неприлика, гурнутих за `` Сутра``, неки `` Други пут``.  

Остали као ђубре у неодржаваном стану. 

Али тињају гурнути у неку заборављену фијоку поствести  

Дакле, постао сам свестан шта ме то одавно мучи, али не знам јасно шта, на први поглед ситнице, али уствари крупнице, које у 

тами ега раде своје, без да је индивидуа свесна, прикочују, зарибају сваку акцију, успоравају, обесхрабрују. Гурају у пасивност.  

У свести су ми јасни свакодневно присутни кључни проблеми као што су судске неправде,  заплена архиве, накнада штете, 

опструирања интернета.  

Потпуно сам их свестан. Борим се свесно и методично да их уклоним са дневног реда  акција.  

Занимљиво откриће, препознах и оне поједине неприлике потиснуте у благи заборав потсвести.  

Кривица је оно ``Сутра ћу`, а то сутра се протеже, а проблеми нису  разрешени. Они у полузабораву тињају, раде своје. 

Нисам благовремено платио рачун за комуналије, није ми на време стигла пензија из Белгије,  огребао сам се на прозор, да ли да 

добијем инјекцију против тетануса, нема вести од млађег брата, он  је на ивици социјале, не налазим  посао за сина, покварио се 

шпорет?  

Али потсвест оптерећују, ако нису благовремено уклоњене, и такве на први поглед небитне ствари: нисам одавно распремао стан, 

неред у стану, стално одлажем. Због нечега не могу да поново активирам јаху групу ЉУДСКА ПРАВА  чији сам Модератор, 

покушавам али никако не иде. Нисам већ неколико дана кувао јело. Нисам однео ствари  на хемијско чишћење.  

Открих све те баријере, препреке и блокаде и дадох се на разрешавање.  

Овај рачун за комуналије не могу да платим, али ћу следеће плаћати редовно, дадох се у потрагу  како да нађем потребну суму 

новца, видим неке оствариве могућности. Послах емајл поруку у Брисел, питам их да ли су послали чек, јесу, одмах се обратих 

Пошти, дадоше се у потрагу, нађоше чек негде био затурен. Укључих google програм на интернету, проучавам симптоме тетануса, 

установих да их у мојој непажњи и огреботини о собни прозор нема. Окренух телефон млађем брату, сретох га у дадох му хиљаду 

динара, то му помаже и те још како. Немам новца за нов шпорет, док не купим нов шпоретић, користићу повећи решо који извукох 

из дубине ормара испод прозора у кухињи препуног старих ствари и књига. Отрчах до продавнице купих поврће и месо, скувах 

јело за два дана 

Зграбих усисивач, метлу, поотварах прозоре, почех велико распремање стана, средих кухињу, собу, претсобље, купатило, скупих 

ствари за прање, тркнух да набавим детерџент. 

Нестадоше те унутарње кочнице, као када усисивач упије прашину, као да невидљива рука скину  тегове.  

Моја личност доби нову пунину, као да се усправих из погрбљености. 
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Схватих да сам уклонио потсвесну бољку, као када се извади оболели болни зуб.  

Ипак, ја сам забринут : НЕМА СУШТИНСКИХ ПРОМЕНА НА БОЉЕ 

Дубоко у себи је то стална раздирућа мора: ШТА ЧИНИТИ? 

И ту тражим  решења исписана на страницама ове књиге. 

Човек је сам себи најбољи лекар. Треба умети открити шта вас мучи? И отклонити извор море.  

Каква неједнакост, провалија међу људским бићима?  Између оних `` који знају``, и оних `` који не знају``.  

Они први малобројнији, ће се некако ископрцати, постати свесни онога шта их мучи у мутној потсвести, и потрудити се да ту 

бољку исцеле. А они остали, врло бројни, огромна већина, ће се полако мирити са инерцијом, и све више прилагођавати на 

перманентност забринутости и не познавање узрока исте.  

Нити ће предузимати праве мере да те бриге отклоне.  

Полако ће тонути у суморну стварност, или болест, гојазност, алкохолизам , све до дроге, насиља , или самоубиства понекад.  

-2006.година. Дрина. Понуда преведена на енглески језик. 

 

-  

                 Дрина, кањон. 

Документ број 61. 

-Јануар 2006.године. Допис Санди Рашковић. 

-  

    Санда Рашковић-Ивић. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/`pokret.html) 

Tel.3511829;Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja Cica Stanic-za gdju Sandu Raskovic-Ivic 

Kabinet Koordinacioni centar  za Kosovo i Metohiju 

 

Pozivam se na moju e-mail poruku poslatu za gdju Sandu Ivic –Raskovic 

poslatu na e-mail adresu –info@dss.org.yu 13.1.2006   dana. Molim 

gospodju Raskovic-Ivic za hitan prijem. Tema razgovora: LJUDSKA 

PRAVA NA KOSOVU, JUGU SRBIJE, RASKOJ( SANDZAK), 

VOJVODINI I UZOJ SRBIJI. 

 

Ocekujuci Vas poziv.  

 

s‟postovanem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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-21 јануар 2006.године.Преминуо Ибрахим Ругова, први председник Косова 

Сећам га се, разговарали смо у Медија центру у Београду, и другде, учтиво, скоро пријатељски . Сазнао сам касније да је на Косову 

основао ``Комитеј за заштиту људских права``, истога имена као и наша првобитна организација.( том 4) . Приликом једног нашег  

сусрета у Београду сам се нашалио :`` Ви сте украли име нашег комитета``?. 

Он се само осмехнуо благо. 

 

 

Ибрахим Ругова и Слободан Милошевић. 

Ибрахим Ругова је мудар и образован, врло разуман и дипломатичан. Према мени се односио са уважавањем, могу казати  са 

извесним симпатијама. Што сам тада објашњавао сам себи мојом представом у очима Албанаца и несрпских нација, Милошевићев 

поредак ме јe јавно оптуживао `` Брани Албанце``.  

Ругова је повисок и мршав, не делује снажно и самоуверено, него више помирљиво и скромно.   

Одувек запажам да је нашим људима понекад својствено да стварају закључке и представе о моћи појединих народа и држава, не 

на основу објективних и свеукупних процена, него се понекад поведу за изгледом и наступом њихових појединих представника и 

дипломата, и новинара у Београду, или њихових државника. 

Бивајући понекад у Београду близу скоро погрбљеног мршавка Ругове, који би понекад деловао изнурено, или чак и болешљикаво, 

нису измакли мојој перцепцији скоро потсмешљиви погледи у публици присутних набилдованих обријаних, или плећатих 

безбедњака. Окретали су се дискретно и самоуверено за њим, скоро ликујући. Као да су помишљали:`` Какав им је вођа, нека 

секица, слаби су Албанци за нас``. 

Каква заблуда? Колико  Ругова делује изнурено, и помирљиво, утолико су косовски Албанци врло витални и ратоборни.  

Наша посла.  

Балканци цене друге више по корпуленцији, него ли по мозгу 

Ругова је преминуо сада физички. Али је његов рок политички помирљивог и разумног политичара истекао поодавно.  

Косовским Албанцима је данас потребан ратоборан вођа.  

А то није Ибрахим Ругова. ду ног авиона Антонов Ан-24 у Мађарској на лету са Косова и Метохије било 42 мртвих. 

-31 јануар 2006.године. Суђење у вези књиге Космај-ко смо ми Космајци. 

Публиковао сам успешно  књигу`` Космај-ко смо ми Космајци``, уз финансијску подршку Никле Јанића.Они који су били дужни да 

уплате свој део дуга то одбијају. Настао је судски спор. 

Документ број 62. 

-2006.година. Богаташи. 

Нека се способни богате радом, поштујући закон. Лако је бити богат злоупотребљавајући своју свемоћ, а снемоћалост 

незаштићених грађана 

Документ број 63. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD-24&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-2006.године. Цар Јужне Африке Бокаса. 

         

               Цар Бокаса. 

 

 

 

-2006.године.Срба Бошњак.( том 5). 

Срба је брат Оливере Вукчевић Бошњак ( томови 4 и 5). 

Срба и Оливера се вероватно  разликују физички, али су далеко назначеније њихове духовне разлике. Срба је смирен, врло надарен 

математичар који је освајао значајна признања на престижним  међународним такмичењима, рекао бих да има особине одмереног 

и добро промишљеног научника. 

 

                  Никола Тесла. 

Не желим да прикажем његову сестру Оливеру, да је она мање надарена од брата. Чини ми се да су њени лични потенцијали 

далеко мање остварени  него ли код њеног брата.  

Узроци неостварења њених потенцијала се могу  сагледати из њеног мукотрпног, трновитог живота, препуног неприлика и 

трагичних догађаја. ( томови 4 и 5).  

Тиранија и стрес смањују личност, окивају мозак. 

-2006.године. Томислав  Крсмановић имао трочасовни интервју са Вањом Говорко на Радио Београду 202  

Diktator Bokasa,‖ -  car Centralne africke republike.(frankofonske). 
  

  
Bokasa je bio postavljen  za sefa tajne policije Centralne africke republike , zatim je postao sef drzave,  
istinski diktator,  kralj, svemoguci car. Svu vlast je prigrabio u svo je ruke, privilegije, beneficije,  
udubljivao se u gradjane, pratio ih, ―citao njihove misli‖, imao je obicaj da se narocito brine  o  
lokalnim disidentima, zatvarao ih je, silazio u kazamate i tukao ih on sam licno kandzijom, nije im dao  
da spavaju nocu, za vodio njihove supruge i ljubavnice,  pratio ih kad idu  u WC, bio je postao  
istinski‖WC maestro‖ - vremenom se pretvorio u istinskog faraona. 

  
  
Njemu su njegovi  strani bosovi punli glavu da je on naj u drzavi, najpametniji, genijalan, itd, i tako mu  
stvarali  lazni identitet. 

  
  
A onda je pao u nemilost, smenjen, pobegao u Francusku gde je trpeo jos veca ponizavanja. Na karju je  
da b prezivljavao mora da radi u javnom WC - u, gde je ziveo od napojnice posetioca WC - a. 

  
  
Prica o caru Bokasi je prica o vlasti, pogresn o izabranim vlastodrscima, i posledicama po naciju  i  
drzavu.  Vlast nije za svakoga. Ima dobrih i losih vlastodrzaca. Ukoliko su dobri sve cveta, a ako su losi  
sve propada, nestaje. Vlast zahteva prave ljude. Pravi covek na pravo  mesto.To je, pre dva veka ,  
objasnio Dzordz  Vasington: "Vlada nije razum i nije vestina govora  -  ona je snaga. Poput vatre, ona je  
opasan sluga i strasan gospodar".Velike istine su na golubijm nogama. Vlast zahteva mudre,  
obrazovane, moralne i odmerene ,dusevno stabilne i zrele lj ude.Ako nije tako nastaju samovlasce,  
nepotizam,  privilegije, korupcija i propast drzave. 

  
  
A takve‖ vlastodrsce‖ upravo  lupom traze oni iz geo - okruzenja, da ih instrumentalizuju, promovisu, da  
im daju‖ danajsek ―poklone. 
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-  

-Фебруар 2006.година.Догађања. 

--  

3. фебруара египатски путнички брод „Ал Салам 98" је током ноћи потонуо у Црвеном мору. На броду се налазило преко 1400 

особа. 

 21. фебруара је преминуо Мирко Марјановић, бивши премијер Србије. (1937) 

4. фебруар  неколико хиљада људи, огорчени због објављивања карикатура Мухамеда у данским  новинама, спалили  

амбасаде Данске и Норвешке у Дамаску,Сирији. 

 

-  

-2006.година. Сестра Нада забринута. 

Сестра Нада је све забринутија и нервознија. Њена пензија је минимална, јер радна организација у којој је била запослена,јој није 

уплатила скоро 15 година радног стажа. Иза себе има мукотрпан живот, као и цела породица,  испуњен незаслуженим патњама и 

страдањима. 

Станује у моме суседству, са кћерком Ксенијом, из другог брака са Добривојем Иванковићем, Ксенија је професор музике, више 

година је живела у Бечу, главном граду Аустрије.  

У непосредну близину се доселила и Валерија, Надина кћерка из првог брака.  

Необичном игром случајности, или вољом Божијом, смо се најближи сродници  окупили у непосредном суседству, на растојању од 

само неколико стотина метара, и то у милионском граду Београду.  

Био сам задовољан, сада ћемо се чешће виђати.  

Tomislav Krsmanovic imao trocasovni intervju  na RADIO BEOGRAD 202 od 1 do 4 casa jutros. 

Odgovarao je na pitanja slusalaca koji su ga svi zaredom jednodusno podrzali. Njemu ovih dana izlazi 

iz stampe knjiga”LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, Samoprozdiranje drzave i nacije”.U pripremi je 

za stampu “NEFORMALNI CENTRI MOCI!., a odmah zatim” SERBIAN SLIVOWITZ-

BALKANIZACIJA IZNUTRA-IZ DANA U DAN”.Krsmanovic ima spremnih za stampu dvadesetak 

knjiga. Narodna bibiloteka je vec priznala desetak knjiga Krsmanovicu, a on je napisao stotinak knjiga 

samizdat izdanja. 

David Jakovljevic 

 

Ljubomora na Krsmanovica sto je razvio turizam na Drini. 

 

Drina je najlepsa reka u Evropi, idealna za splavarenje i nauticke sportove na divljim rekama i 

jezerima. Prolazi kroz predivne planine, gudure, obilazi manastire, nadlecu je orlovi, na njoj gase zedj 

vuci i medvedi, navodjava je Tara najdublji kanjon u Evropi, i Peruicica jedina prasuma u Evropi, spaja 

nase zemlje , ljude, razne vere i nacije. 

 

Taj cuveni”Drinski ravac” u turizmu nije valorizovan , tj bi je sabotiran za vreme komunizma da nasa 

zemlja ne jaca ekonomski( pod izgiovorm” da ne dodju stranci” ,spijun,, itd). 

 

Krsmanovic zeli da valorizuje Drinu, pre svega njen srednji tok, kroz sponu “Seoski turizam”- DRINA( 

splavarenje, itd).On ej proslo leto ostvario na Drini 700 turista/nocenja, 300 ih je obavilo jednodnevne 

spustove  niz Drinu( Bilo je  stranaca, izgleda da nekome smetaju, iako se pored Drine  naslaze SFOR 

ove i americke vojne baze, saboteri izmisljaju razloge da stete ovoj drzavi ). 

 

Krsmanovic ovoga leta dovodi mnogo vise turista, stranaca iz cele Evrope, Amerike, SAD, domach 

turista, planinara, ferijalaca, djaka, ekologa, etnologa, itd.. Saboteri su ljubomorni na Krsmanovic, zele 

da ga sabotiraju. Cak i na Yahoo.groups. To su nam tamo rekli. Dok psi besno laju karavan mirno 

prolazi Sinajom. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1937
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0


383 
 

Али се мој сан није остварио. Младе сестричине, када бих им се најављивао да их посетим, су биле често заузете.  Сестра Нада би 

ме увек позвала, и када би дошао би ме послужила, често и да ручам.  

Син Милан и његова мајка су засада без решеног стамбеног питања, јер су продали  стан који сам им ја оставио после развода, а  

добили су и новац од дела стана наслеђеног од Сашине рођаке Анице, када је она преминула. Саша сада чува старију, тешко 

покретну жену, ступила је у контакт са њом преко огласа.  

Нада се да од преосталог новца, и што заради чувајући болесну жену, да купе нов стан.  

Уложили су новац у куповину стана, али се инвеститор показао као непоуздан, користећи вакуум правне државе, покушава да их 

покраде. 

-2006.година. Марко, син брата Боре ( томови 3-5). 

Борин син Марко је рођен у Бриселу, живео са  родитељима, Бором и  његовом  разведеном супругом Драгом у Америци,  затим у 

Лилу, и Лиону у Француској. Завршио је студије права у Француској, врло висок и виталан, изразито је црнокос. Долази у Београд, 

он и ја се видимо из даљине, али се углавном мимоиђемо.  

Сећао бих се тада дана када се Марко родио у Бриселу у јесен 1967 године ( том 3 ``Роман о Бриселу``).  

Сазнао сам  од појединих познаника који живе у Бриселу, да неко о  мени тамо шири гнусне неистине и интриге.  

Што се уклапа  у глобалан и интегралан однос  према Србима, сатанизација Срба као појединаца  и као народа, је почела много п ре 

распада Југославије 1990-их година.  

``Тврд је орах воћка чудновата, не поломи га ал зубе поломи``, велики Његош  је у праву.  

 

   

 

                                                                                                          

 

-2006.година. Догађања. 

Јован Јовановић, наш представник за Шабац и северозападну Србију, је успешан бизнисмен, несмотрено је изгубио кућу у Шапцу, 

и сада се суди са узурпатором.  

Живојин Бузанкић, наш представник за североисточну Србију, је, иако факултетски необразован, врло мудар.Задивљен сам 

његовим логичким резоновањем.   

Кустоса Сашу Срећковића, сам упознао у Етнографском музеју у Београду, где сам представио моју књигу ``Дрински рашомон``, 

која по њему обилује бројним ваљаним етнолошким трактат има.   



384 
 

Као што сам описао, Саша Срећковић је прошлог лета дошао у Узовницу, и заволео Дрину на први поглед. Он је брзо препознао 

чари ове необичне валовите змијасте реке, одвео сам га на Црни вир ( томови 4, 5), где се најчешће купам, тамо где се матица 

окомито спушта наниже, и широка река се нагло сузи у узбуркани котао, који само ври и клобуча. Пре него што се Дрина нагло 

сузи, настају убрзања , узбуркани запенушани валови би сустижући једни друге прштали на сунцу.  

 Саша би загазио до колена у брзу воду, којој се опирао да га не обори, газио је полако стопалима по слаповима, по слузавим 

каменовима обложеним жућкастим муљавим алгама, клизавим као стакло посуто уљем. На погодном месту би чучнуо, 

покушавајући да седне  у неугодни каменити слап, који би га вукао брзо наниже. Опирући се ногама и рукама, је помало болно 

дрљао телом по камењу, али је рукама ублажавао ударе у камење, негде би се одупро ногама, упро би стопалама у неки повећи 

камен, и зауставио би се.  

 

   

        Дрински ђакузи. 

Онда би рукама тражио јачи ослонац, ухватио би се коначно снажно за повеће камење дубоко усађено у тло реке, и из све снаге се 

опирао да га водени снажни ковитлац не повуче низводно.  

Тада би настајала највећа чаролија, тело би било са свих страна изложено врло брзој струји снажне водене бистрозелене масе, 

бљештећи слапови би јуришали на врат, рамена, леђа, удове, груди, ударали, прскали око главе, шуштали.  

Данас су свакојаке масаже и масери у моди. Али то је све вештачки. Ово што чини овај подивљали Дринин брзак је истински 

чудовишни дар нетакнуте исконски чисте реке,  тако крепи душу и тело, лечи, подмлађује.  

Саша Срећковић му је наденуо име`` Природан ђакузи``. 

-7 фебруар 2006.године. Сахрана Ивана Прекајског. 

Иван Прекајски ( томови 4-5)  је преминуо. Непромишљено је изгубио стан, остао је на улици без скровишта, прихода и хране. 

Помагали су му пријатељи да се не смрзне и не остане на улици, да не умре од глади. Колико сам могао сам му помагао.  

Десила се трагедија, његово здравље се нагло  погоршало. Нису ми познате  околности, само ми се кратко јавила Јелка Ратковић, и 

издиктирала место и време његове сахране. 

Људи умиру, сви су огуглали на учестале, често изненадне смрти. Искупило се нешто света, углавном некадашњи борци за људска 

права и дисиденти.  

Они су растужени, они жале за њим. 

Али сваки од њих такорећи не верује да се то и њему може ускоро десити.  

Њих носе свакодневне животне обавезе, ситна задовољства, или велике неприлике.  

Свако  од њих је једва чекао да се заврши сахрана, да што пре  умакне.  

-10 фебруар 2006.године. Руски дом ( томови 2-5). 

Совјетски дом културе у Београду, како га називају Београђани  Руски дом, је постојао и у Краљевини Југославији, основали су га 

руски досељеници придошли у Југославију  након Октобарске револуције у Русији.  
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          Руски дом у Београду. 

Завођењем комунизма  у Југославији 1945.године, упоредо са порастом братства Југославије и Совјетског савеза,  је поново 

отворен. Да би након Резолуције Информбироа 1948, и насталог прекида односа СССР-а и Југославије, био затворен све до 

отопљавања односа Југославије и Совјетског савеза средином 1950-их година.( том 2). 

 

               Тито и Хрушчов. 

Када је Руски дом био поново отворен, то је за мене студента Економског факултета у Београду, био врло необичан догађај. 

Постао сам стални посетилац, духовно сам се вратио у време пре 1948.године, приказивали су се филмови из тог времена, особље 

је било врло озбиљно и строго, али пријатељски настројено, све је било бесплатно.  

Сада себе налазим на неки начин у Руском дому, у другом времену,  у другачијим околностима, приказују се другачији филмови, 

особље је другачије, младе жене, озбиљне, професионалне,  али би могле изгледати као жене из неке западне земље. Ипак, собље 

има нешто од оних кадрова из времене Совјетског савеза. 

Ипак ту налазим осећај давно прошлих времена, вратим се у младост, осетим ранији полет. 

Има и занимљивих предавања, изложби, сусрета. 

 -Фебруар 2006.године.  Подстицај развоја туризма у Општини Љубовија-стално на уму. 

Лето се приближава, сада треба максимално порадити, да би летос пристигли туристи  на валове зелене брзе реке, да се успињу на 

оближње планине, да обрадују сеоске  домаћине,  да заноће у њиховим кућама, и нађу спокој  и здравље у сеоском миру и чистом 

планинском ваздуху. 

Видоје Ђорђић је власник мотела на Старој Љубовији, недалеко од великог гвозденог моста на Дрини. Видоје је драг земљак и 

врло је послован, код њега сам провео пар ноћи зимус после посете селу Горње Кошље. Мени се свидео његов објекат, собе , храна 

у ресторану, цене, договорили смо се да ако затреба усмерим ка његовом објекту поједиие групе туриста које доведем у овај део 

Подриња.  

Зоран Војиновић Капетан  Дринске регате је кључни сарадник за спустове низ Дрину, такозвани рафтинг.  Он је извукао поуке из 

мога КNOW HOW, прихватио је моје савете,  како да он лично без мога посредства пронађе потенцијалне интересенте за 

сплаварење Дрином. Тако што ће преко  сачуваних контаката, пре свега на емајл адресе  свих оних који су учествовали  у 

досадашњим традицоналним дринским  регатама почетком јула, свима њима доставити понуде за рафтинг, сплаварење Дрином у 

опшини Љубовија.  

Зоран је био капетан бојног брода, врло сналажљив и способан средовечан човек.  
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Бранислав Павловић Поп, је истакнути планинар из овог дела Србије, иначе правник запослен  у Општини Љубовија. Он је себи 

ставио у задатак да дочекује групе планинара које бих ја усмеравао, и да обележава планинарске стазе у оближњим планинама.  

Никола Кнежевић је власник Етносела у Врпољу на Дрини. Николу сам срео по први пут када сам се вратио из Белгије јула 

1971.године.( том 3). И са Николом сам разрадио модалитете сарадње, да се чамци са сплаварима зауставе у Етноселу, уз договор о 

оброцима и ценама. 

 

                    Етносело. Врпоље 

Рада Тријић, Началница Општине Љубовија, је ретка особа, добробит људима са  којима сарађује, кротка као јагње, а мудра као 

пчелица. 

 

 

                        Рада Тријић. 

У Узовници сам пронашао драгоцену сарадницу и изванредног главног организатора Мицу Стајић, она и њен супруг Саво су узели 

све у своје руке у прихватању туриста, како група планинара и пензионера, тако и појединаца. Обезбеђивали су преноћиште за 50  

особа, нешто у њиховој кући, а остало код суседа у параметру од 500 метара, Мица је припремала оброке.  

-Фебруар 2006.године. Догађања. 

Саша Срећковић анимира НВО коју има намеру да користи за развој туризма у општини Љубовија.  

Посетио сам рођаку Јоку ( девојачко презиме Крсмановић, томови 1-5), она станује у лепој новој згради у насељу Нова Галеника у 

Земуну.  
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У мислима је она за мене још увек `` Јоко Оно``, по Јапанки, супрузи чувеног Битлса. Не знам зашто, тај надимак плови у мојој  

потсвести још од почетка 1980-их година, када сам је као борац за људска права посећивао у њеној текстилној фабрици на Ади 

Хуји, где је била запослена као кројачица.  

Био сам згранут када сам сазнао да је она и даље обесправљена, због неких безначајних политичких грехова њених сродника још 

из давно прохујалих деценија. ( томови 1-5). 

Зар је тако нешто могуће? 

Снежана Зорић се појављује на српским форумима, жао ми је њених заблуда, поразговарали смо, она ме је пажљиво саслушала.  

Тереза Циглар ( томови 3-5) се припрема да пише њену биографску књигу, али ми се чини да се у њој није нешто преломило да то 

уради, изгледа да за такав пројекат нема довољно снажан мотив. Она продаје Библије и  адвентистичку литературу, врло је умешна 

у том послу. Одана је адвенткисткиња и њен живот се одвија између њеног стана и улице Божидара Аџије,  где се налази седиште 

Адвентистичке заједнице Београда. 

 -Фебруар 2006.године.У  Бечу су почели преговори српских и косовских власти о будућем статусу Косова. 

Др. Обрен Цицовић износи своје виђење. 

Документ број 64. 

 

 

               Беч.  

23. фебруара преко 100 особа је погинуло у Ираку, у насиљу које је уследило након постављања бомбе у џамију Ал Аскари.  

Преко педесет особа погинуло у Москви у несрећи када се урушио кров тржнице. Зграду тржнице пројектовао је исти архитекта 

који је пројектовао Трансвал Вотер Парк који се урушио 2004. када је погинуло 28 особа. 

-24 фебруар 2006.године.Конференција за штампу. 

 

-  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
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-Фебруар 2006.године. Предлог емисије на Радио Београду о туризму на Дрини. 

-  

Нажалост до ове емисије није дошло. 

- 2006.година. У припреми нови преводи књиге Авантуре Џонатана Галибла. 

Документ број 65. 

-Фебруар 2006.године. Заборављања где се налазе ствари. 

Обично се каже: забораван као професор. Ваљда се мисли да је професор преоптерећен интелектуалним пословима и свакојаким 

бригама,  па му је само то на уму, а заборавља свакодневне практичне обавезе и задатке?.  

Нисам професор, али свакодневно обављам све оно тегобно  што је описано у томовима ове књиге, па занет путевима како да се из 

свега искобељам, сам, како се то понекад каже, расејан, па заборавим где сам шта оставио. Уствари то не би била у правом смислу 

речи расејаност, уствари моју пажњу понекад односе свакодневне свакојаке обавезе и бриге. Занет тим сталним мислима, понекад 

урадим понешто као робот, мислим на једно, а урадим друго. Онда нема довољног трага у мојим сећањима.  

                 KONFERENCIJA  ZA  STAMPU 

 
koja ce biti odrzana u petak 24.2.2006 godine u 11 casova u prostorijama CITY 

PRESSS CENTRA, Makedonska 5, u Beogradu. 

 

TEMA:Knjiga Tomislava Krsmanovica:”LJUDSKA  PRAVA-CRNA 

RUPA, SAMOUNISTENJE  DRZAVE  I  NACIJE”, Vedes februara 2006 

godine. 

 

Govore recenzenti: 

-profesor dr Marko Mladenovic :” Krsmanovic daje uspesnu analizu svih 

vidova zloupotreba, koje su iz godine u godinu cudovisno bujale ,sto je iznutra 

oslabilo i samourusilo drzavu” 

- profesor dr.Mihajlo Mihajlov:”Krsmanovic cijom zaslugom je obznanjena 

zloupotreba psihijatrije, ovoga puta razvija misao u sirinu i dubinu, dolazi do 

tragicnog zakljucka da nastavljanje narusavanja ljudskih prava, ovoga puta od centara 

neformalne moci , umesto prethodnog komunizma, vodi ubrzanju samounistenja 

drzave i nacije” 

-profesor dr Stevan Petrovic, psihijatar:”Ovo je knjiga zbirka dragocenih 

dokumenata,  o akcijama beogradskih, i jugoslovenskih disidenata, od 1964 do 2006 

godine, istinski udzbenik, istorijat, enciklopedija ljudskih prava na ovim prostorima” 

-dr.Milan Mladenovic, pisac i izdavac:” Autor je pobednik sa drinske 

vododelnice svetova, sarm ove knjige je vizija zemlje koja klizi u progresivan teror” 

 

PORED NJIH CE GOVORITI I: 

-Miroslav Kostic, novinar 

 -i Autor 
 

Zainteresovanim novinarima za dalju upotrebu knjige, ce biti uruceni primerci knjige 

EMISIJA NA RADIJU 202 ( RADIO BEOGRAD), o turizmu na Drini, Opstina Ljubovihja, voditelj 

programa Mica Antic ,tel.stan: 2851869;Mob.tel:064-1841484., u trajanju od 3 casa, nocu od 1 do 4 

ujutru. Dobro slusana emisija..Javice Vam se g.Mica Antic da se dogovori. Molim odradimo ovo, to je 

jako korisno za turizam u nasem kraju. Zatim ce nam omoguciti emisiju na TV I Program. Obezbedicu 

slicne emisije i na drugim medijima. 

 

G.Mica Antic bi dosao prvo uskoro u Ljuboviju da se sa vama dogovori jer bi emisija isla iz Ljubovije 

nocu direktno u program. 

 

Pripremam nove nastupe na medijima za nas kraj. 

 

Predlazem sledecu listu govornika( treba ih vise jer traje 3 sata), molim Vi Rado predlozite jos nekoga 

ako treba: 

-Rada Trijic( ukoliko Vi Rado mislite da treba jos neko  iz Opstine Ljubovija Vi predlozite)-015-

661940, 661890, faks-662870. 

-Dragoljub Petrovic Cale-015-662398,063-353670 

-Vladika Lavrentije( ili  neko iz Manastira)-015-666120,110,,015-322401 

-Nikola Knezevic-015-667133, 064-4236573 

-Zoran Vojinovic-015-663122, 064-2735034 

-Dragan Pavlovic-Pop-015-661565, Mob tel-063-321286 

-Sreten Cvetojevic-015-661531,661737, Mob tel-063-8143541 

-Jugoslav Trijic-015-663103,063-8120606 

-Direktor Motela “Brioni”-videti broj telefona, 

-Mica Stajic-015-661787 

-Vidoje Djordjic, Motel”Soko grad”-015-661891, Mob tel-064-2638379 

-Slobodan Ristanovic ,profesor iz Loznice, pisac vrlo valjane knjige”Reka Drina i Podrinje”,tel.-naci 

broj telefona 

-Tomislav Krsmanovic-011-3511829;mob tel-064-3095176,Pokret@eunet.yu 

 

Voditelj je izrazio zelju da razgovara uzivo u emisiji telefonom sa akademikom Borom Krsmanovicem 

iz Liona, Mob .tel-063-8355127, e-mail: krsmanov@univ-lyon1.fr 

 

Ako imate jos nekoga da predlozite.Javice Vam se Antic, molim ucinite sto treba. To ce biti vrlo 

korisno. 

 

Pozdrav svima 

Tomislav Krsmanovic 
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Када бих био тако занет својим мислима, понеким и опсесивним, све бих друго заборављао, ниште не бих видео пред собом, сем 

саобраћајних сигнала на улицама и возилима, понет својим мислима не бих загледао у пролазнике, нити их поздрављао. ( Неки од 

њих би ме запиткивали  касније : Јеси ти нешто љут на мене, што се не јављаш?).  

Мобилни телефон је за многе данас постао неопходан. али има и оних који другачије мисле. Кажу: шта ће ми мобилни, нездраво, 

навика као дрога?. Други пак су се издовољили, досадио им је да га носе у џепу или ташни, па га постепено потисну из употребе . 

Компјутер је ушао на велика врата у животе већине. Али има оних дан данас који за њега неће да чују: то је да се деца играју, шта 

ће ми то, губим време, штетно по здравље.  

Изгледа да  још нису упознати , не знају шта је то лични рачунар?  

Мени су и мобилни телефон и рачунар постали неопходност. 

Деси ми се да у стану не могу да пронађем мој мобилни телефон.Узнемирим се, да га нисам негде загубио, да није испао у превозу, 

да га није неко украо? Јурим по стану, загледам у сваки ћошак, завирујем испод лежаја. Нема га. Досетим се, окренем број 

мобилног са фиксног телефона. Мобилни се огласи у неком буџаку стана. Кренем ка извору звука и пронађем га. 

У два наврата потрага је била безуспешна. На плажи на Ади, пре више година, мобилни је био на клупи, свугде има лопова, од 

оних малих ситних џепароша, све до највећих пљачкаша народног блага, мој поглед је строго бдео и пазио да се неко не приближи 

мојим стварима на клупи. Било је довољно да на плажу скрете колона веселих ђака, заклонише поглед на клупу, никако да се 

удаље из видокруга, забринух се, сачеках пар минута, и јурнух ка стварима. Мобилног нигде није било,искористио је заклои  тела 

веселих ђака, да га брзо украде. Како је лопов знао где је, као да је знао када ће ђаци наићи, да ће доћи пред клупу са стварима, и да 

то искористи да украде? 

Други пут, то је била неколико година након ове прве крађе, мобилни ми је нестао док сам би ван куће. Да ли га је неко украо, или 

ми је испао из торбе?.  

Кључеви стана задају бриге многима. Понекад их ухвати истинска паника, нервозно загледају по џеповима, торбама, ташнама. 

Шта ако их нема, шта ће чинити, како ући у стан, треба звати бравара да развали браву? То  је врло стресно, и кошта?  

 

Једанпут  било је то давно,топлих летњих дана 1994.године,тада сам становао у Мажуранићевој улици у центру Земуна, што даје 

на омиљени Земунски кеј, изнајмих на Кеју чамац, завеслах и нагнух се, видех како муњевито склизну из горњег џепића кошуље 

кратких рукава свежањ кључева од стана, бућну право  у таласе дубоког плавог Дунава. Нестадоше моји кључеви.  

Никакво тражење не вреди, јурнух ка стану, сумрак је, не могу да уђем, некако се снађох, чух за комшију који дође, развали браву, 

и даде нове кључеве. 

Још сам у пар наврата губио кључеве стана. Дођох једног врућег лета са купања на Ади, нигде кључева, брзо на аутобус, па натраг 

право на Аду, затекох уобичајену плажу у полумраку уличне светиљке, кретох ка оним местима где сам седео, набасах пресретан 

на свежањ кључева. Једном сам их заборавио у  оближњој продавници. Поодавно сам журио негде,  кретох ка аутобусу стрмом 

улицом Станка Пауновића, у којој се налази мој стан, гурнух руку у торбу, преврнух све џепове, нигде кључева. Забринут јурнух 

ка стану, гледам испред себе, тражим очима да негде спазим кључеве. Запитах физерку у приземљу зграде: Да ли је неко нашао 

неке кључеве? Она показа руком на сто: Ено тамо неких кључева.То су били моји кључеви. 

Пожалио сам се пријатељима. Сазнао сам да многе од њих муче сличне неприлике.  

Тереза Циглар, продавачица Библија,  ( томови 4 и 5) , изгубила новчаник у превозу, или јој неко украо, није у њему било новца, 

али је морала да повади све загубљене документе, да губи време и новац по разним државним установама.  

Невоље су највеће са затуреним документима у стану. нема потребног документа, све изорвам, свугде завирујем, прелиставаам 

свежњеве докумената испод ормара, на најскривенијим местима.И не нађем. После неколико година случајно нађох тражени 

документ у књизи коју сам тада читао, ставио сам га између страна књиге, да знам докле сам стигао.  

Као да се раширила паника, понекад сам сведок усплахирености познаника и познаница, како нервозно отварају торбе, ташне, 

прегледају да ли су на своме мсту мобилни, кључеви, документа. 
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Тек шта се све дешавало са пртљагом и коферима путника. Брат Бора и његов бриселски професор Ерера, кренули крајем 1960 -их 

година на летовање на Мљет, изађу из авиона иа оближњем аеродром Чилипи, нема ,нестао професоров кофер.Чуо сам да су и 

неки други имали сличне неприлике са пртљагом. Једна познаница била у авиону за Атину, са амбасадором Србије у Грчкој 

Батаковићем,и њему нестао кофер.  

То се десило и Милици Јованић, враћали смо се са Дрине, оставили пртљаг у великим кинеским пластичним торбама у доњем делу 

аутобуса, изађемо из аутобуса код Хотела `` Бристол`` у Београду, њена торба нестала.  

Мало мало па се сазна да је у Београду било пожара, свакојаких заборава затварања електричних инсталација,. хаварија, пуцања 

цеви водовода,канализације, понекад услед заборава станара.  

Узнемирен оваквим вестима сам затицао себе да се у зебњи запитам: да ли сам искључио шпорет, затворио  славине? Јурнуо бих 

натраг у стан, понекад и када сам удаљен, једанпут сам се вратио из аутобуса који је био подалеко одмакао  од стана, журно бих 

улазио у стан и све проверавао. Насрећу, увек је све било у реду. 

Поверавали су ми се неки моји познаници да и они страхују да нешто не забораве, враћају се у стан и проверавају да ли с затвор 

или славине, искључили апарате на струју. 

-2006.године. Представка судовима-Тужба за накнаду штете. 

Документ број 66. 

Тужбу за накнаду штете сам поднео 1994.године, пре 12 година, судови развлаче. Поредак је одлучио да накнаде штете, повратке 

одузетог, стави под тепих, очекује да време учини своје, да потражиоци поумиру, остаре, обеспомоће се, и да тако не врате оно  

што су опљачкали 

 

-Фебруар 2006.године. Догађања. 

Фебруар  ове године је месец богат свакојаким значајним догађањима.  

На Монтевизији 2006. је победио Стеван Феди са песмом Ципеле. 

26. фебруара на на Олимпијском стадиону у Торину у недељу су службено затворене 20. Зимске олимпијске игре. 

 

27. фебруара је пред Међународним судом правде у Хагу почела расправа по тужби БиХ против Србије и Црне Горе за агресију 

и геноцид. 

28. фебруара у Црној Гори постигнут је споразум да се референдум о одвајању од Србије одржи 21. маја 2006 

-27 фебруар 2006.године. Европском суду у Стразбуру. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_2006.
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_2006.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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Европски суд у Стразбуру. 

Документ број 67. 

-27 фебруар 2006.године. Министарству правде Србије.  

 

-2006.године. Понуда за планинарење. 

 

-  

Документ број 68 

-17 фебруар 2006.године. МУП-у Србије-Блокада рада на компјутеру. 

Упркос мојих протеста, жалби, тужби, они који су пре појаве компјутера заплењивали моју преписку, искључивали мој телефонски 

апарат,  опструирали рад на факсу, одкада сам набавио мој лични рачунар 1998.године, настављају упорно да ме ометају да радим 

на њему. 

Документ број 69, 

-1 март 2006.године. Како сачувати здравље, заштити своја права, сачувати породицу и правилно усмеравати децу?  

Здравље је највеће богатство. Ко има здравље има наду, ко има наду има све. 

 

Понављам на овом месту оно што сам саопштио у ранијим томовима. Моје животно искуство ме је научило да је најважније у 

животу-САЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ.  

Tomislav Krsmanovic                                                                    n  27.2.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829;  Mob tel-064-3095176;  Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja Zivka Spasic, Pomocnik ministra Pravde Srbije, Sektor za pravosudje i prekrsaje-Odsek za 

nadzor sudova 

 

Postovana gospodjo Spasic, 

 

Hvala na Vasem dopisu od 23.01.2006 godine( Broj:071-00-107/2006-02). Postupio sam po Vasem 

savetu i obratio se navedenim predsednicima sudova i nadleznim pravosudnim organima.U prilogu    

podnesaka. Molim za HITAN PRIJEM. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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1.Увод.                                                                                                                                                         Наша земља се налази већ више 

година, или деценија, у врло сложеној и дубокој кризи, која угрожава многе егзистенције, и већину гура у неизвесност, излаже 

свакојаким стресовима, и искушењима, или истинским опасностима. После деценија комунизма, и већ скоро две деценије 

тзв.транзиције, још се не назире излазак из мрачног врло дугог тунела, из чијих мрачних кривина на сваком кораку вребају 

свакојаке замке и клопке.  

Борба за пуко преживљавање у оваквим врло тешким временима-је императив за већину. 

Уствари све се своди на одговор на питање-како преживети ОВА ТЕШКА ВРЕМЕНА. 

Не треба очекивати помоћ од другога, јер ње нема. Народ је лепо казао УЗДАЈ СЕ У СЕ И СВОЈЕ КЉУСЕ. То се данас каже на 

модернији начин: узети своју судбину у своје руке.  

Тако што ће свако поступати осмишљено, упорно и методично, да се тако сам избори и спасе. 

 А да би ово било могуће појединцу, мора имати минимум енергије, смирености, и јасан ум, да има добро здравље. Разуме се, 

потребан је и какав такав минимум имовинске основице, и образовања.  

Значи ЗДРАВЉЕ ЈЕ СУШТИНА. '' Ко има здравље има наду, ко има наду, има све ''. 

2.ЗДРАВЉЕ-суштина . 

Зато у овим тешким и смутним данашњим временима треба помоћи људима да очувају здравље, да га поправе, да спрече његово 

даље пропадање, да их тако наоружамо снагом и промишљеношћу? Да могу да се спасу у тешкој данашњој кризи. Не претерујем 

када ово кажем, скоро свако данас може,  иако је све врло тешко и сложено, да поради на своме здрављу, да га поправи ако је 

нарушено, да поврати ослабљену форму, снагу, јаку концентрацију и бистар ум.  

И то без новца.  

Није све у новцу, него у личном избору, владању собом, и здравим навикама личног живота.  

Желим да изнесем моја дугогодишња сазнања и искуства о томе како сачувати здравље, те како онда стећи неопходну снагу да би 

се изборили са онима који нам сметају или загорчавају живот. 

Полазећи од ове логике, сам у својој личној борби за угрожена права, препознао да је најважније имати добро здравље, бистар ум, 

смиреност, промишљеност, оптимизам, самопоуздање, и разуме се снагу и енергију. Желим да представим јавности како сам се ја 

лично борио тражећи снагу у чувању личног здравља. Схватио сам да ако немам снаге, енергије, концентрације, промишљености, 

да се нећу моћи одупрети на прави начин.  

Желим да овако чинећи помогнем свима онима којима су овакви савети преко потребни, који им могу помоћи, извући их из кризе. 

Свако може значајно поправити своје здравље, или га чувати, и то без скоро икаквих новчаних трошкова.  

Ствар дакле није у богатству, него пре свега у стицању правих у правом смислу речи спасоносних навика.  

Као дугогодишњем борцу за људска права, су ми се већ дуго времена обраћали очајни појединци жртве свакојаких незаконитих 

поступака, дискриминација, или насиља и истинских прогона. Они су тражили заштиту њихових права, обраћајући се на разне 

адресе, од судова, центара за социјални рад, полиције, па преко државних установа, све до медија или међународних организација. 

Увидео сам за ово време једну врло тужну чињеницу: да је врло тешко доћи до правде. Али да није немогуће. Неки су се изборили , 

док би други поклекнули. 

Проучавајући ову тужну материју, дошао сам до закључка да се кључ успешности у борби за остварење права, налази управо у 

рационалности поступака, коме, како, се обратити, у знању. Али пре свега у упорности, великом дуготрајном труду.  

Схватио сам да је најважније имати снагу, ЗДРАВЉЕ, јасан ум, упорност и издржљивост. 
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Они који су били органски здрави, који су јасно процењивали стање, који су имали духовне и органске снаге, упорности, су много 

чешће били успешни од оних изнурених, апатичних, обесхрабрених. Дакле, закључак је био јасан-све се своди на здравље.  

Они који су здрави, који имају елан, оптимизам, истрајност, упорност, промишљеност, имају шансу да се изборе за своје циљеве.  А 

они који то немају, се врте у круг, агонизира, тону на дно. 

Поимајући овакво стање, видео сам помоћ оваквим безбројним жалиоца, мање као правну подршку, а више као поуку како да се 

боре сами, пре свега како да спасавају и одржавају, или поврате своје нарушено здравље. Да тако стекну потребну енергију, 

физичку и менталну.  

А да их онда упућујем у правне, судске и политичке путеве, да се онда сами правилно усмерени упорно изборе и нађу њихову 

правду. 

А какво је данас стање здравља грађана Србије? Оно је врло лоше, још много лошије него ли раније.  

Према налазима медицинских установа, САНУ, Универзитета, стање органског и душевног здравља у Србији је више него ли 

забрињавајуће, становници Србије су једни од најстаријих на планети, и најболеснијих. Наводе се бројни узроци, који се најчешће 

могу свести поред сиромаштва и егзистенције, на стрес, забринутост, страх, неизвесност.  

Ова зла погађају већину, некога више неког мање, не само већинску нацију, него и мањине.  

Знамо добро да има подоста сиромашних, влада незапосленост, радно место је несигурно, судови су неефикасни, многима је 

угрожена лична безбедност и имовинска сигурност, породице су расклиматан, омладина је у кризи. Да не набрајам.  

 

Овако нападнути и здравствено изнурени грађани нису у стању да се успешно изборе са кризом, матица их носи, они копне, многи 

потону. 

Можда су зато и направљени болеснима, да их тако немоћне лакше очерупају свакојаки лопови и пљачкаши.  

 

Зато, уколико се не поправи здравље нације, нема спаса. Уколико се не унапреди здравље појединца, он неће имати снаге и 

мудрости да се избори. Онда остадоше окови заувек. 

 

Погледајмо око себе, видећемо немоћне и болесне. Познати су застрашујући статистички подаци о болеснима од рака, 

кардиоваскуларних обољење, и других болештина, о смртности, удесима, итд.  

 

А шта тек рећи о распрострањености симптома душевних болести, које се данас шире Србијом као епидимија. Тешки деценијски 

стресови су оставили снажан траг на душевно здравље многих, наш народ је врло виталан и природно отресит, али све има своје 

границе. Душевне тешкоће или поремећаји су постале многима нормалан облик живљења. 

 

Није тешко препознати овакве поремећаје у своме окружењу, то свако може проверити на својим ближњима, суседима, 

пријатељма, колегама са радног места, итд: људи су уморни, апатични, многи иду полако, просто се вуку, без радости на лицу, 

набораних забринутих чела, делују изнурено, утучено. 

 Једноставно, није им ни до чега.  

Погледајте ујутру када се људи буде-нервозни су и раздражљиви, уместо да су устали одморни, устају неиспавани, копни њихова 

снага.Шире се безвољност, апатија, безнађе, мирење са судбином, неки размишљају о самоубиству.Дух слаби, поводљивост, лако 

падање под свакојаке утицаје-то је данас раширена појава код душевно и духовно уздрманих грађана, слаба воља, много започну, 

мало заврше, почну једно па онда оду на нешто друго. 

Насиље се шири као епидемија, агресивност постаје начин живота, насиље на улицама, све до породица. Свакојаки насилници 

киње многе, претварају им животе у свакоденвни тежак стрес, патњу, страх. Ове силеџије могу бити на радном месту, неки 

бирократа моћник, судија, орган власти, квартовски рекеташ, или подмукли макро који уцењује незаштићену младу жену или 

девојку, па све до суседа, силеџије у школском дворишту, несавесног лекара, уличних гангова.  



394 
 

Или насилника члана породице који тиранише своје најближе. До неслућених граница су се намножили свакојаки гутачи менталне 

енергије, који киње, у правом смислу речи пију крв на сламку, упропашћују животе многих, или својих ближњих, а скрхане жртве 

су немоћне да се бране. 

Људи су преплашени, живе у неизвесности, сумњичења и неповерења добијају облике масовне параноје, сви сумњају у све . 

Мало се крећу, нездраво хране, гутају лекове, пуше, недовољно спавају, или се одају алкохолу, дроги, и другим пошастима.   

Руше своје здравље. 

Овакво тло је погодно за појаву масовне завидљивости, радовању туђем злу "Да комшији цркне крава '', рађа се мржња, људи 

постају пакосни. 

 

Многи, поготову млади, губе поверење у себе, сигурност налазе у имитирању мафијаша, обријаних, то им даје осећај припадности 

групи. Данас је у Србији у моди бити мафијаш, силеџија, који то нису су изложени презиру и подсмеху.  

Они несметано тиранишу средине у којима живе. 

 

Полиција није увек способна да заштити грађане. 

Поремећени су односи међу људима, контакти се кидају, бујају свакојаке пошасти: претерано пушење, алкохол, дрога, педерастија, 

проституција, макрои, педофилија, инцест, распадају се бракови и породице, млади иду ван земље.  Као да је дошао Страшни суд, 

Смак света. 

Свестан Појединац бива гутан од Гомиле, руље 

Руља тражи кривца, жртвеног јарца, он је онај ко другачије мисли, припадник друге нације, нека држава, злобни сусед, строги 

отац, итд. 

Традиционална врлине нестају, цени се оно што је аморално, крађа, отимачина, насиље, силеџијски однос према женама.  

Сваки душевни поремећај, а они су данас масовни и драстични, одвајају човека од самог себе, смањују његове могућности, 

онеспособљавају га. 

Обеспомоћени осиромашени, у дубокој кризи идентитета, концентрисани на своје тешке проблеме који их море као зубобоља, су 

остављени сами себи, личном сналажењу, борби за пуко преживљавање, да обезбеде средства за живот, школовање деце, за 

лечење, одржавање стана, храну, да се одбране од свакојаких пошасти. 

 

Уморни, у безнађу, сиромашни, обесправљени, без заштите судства и полиције, обезличени, онда су њихове борбе стерилне, 

неосмишљена, без постојаности, јасног циља и стратегије да се исти оствари.  

 

3.КАКО САЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ? 

 

Да би се данас извукли из кризе треба имати снаге, рационалности.  ЗДРАВЉЕ. 

 

 Све се своди на здравље.Како сачувати данас своје здравље. Како се изборити, како се спасити? 

 

Треба ставити на дневни ред душевно здравље нације, разуме се и органско. Без тога нема препорода и изласка из кризе. 

 

Дакле, ако желимо да се боримо за своја права, за свој опстанак, постарајмо се прво о своме здрављу.  Јер ако немамо здравља, 

нема праве ефикасне акције. 
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Ту свако, и најсиромашнији може много да уради. 

Неко може казати: '' Ама шта ми овај прича, дај ти мени паре, све ће бити решено. ''. Или дај ми посао? Паре могу решити 

проблеме, али не морају. Човек може разрешити сам своје проблеме, поправити и сачувати своје здравље без пара. А када се ради о 

послу, о томе ћу нешто касније. 

 

Ево конкретних савета како поправити, сачувати здравље, да би имали снаге да се боримо на прави начин :  

 

Потребна је изнад свега промишљеност, и победа над својим стеченим навикама.Ево неколико практичних малих савета које свако 

може успешно применити, а ништа не коштају, или мало коштају: 

- САН. Водити рачуна о сну, сан је суштина и органског и душевног здравља. Ако се ноћу не испава, ћелије остају неиспражњене 

од штетних материја које се ослобађају једино ноћним сном, и онда трују организам. Слаби здравље, попушта имунитет, ствара се 

погодна подлога за развој многих болести. Многи данас сами себи скраћују неопходно време за спавање, јер лежу касно, а ноћни 

сан је најважнији. Нарочито је ово погубно ако је касно легање комбиновано са раним устајањем.  

Знајте! Ако касно лежете у кревет, ако сте мало у кревету ноћу, сами себе уништавате, рушите ваше здравље.  Спасавајте се док 

није касно, а никад није касно. Идите раније у кревет, а остајте што можете дуже ујутру у кревету, разуме се сходно вашим 

могућностима. Ако морате рано да устаје, идите раније у кревет, боље вам је лишити се задовољстава ноћне забаве, него ваше 

здравље. 

 

Многи пате од несанице. Несаница је данас широко раширена, чак већина пати од несанице. И томе се може доскочити. Преко 

дана се треба добро заморити шетњом, или физичком активношћу. Пре спавања туширање. Водити рачуна о исхрани увече, има 

тешке хране која поспешује несаницу. Када се пробудите ноћу, не палите светло, не читајте, не гледајте ТВ, не слушајте радио, 

покушајте да се смирите. И ујутру будите у кревету дуже, чак и ако сте у неком полусну, или полубудни. И тада иако сте будни, 

отрови настали несаницом полако излазе из организма. 

-ШЕТЊА, ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ. Свакодневна шетња је врло благородна, прави мелем за здравље, дуг живот, форму, 

виталност и квалитет живота. Шетња као руком односи стрес, мрзовољу, крепи, ствара добро расположење, побуђује оптимизам и 

животну радост. Довољно је и пола сата, али је далеко корисније један сат, најбоље је се шетати у парку, шуми, природи, кроз 

дрвеће, али је исто тако добро и у граду, улицама, али избегавати оне улице где аутомобили загађују ваздух.  

  

Корисна је шетња, али је још боље брже ходање, или повремено трчање. Многи ходају када иду у куповину, да позавршавају разне 

обавезе, или радећи у стану. Тиме се постиже квота на неки начин, али ипак то не може заменити шетњу ван стана, у природи. 

Треба и једно и друго. Свака физичка активност је веома корисна за здравље: шетња, рад у кући, теретана, мали тегови у стану, 

растезање федера, склекови, гимнастика, јога, итд. 

-Одмор. Постоје годишњи одмори и свакодневни одмор. Данас многи не могу себи да приуште новац да оду на годишњи одмор на 

летовање, на море, језеро, у планину, бању. А одмор је прека потреба, ако њега нема јавља се замор, лоше расположење, отрови се 

гомилају у организму. Што постепено, или убрзано, води у болести.  

Желим да предочим да је немогућност одласка на одмор, наводно јер се нема пара, често изговор за недостатак иницијативе да се  

ипак оде на некакав било какав али користан одмор. Узмимо за пример становнике Београда, а тако је и са другима градовима 

Србије.  

Језеро на Ади Циганлији се налази такорећи у центру Београда, од Теразије се стигне аутобусом за непуних пола сата. Језеро је  

дугачко у једном правцу скоро пет километара, у оба правца око 1о км, лети је вода чиста, топла, има безброј плажица, многе су 

када је и највећа гужва у најтоплијим месецима, празне, нуде се купачима.  
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Ако немате паре за море или неку другу дестинацију, свако може ићи на језеро на Ади, одете ујутру, понесете ручак, вратите се  

увече, купа се, сунча, плива, шета се. Или Авала која је пола сата аутобусом од ширег центра Београда, која зврји празна. 

 Многи имају куће у селима, или рођаке, што не користе довољно. Постоје планинарска друштва која организују честе посете 

планинама и другим атрактивниом природним локалитетима, уз такорећи симболичну новчану накнаду.  

 

 

Посебно је подмукло опасан свакодневни замор, који се манифестује на уобичајене начине, али ако се не одмори како треба, 

отрови се гомилају, постаје хроничан замор, воде у безвољност, апатију или депресију, смањење личности,  воде у болести. Треба 

умети препознати прве симптоме замора, који се манифестују као: физички умор, успоравање свакодневних активности, лоше 

расположење, безвољност, туга, меланхолија, нервоза и свадљивост, услед губитка форме и изгледа у инфериорност према 

особама супротног пола, у крајњој линији губитак поверења у себе. Чим се овакви симптоми јаве, одмах треба прикочити 

замарајуће акције, одмарати се, шетати, спавати, рекреирати, релаксирати, заборавити на проблеме, решавати их, јер ако се так о не 

поступи, спирала негативних последица се убрзава такорећи из трена у трен. Врло је битно да се уме препознати симптом замора, 

открити откуд, и како га уклонити.  

Дакле лична психоанализа, понирање у потсвест, као је рекао древни антички филозоф: УПОЗНАЈ САМОГ СЕБЕ! 

Овде спадају изласци. Многи кажу да то не чине јер је скупо, онда до позних часова гледају ТВ, слушају радио, пију кафе, или 

воде бескрајне стерилне разговоре, досађују се. А људском бићу је потребна разонода. У Београду нпр.има толико јавних 

манифестација, предавања, музеја, концерата, итд, који су бесплатни. Организују се дружења, све уз багателну цену.Упишите се у 

библиотеку, прочитајте неку лепу књигу. Имате толико сродника, познаника, пријатеља, са којима сте одавно изгубили везу, 

посетите их, јавите им се. Има толико хобија, забава. Пронађите онај који вас испуњава.  

Покушајте да у вашем брачном партнеру пронађете нову искру можда одавно заборављеног узбуђења и љубави? Или уколико сте 

слободни, уживајте у љубави особе која вам, чини живот лепшим. Јога је посебан потенцијал. 

-Повратак У ПРИРОДУ. Она је свугде око вас. И ништа не кошта. Шта више у природу.  

-Чист ВАЗДУХ У СТАНУ. Што чешће и што више проветравајте стан. По могућству држите, у зависности од спољне температуре 

што више отворен прозор ноћу. Ноћни чист ваздух чини чуда. Дишите дубоко, многи и не знају, а то је нажалост већина, да су 

изгубили умешност дисања. 

-ПИЈТЕ ШТО ВИШЕ ТЕЧНОСТИ. Довољан свакодневни унос течности је неопходан предуслов доброг здравља. Лекари кажу да 

су због нечега данас многи изгубили осећај жеђи, и онда не уносе довољно течности, иако то организму треба. Последица је гушћа 

крв, што је плодно тле за појаву инфаркта, можданог удара, слабљење имунитета, старење организма, појаву болести. Организму 

треба, према разним теоријама до 2 литра течности дневно, унете кроз храну, сокове, воће, итд, или воду. Уколико процените да не 

уносите довољно течности, или да вам је смањен осећај жеђи, пијте воду, или чајеве, да достигнете прописани износ, али не 

одједном у великим количинама, него мало по мало, јер нечији стомаци не подносе веће количине течности одједном. Нарочито је 

добро пити чашу две топле воде ујутру пре доручка, али у малм количинама по неколкко гутљаја, и најмање сат пре доручка.  

-ИСХРАНА. Један изузетно користан савет: сваки дан исцедити у цедиљки једну поморанџу, пола лимуна, пола греипфрута, уз то 

једну банану. Помало сезонског воћа, млека, млечних производа, меда, поврћа, ораха, кикирикија, житарица, рибе, и меса.  
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-Смањити Кафе, цигарете. Смањите алкохол, боримо се против дроге. Одбацити не потребне лекове. Обратити се природним 

лековима. 

УВЕДИТЕ У ВАШ ЖИВОТ осмишљеност, НАПРАВИТЕ ПЛАН АКТИВНОСТИ, дефинише ЦИЉЕВЕ, НАПРАВИТИ 

СТРАТЕГИЈЕ КАКО ДА ИХ ОСТВАРИТЕ. Човек је као неко мало предузеће, мора да има свој лични менаџмент, маркетинг, да 

дефинише активности, разради циљеве, планове и стратегије активности, како да их оствари.  

Нажалост већина тако не чини. Притиснути свакодневним обавезама, свакојаким проблемима, они су се само на њих 

сконцентрисали као на несносну свакодневну зубобољу, живе са зубобољом која смањује њихову личност, одсекла их је од виђења 

других врло корисних могућности, шанси које за њих постоје, што не виде, или су заборавили, гурнули негде у потсвест.  

Понављам. Ево чудесног крајње корисног рецепта како овоме доскочити: узмите једну свеску, или више листова, и бележите сваки 

дан месец дана, оно што сте радили, или што сте хтели да радите, што сте помислили да треба да урадити, сетите се ранијих 

година, прибележите све ваше идеје, пројекте, неостварене жеље. Када прође месец дана, седите пред исписане листове, 

концентришите се, групишите жеље, акције, пројекте по групама. 

Када једном сазнате за оно што желите без да сте довољно свесни тога, стално тим неоствареним пројектима додајте сваког новог  

кога се сетите сваког дана. 

Сада кад знате све то, што желите, направите конкретне акције, групе приоритета, наведите шта све желите да урадите, 

дефинишите конкрено акције и циљеве, као и стратегије које треба применити да их остварите.  

Открићете чудесни свет побољшања ефикасности ваших акција, ако сваки дан опслужујете неке од њих по одређеном приоритету, 

све ће кренут набоље. Препознаћете да сте раније били недовољно ефикасни, да нисте ни били довољно свесни онога шта желите, 

шта можете. 

Сада знате, идите томе циљу. 

Следећи корак је да купите једн већу свеску, нпр.100 листова, кошта око 100 динара, да у њој од данашњег дана убележите датум е, 

називе дана, и у њој сваког дана напишете шта треба да радите, и тако стално.  

 

 

Овако чинећи ваш живот ће добити нов смисао, план рада, метод, узећете своју судбину у своје руке. 

Будимо сами себи психоаналитичари. Људи нису довољно свесни својих дубоких унутрашњих мотива, шта их покреће, мучи. 

Зашто су повремено нерасположени, у зебњи, забринути, или чак несрећни? Понирања у прошле догађаје омогућава да се 

осврнемо, препознамо трауматично догађаје из далеке или блиске прошлости.  
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            Фројд. 

А у њима се налази кључ одговора на питање ШТА ТО НАС  У  ПОТСВЕСТИ  МОРИ, зашто смо понекад нерасположени, у 

зебњи, или у депресији?  

Такви мучни догађаји остају ―несварени ―у личности, тамо стоје годинама, или деценијама. Особа  временом на нивоу свести на 

њих заборави, али они у потсвести потајно раде, душевно блокирају, изнурују.  

Психоаналитичар треба овакве ―несварене―  догађаје да открије, да их извуче из потсвести индивидуе на ниво свести, и да упути 

особу да сада на тај давни догађај реагује другачије него тада у прошлости, како треба. И да тако ове разорне догађаје извуче на 

површину свести, елиминише их, очисти душу, поврати душевну равнотежу. Нпр. у случају брачног промашаја, развода, лошег 

успеха у школи, итд. : било је због тога и тога, таква је била ондашња ваша реакција, уместо да буде оваква. Мучни догађај ће 

нестати, особа ће бити растерећена једне дуготрајне потсвесне зубобоље .  

Пут истинском оздрављењу води кроз комуницирање са коренима личности, прошлошћу јединке од момента када настаје њено 

сећање до данас, да би се тако личност повезала и ујединила.Тек тада се осећа сва пуноћа снажне личности. Понирање у прошлост , 

прошле догађаје до раног детињства, води снажном јачању личности.  

Уствари индивидуа је склона да види само оно што је данас, да некако заборавља оно што се збивало у прошлости. А личност 

човека не чини само данашњост, него све што се дешавало и у прошлости. Сви они догађаји, маколико били далеки, су делови 

личности, без сећања на њих личност је само делимична, површна.  

Залажем се за ауто психо-терапеутски метод који свако може брзо применити на врло једноставан начин, који ништа не кошта, а 

који може снажно унапредити лично душевно здравље, пуноћу и димензије личности: Сећајте се ваших прошлих дана, вратите се у 

сећањима до најранијих дечијих успомена, докле год досеже ваше сећање, пронађите породичне фотографије, разговарајте са 

вашим сродницима, заједно се потсећајте, удубите се, поново доживите те дане. Онда их све сложите хронолошким редом. 

Зазидајте те догађаје чврстим малтером одлучности да их кроз редовно обнављање сачувате у дуготрајном сећању.  

Уколико овако поступите, открићете убрзо нове хоризонте личне хармоније, пред вама ће се отворити непознати простори нове 

мудрости, и испуњености енергијом потпуности и нових сазнања. Ваша исцепкана личност ће постати јединственија и потпунија, 

нећете бити '' само веслачи на површини ваше свести ", него гњуци, ловци драгуља у потсвест.  

. . 

 

Уједините вашу личност. Ваш живот ће добити нову димензију.  Трудимо се у овим тешким временима уместо свадљивости, да 

разумемо друге, да успоставимо исправне процене, јер свако има неку своју истину. РАЗУМЕТИ ЗНАЧИ ОПРОСТИТИ. Сваки 
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човек тежи срећи, и није му лако, сваки човек на неки начин, јаче или мање изражено, пати. Онда тражи решење за своју патњу. И 

тако настају зле радње по друге. Треба трагати за мотивима људи. Не судити, него просуђивати.  

Постанимо хуманији, мржња је лош савезник, тако ћемо оздравити сами лично, и помоћи оздрављењу друштва.  

4.Закључак 

Ко има здравље, има наду, ко има наду, има све. Узмимо своју судбину у своје руке. 

-1март  2006.године. Хари Браун je преминуо. 

Био је амерички либертаријански  кандидат  за председника САД. Либертаријанци , блиски ИСИЛ-у , желе да створе бољу 

Америку, верну завештањима `` American founding fathers``.` 

2. март 2006.године. — Нова Влада Републике Српске са Милорадом Додиком на челу преузела дужност. 

-3 март 2006.године. Ресторан `` Језеро` Ада Циганлија. Скуп Азбуковчана у Београду. 

 

          Ресторан `` Језеро``. 

Данас је одржан састанак Удружења Абуковчана који живе у Београду и ван Азбуковице, у организацији општине Љубовија, у 

љупком ресторану  `` Језеро`` на Ади Циганлији.  

Спазих председника Општине Јовановића, Раду Тријић, популарног капетана Дринске регате Војиновића, љубовијског  вођу 

планинара Попа, и многе друге. 

Изведен је пригодан програм, на мене је најупечатљивији утисак оставила тачка Културно уметничког друштва из Љубовије, 

девојке и младе жене у српским народним ношњама су отпевале изворну народну мелодију.  Био сам узбуђен, потрешен. Тако су 

девојке певале на жетвама. селима и прелима, мобама, када сам био мало дете  Из необичне мелодије из грла жена извиру тамна 

прошлост, необична сећања, потсвест се отворила, као да сам потонуо у бездан прохујалих векова.  

 

Како је народ онда био пун енергије и наде. 

Ипак, ова мелодија је суштински словенска. Овде нема ништа оријентално.  

Питам се шта се десило са нашим народним песмама, где су испариле, појео их оријентални мол?  

За истим столом са мном је седео и чувени шаховски велемајстор  Светозар Глигорић ( томови 1-4).  

Читалац тома 1 ( 1940-1953), ће се сетити мога сусрета са њим 1952.године у земунском шаховском клубу, са мном су тада били 

мој школски друго Живина ( Живановић, том 1) ) и Коракс ( Предраг Кораксић, том 1). У просторијама клуба на спрату 

вишеспратнице предратне зграде на улазу у Земун, се појавио легендарни шахиста Глигорић. Сви су поустајали , у просторијама ј е 

завладала свечана атмосфера.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
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У то време су били чувени спортисти Рајко Митић, Стјепан Бобек, нешто касније голман Беара, бициклиста Милан Панић, а од 

шахиста Светозар Глигорић.  

 

Светозар Глигорић. 

Док је те давне 1952 године пролазио поред мене висок и снажан мушкарац, Глигорић има лице интелектуалца, а тело спортисте, 

приближио сам му се стидљиво и запитао га са страхопоштовањем: ``Да ли је истина да сте Ви пореклом од Љубовије``?  

Био сам сретан када ми је рекао тихим гласом:`` Да,`моји су отуда``,  скоро да ме је топло погледао. Тај кратак сусрет са њим ми је 

остао заувек дубоко урезан у сећање. 

Сада смо седели за истим столом. Он је сада стар човек, сетан је, иако је легенда нашег спорта и шаха, врло је скроман , ћути  и 

осматра око себе. 

Мене боли што нико не обраћа пажњу на њега, како наши људи заборављају наше националне величине? 

 `` Ова изворна песма је права наша,  ове нове су бућкуриш`` , поверих му се.  

 `` Свако време носи своје бреме``, скоро да је оћутао овај мудри човек. 

Цело време размишљам о развоју  туризма у Азбуковици, штампању књига о завичају, како да се одужим и помогнем родном крају 

и људима? 

А како се бавити тим корисним стварима од општег значаја, када на сваком кораку, уместо подршке наилазим на подмукла 

саплитања. Сметње ми не праве званичници из општине Љубовија, они су предусретљиви и коректни, истинске саботаже долазе од 

оних који ми узимају време и енергију, излажу ме стресовима, губицима времена, новца и енергије, ометајући ме да радим на моме 

личном рачунару, излажући ме бескрајнм судским поступцима пред неправичнм судовима.  

Тачно је да су ове сметње биле врло интензивне и врло лоше деловале на мој ентузијазам, али ниједног трена нисам ни помислио 

да одустанем. СРАМОТА ЈЕ ХИТНУТИ СЕ, НЕ ДОСЕГНУТИ СЕ. 

Народ је увек у праву, те народне изереке, пословице, мисли, ту је у једној реченици згсунута мудрост милиона.  

6. марта је Владика врањски Пахомије Гачић ослобођен оптужбе за противприродни блуд над малолетним дечацима.  

-11 март 2006.године Преминуо у Хашком трибуналу Слободан Милошевић. 5 марта лидер некадашње Републике Српске 

Крајине  Милан Бабић, је извршио самоубиство у својој ћелији у затвору Хашког трибунала. 

-  

  

 

 

 

 

                           Милан Бабић 

15. марта је ковчег са телом Милошевића стигао из Хага у Београд, а 18. марта је Слободан Милошевић покопан у дворишту своје 

куће у Пожаревцу. 

       

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
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Сахрана Слободана Милошевића 

13. марта  председник Борис Тадић је изјавио да је Хашки трибунал одговоран за смрт Слободана Милошевића.  

19. марта Александар Лукашенко је поновно победио на председничким изборима у Белорусији.  

На 78. додели Оскара награду Најбољи филм добио филм Фатална несрећа (Crash). 

-Март 2006.године. Поднесак Јоновић Надежде Европском суду. 

Документ број  70. 

-13 март 2006.године. Бушилица у згради-мир кроз оџак, а нервоза и параноја у стану. 

Добро познати звук бушилица у у данашње време у згради у Београду и Србији изазива интензиван стрес и страх.  

Њен звук је оштар и опор, сувише јак. Не само да је то интензиван звучни стрес за затегнуте уши уморних људи, они вапе за 

одмором  и миром, то је нешто много више. 

Људи су забринути, уморни, неки од њих су преплашени. 

Када би се бушилица огласила  у згради, за истањене нерве станара би настао шок, истински удар у нервне ганглије. Узнемирили 

би се, нервирали, почне да им шушти у ушима, некима би нагло могао порасти притисак, почне снажније да лупа срце, наједном се 

натегну нерви, као конопци чија влакна почињу да пуцају.  

Некима попусте кочнице, изнервирају се, плану свађе, неки би бежали из станова док сусед не прекине несносно бургијање по 

њиховим мозговима.  

 

 

Има и таквих, који би на ивици нервне издржљивости били спремни да `` непажљивог`` суседа ухвате за гушу. Иако знају да он то  

не чини из беса, или да их нервира, него што мора, обавља потребне радове у стану.  

Увиђавнији суседи понекад ставе плакатић на улазу, извињавајући се и молећи суседе за стрпљење, наводећи време  и место 

радова са бушилицом. Овакав поступак би ипак смањивао стрес колико толико, сустанари би га радо прочитали и усвојили.  

Има ту сијасет других неприлика са станарима. Преосетљивим и ранљивим станарима је понекад истинска мора сусед изнад стана. 

Најмањи шум, гажење ципелама, радио или телевизија, гласни разговори , поготову ако то траје дуже, их узнемире, или помисле 

да им то сусед намерно ради?. Што би се понекад изродило  у расправе, или истинске омразе. Обраћали би се настојницима, 

комуналној полицији, све до полиције и судова. 

Не ради се само о звучном узнемиравању, о  стресу који производи јак звучни извор.  

Постоји нешто много горе од тога. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0
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Грађани су преплашени, осећају се од некога надзоравани, да  их неко прати, да им пакости, да им прети, да угрожава њих и 

њихове ближње. 

Звук бушилице је за многе од њих, нечије потмуло и нејасно упозорење, претња, наговештај неке нове подмукле пакости и 

незгоде. Подсећа их на сирене Хитне помоћи или ватрогасна возила, неки то доживљавају као оглашавање неке опасности или 

бомбардовања. 

Звук бушилице у изнуреној, остарелој и преплашеној Србији, је оличење сурове и необичне стварности. У обичној  металној 

справици која се зове БУШИЛИЦА, се отелотворила целокупна једна држава, цео један народ.  

Када чују њен застрашујући звук питају се : Шта смо Богу скривили?,  

-Март 2006.године. Познаnства са занимљивим особама. 

Упознао сам занимљиве људе, Рене Гремоа и Flamanca, младог студента из Белгије. 

12 априла Београд је посетила Шура Думанић, долази у вези суђења за стан кога би требала да наследи од преминуог супруга 

Видаковића, професора Правног факултета у Београду. То је била прилика да се сусретнемо и разговарамо о публиковању књиге 

Авантуре Џонатана Галибла  на бошњачком, она је Бошњакиња из Босне.  

Шура је шармантна и мудра, врло је образована и достојанствена, истинска интелектуалка.  

Ранко Миловановић долази на наше састанке. Навратио је и Никола Фукс. Млађа Димитријевић и др. Влада Љубичић долазе  

редовније.  

-Април 2006. године. Догађања. 

6. априла Словенија је одбацила оптужбе за ратне злочине 1991. године, на граничном прелазу Холмец према Аустрији, иако је 

објављен снимак у којем словеначкивојници убијају војнике ЈНА који су се предали.  

8. април амерички конгресмен Џорџ Војнович изјавио да се "Београд припреми за независност Косова". 

 

 

 

-9 април 2006.године. Сусрет са Биљаном Куколечом, новинарком ТВ Политика.  

Биљана Куколеча је новинарка на ТВ Политика, упознао сам је сасвим случајно. У кампањи представљања мојих књига у 

медијима, што није ишло нимало лако, сам се обратио емајл поруком и ТВ Политика.  

Потом сам телефонирао. Отуда ми се јавио учтив и симпатичан женски глас:`` Изволите Биљана Куколеча``.  

Убрзо сам установио да је Биљана кћи мога, због нечега ми посебно драгог  професора Стевана Куколече, који је на Економском 

факултету у Београду предавао Економику и организацију предузећа. Овог професора се до данашњих дана повремено сетим, не 

могу да схватим зашто, та сећања трају одавно, он  још живи у мојим успоменама упркос прохујалих деценија ( томови 2 и 3). .  

       

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1991
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Професор Стеван Куколеча. 

Када сам јој саопштио да је њен отац био омиљен, не само мени, него и већини ондашњих студената Економског факултета у 

Београду, наш телефонски разговор је живнуо, као када би се нека река на ушћу у море наједном разгранала у више рукаваца.  

Кроз велику аулу Економског факултета у Београду у Каменичкој улици, би он корачао полако, пред љубопитљивим студентима 

од улаза се помаљала прилика високог средовечног човека, црне косе, био је прав као дрво. Тако достојанствен, а  врло скроман . 

Он је другачији од већине професора. Његово  разумно лице је ширило у аули  смиреност и спокојство.  

У то време на Економском факултету у Београду је било и наставних кадрова,  које су студенти видели као круте марксистичке 

острашћене поборнике, они су били хладни и званични, а професор Куколеча им је био сушта супротност. 

Предмет Економика и организација, није сличан неким другим сувопарним предметима , где смо проучавали марксизам, ту нема 

политике, материја уџбеника улази право  у суштину организације предузећа, како се ради и привређује. Од њега сам почео да 

учим начела маркетинга, здраве економије, његове смирене речи, аргументи, начин на који је преносио своје знање на студенте, су 

биле за нас студенте светао пример.  

Он је врхунски експерт , а не `` политичар``, то је био мој закључак о њему. Нигде ни речи о политици и  марксизму.  

Нисам био далеко од помисли: како се усуђује да нигде ни речју  не спомене марксистичка начела економије?  

Било је и других врхунских зналаца економије, да поменем Косту Васиљевића, Ђуру Микијеља, уз напомену да не бих хтео да 

повредим било кога од ондашњих професора, то су сви били заредом стручни наставни кадрови.   

Када би се усправио за катедром, прво што помислих о цртама његовог лица и покретима тела: Он је брижни отац породице.  

`` Јели ваш отац Црногорац``?, упитах Биљану Куколечу, јер ми је тако деловао из предавања у предавање.  

`` Не, он је Петрове горе са Баније```изненадише ме Биљанине речи.  

`` У тому 1 мога аутобиографског романа сам описао моја сећања на студентске дане, треба да то приводим крају, да Вам пошаљем 

на Вашу емајл адресу, за Ваше мишљење``? 

`` Можете `` чух њен љубазан глас. 

Када је Биљана проучила оно што сам јој послао, прихватила је да буде лектор.  

Тако је настало наше пословно дружење, што је описано у даљим поглављима. Биљана је интелектуалка од интегритета,  

полиглота, врло је цењена у Издавачкој кући  Лагуна као преводилац, свестрано образована, ужива у туристичким путовањима на 

далеке дестинације. 

Разведена је, мајка двоје надарене деце, сина који се припрема за студије архитектуре, и кћерке ученице Средње дизајнерске 

школе. 

Наш однос је био искључивои послован, заснован на међусобном уважавању и поштовању.  
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-  

с` лева на десно: Нада Петровић, њена нераздвојна пријатељица,  Биљана Куколеча и Аутор  

Биљану и Наду сам упознао са занимљивим младим човеком Николом Фуксом који ми се обратио молбом да га подржим у 

заштити његових угрожених права. 

 

 

с`лева на десно : Нада Петровић, Биљана Куколеча и Никола Фукс. 

-10 април 2006.године. Догађања. 

Биљана Куколеча ради на лекторисању првог тома мога аутобографског романа. Мислио сам да знам прилично ствари о уметности 

писања, сада сам био у прилици да увидим да сам био у великој заблуди.  

Биљаљнине опаске, примедбе и интервенције, су ми откриле нови свет, о коме досада нисам имао појма.  

Као када се узме микроскоп, наједном се види безброј свакојаких створова и ствари које се голим оком нимало не виде. Ред речи  у 

реченици, где треба запета, или тачка, дужина реченица, како једна мала реч може изменити  смисао и драстично поправити 

литерарни стил, сажетост, дигресије. Листа ситних ствари које сам од Биљане научио, би била предугачка  

У Новом Саду одлучено је да се отпочне са прављењем спискова добровољаца који ће се укључити у одбрану града од евентуалног 

изливања Дунава. 12. априла ниво Дунава код Земунског кеја достиже 760 cm. Приобаље је поплављено а вода је стигла до саме 

ивице кеја. У Београду је данас пало 35 литара кише по метру квадратном. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80
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Холанђанин Рене Гремо и белгијски студент Стеин, станују заједно и врло су занимљиви саговорници. Изразили су жељу да летос 

дођу на неколико дана на Дрину.  

Тереза, популарна продавачица Библија ми се поверава да су се времена променила, више не иде никако продаја верске литературе  

по београдским кафанама и ресторанима. Дао сам јој савет да покуша у Земуну. 

Милан Живковић се лавовски бори да сузбије криминал  мафију у Аранћеловцу. Уме да се брани, има стан, пензију, ужива углед у 

малом месту, има  какву  такву инфраструктуру. 

Утолико ме више растужују страдалничке судбине наших сарадника Михајла Павлице из Банатског Деспотовца, Милета 

Димитријевћа из околине Петровца на Млави, Живојина Бузанкића из Мокрања код Неготина, а у сличној ситуацији су многи, они 

живе у таквим околностима које их спречавају да се одупру онима који их злостављају. 

Милица и ја смо посетили Михала Михајлова у његовом пространом стану на Обилићевом венцу у строгом центру Београда. 

Кашље, изнурен је и забринут. 

-  

    Михајло Михајлов. 

-16 април 2006.године. Породица Наде Дангић. 

 

Нада, мајка Невенка и сестра Љиљана. 

Блиска сродница Нада Дангић ( 1941), архитекта у пензији, кћерка легендарног четничког војводе Јездимира Дангића ( томови 1 -5) 

станује на Видиковцу, значи у суседству. Надина сестра Љиљана је била удата за једног од директора Галенике Ристовића, у којој 

сам био запослен 19 година ( 1978-1997) , директора Ристовића сам познавао, а никад нисам знао да је његова супруга Љиљана 

моја блиска сродница  
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Њен отац Јездимир Дангић из Братунца-Сребренице је као припадник Младе Босне провео више година у казаматима 

Аустроугарске.  

Надарен је писац. 

 

, 

Атентат на Принца Фердинанда у Сарајеву 28 јуна 1914.године. 

Април 1941.године га је затекао на положају Командира обезбеђења Двора Краља Петра Карађорђевића, кога га је  са свитом 

отпратио у Никшић одакле су  авионом одлетели за Енглеску.  

 

Краљ Петар Други Карађорђевић. 

Јездимир је остао и са припадницима војске Краљевине Југославије почео одмах да се бори против окупатора и нарастајућег 

усташког покрета. Априла 1942.године као велика сметња  јер је у Источној Босни бранио српску нејач од усташке каме, по 

директиви Хитлера, Павелића и Тита , Немци су га заробили 12 априла код Рогачице у Србији, завршио је у нацистичком логору у 

Пољској. Где се придружио јединицама Боре Комаровског у ослобађању Варшаве 1944.године, када је поново био зарбољен од 

Немаца и послат у логор у Нирмбергу.   

Касније, нашао се некако поново у Пољској у Кракову, где је дочекао ослобођење, којом приликом је заробљен од јединица 

Црвене армије. 

Као монархиста је послат у злогласни стаљинистички логор Лјубјанка у Москви, одакле га је НКВД довела у Југославију  и 

предала Титу.  

-  

Било му је суђено у Сарајеву, 1947.године је стрељан од комунистичких власти као `` ратни злочинац``. 
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Хитлер, Павелић, Тито и Стаљин. Људске заблуде, проћердане деценије погрешних процена и трагичних последица. 

Сада једна мала улица у Београду носи име Јездимира Дангића.  

Надарен је писац. 

 

Српски патриота прогањан и од Аустроугара,  од Павелића, Хитлера, на крају и од Стаљина и Тита.  

Да ли је неко данас извукао поуке  из убиства Јездмира Дангића, против кога су се удружили сви?   

Зар и Руси?  

Не вер ујем! Неко их је обмануо? Ко? Како?  Зар су Руси били толико наивни? 

Врло сличну судбину је доживео још један сродник, професор Бошко Томић ( томови 1 -5), такође пореклом из Братунца ( Источна 

Босна), који је 1914.године био секретар ћелије Младе Босне у тузланској гимназији, Гаврило Принцип је био члан. Био је осуђен 

од Аустроугарске на вишегодишњу затворску казну. У Краљевини Југославији је предавао у београдској гимназији, Други светски 

рат  га је затекао у Београду, окупационе власти су га често затварале у злогласне београдске затворе, знајући ко је он, да је био 

умешан у атентат на Принца Фердинанда у Сарајеву 28 јуна 1914.године.  

Када је Црвена армија заузела Београд  1944.године, у његов стан  у Молеровој  улици у Београду, су дошла два агента НКВД, 

испитивали су га 20 дана са револверима на слепоочницама. Кума Милка, његова супруга, ми је казала 1985.године у њиховом 

стану у Молеровој улици: `` Бошко је био смеђ као ти, после 20 дана испитивања од стране агената НКВД, је потпуно оседео``.  

 

Све до своје смрти је био прогањан од Титове власти, син Мишо 1945 .године претучен од хулигана скојеваца ( сломљена кичма 

остао доживотни инвалид)  зато што је у школском дворишту казао `` И Тита и Стаљина је створио Бог``. Кћерка Наташа смештена 

насилно у лудницу 1953.године , као студенткиња архитектуре на Архитектонском факултету у Београду јер је устала  гласно 

узвикнула:`` Мој отац је стварао Југославију, а нас прогоне``. Син Слободан је напустио земљу,  живи у Канади.  

 

                       Скојевци. 

Описао сам шта сам све доживео у комунистичкој држави, и након њеног распада ( томови 1-5). Пред прогонима распамећене  

недорасле комунистичке власти сам се уклонио у Белгију ( том 3), где сам боравио у два наврата ( од 1965 до 1971 и од 1973 до  

1974.године) . Читалац тома 3 ће сазнати да сам у Белгији био изложен претњама и дискриминацији истих оних који су поклали 

десетине мојих сродника за време Другог светског рата, који су у Јасеновцу убили маљем у главу брата моје мајке и брата мајке  

моје мајке ( том 1).  
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           Инквизиција. 

Трагично је то што су се изливи опаке мржње и нетолеранције у Србији, наставили све до данашњих дана!  

 

             Будале до вијека. 

-17 април 2006.године. Кућа Ђуре Јакшића-Књижевно вече. 

 

           Кућа Ђуре Јакшића. 

Документ број  71. 

 

 

Др. Јован Рашковић, др уги с` лева, Милан Младеновић од Лужица, пети с `лева на десно, . 

-Април 2006.година. Приватна тужба против НН лица, због узнемиравања телефоном. 

Телефон звони и дању и ноћи, упорно и убитачно. подигнем слушалицу, веза се прекине. Или ми непознате особе прете.  

 

 

http://moravainfo.rs/2016/07/profesor-iz-cacka-prijavio-banku-policiji-zbog-uznemiravanja/
http://moravainfo.rs/2016/07/profesor-iz-cacka-prijavio-banku-policiji-zbog-uznemiravanja/
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Обратио сам се Телекому да поставе ловца, да се сазнају идентитет особа које ме узнемиравају.  

Телеком је установио са којих бројева телефона су данима и ноћим долазили позиви непознатих особа. 

На основу ових података Телекома поднео сам Другом општинском суду у Београду Приватну тужбу са оштетним захтевом  

Документ број 72. 

-17 април 2006.године. Поднесак Четвртом општинском суду у Београду-Повраћај заплењене архиве априла 2000.године. 

Надлежни одбијају да врате  заплењену  архиву, растежу, крше законске прописе.  

Документ број 73.  

-20 април 2006.године. Сајам туризма у Београду. 

 

-  

Штанд Љубовије на овоме сајму туризма заузима скроман простор, али ипак има све што треба.  

Не  изненађују ме Бајнобаштани, њихов сајамски штанд се налази  на ударном месту, велики је, врло модерно опремљен.  

Обишао сам велики број излагача, желим да видим шта Србија нуди домаћим и страним туристима и туроператорима, мене 

интересује пре свега домаћи туризам. 

 

Искористио сам да где год стигнем оставим текстове са програмима за сплаварење Дрином, посете дринским планинама, и 

пројекте сеоског туризма. 

Желим да стварам имиџ Дрине, валовите реке зеленике. 

Планинари када праве програме излета на оне планине изнад Дрине на потезу од Цера, Крупња, ка Пецкој, Ваљеву и све изнад 

Љубовије до Бајине Баште, их називају`` Ваљевске планине``.  

TURISTICKA  ORGANIZACIJA  OPSTINE LJUBOVIJA 

DRINSKA REGATA 

Sajam turizma-Hala XIV, Stand broj 1563 

 

                                               KONFERENCIJA ZA STAMPU 

 

Pozivamo vas na Konferenciju za stampu koja ce se odrzati danas u cetvrtak 20 aprila  u 13 casova . 

 

DOBRO DOSLI! 

 

U ime organizatora 

Zoran Vojinovic, Kapetan Regate 

https://www.google.rs/imgres?imgurl=http://moravainfo.rs/wp-content/uploads/2016/07/Telefonsko-uynemiravanje-696x440.jpg&imgrefurl=http://moravainfo.rs/2016/07/profesor-iz-cacka-prijavio-banku-policiji-zbog-uznemiravanja/&docid=bzhwS84Y6z07VM&tbnid=DDeLmVHL3okJ7M:&vet=1&w=696&h=440&bih=638&biw=1366&ved=0ahUKEwjvq4uWz5nSAhVCKywKHXHKDAcQwJUBCAMwAA&iact=c&ictx=1
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Агитујем да исправим погрешну перцепцију и номинацију, те планине су много ближе Дрини, него ли Ваљеву, понегде се 

спуштају окомито у дринске брзаке. То су дакле Дринске планине, свугде то саопштавам.  

-20 април 2006.године. Срео сам Миладина Павловића. ( томови 4 и 5) 

Био сам пријатно изненађен када је се из бројних присутних посетиоца Сајма туризма се ка мени брзим корацима упутио  смејући 

се гласно, стари познаник и саборац за људска права Миладин Павловић, професор латинског језика у обреновачкој гимназији ( 

том 4).  

Он је 1980-их година био острашћени потписник петиција, посетилац дисидентских трбина, учесник протеста у Удружењу 

књижевника Србије у Француској број 7. Жалио се на политичку дискриминацију у његовој школи, био је истериван са посла.  

Не знам зашто, да ли нечијом вољом,  или чистом игром случајности, нисам га од тада срео, изгубио сам контакт са њим.  

Миладин је негде од Обреновца, врло луцидан и живахног духа, иако је политички страдалник, увек је насмејан и оптимиста. као 

гар црне локнице, сада прошаране понеком  седом власи, окружују његово још увек румено лице, али ипак године чине своје.  

Одмах је почео да се жали, као да смо још увек у 1980-им годинама. Није радио од 27. јуна 1996. године када је суспендован, иако 

се према сопственим речима и даље води као радник Гимназије "Обреновац". 

``Зашто``, упитах га. 

``У решењу за суспензију од 20. јуна те године наводи се да је разлог то, што сам 12. јуна одбио да одржим два часа у одељењима 

Друго А и Друго Б, иако сам у том периоду био код лекара, за шта имам лекарско уверење као доказ. Пошто многи професори 

изостају са наставе данима а не добијају отказ, могу само да помислим,  да је све имало основ у томе, што се против мене водио 

кривични поступак због учешћа у демонстрацијама због хапшења Вука Драшковића``, , сазнајем.  

Али се чудим: `` Ти си изгледа још увек у временима која брзо пролазе`` 

Сазнао сам да драма око посла, према његовим речима, тада тек почиње, јер је на жалбу школе Окружни суд у Београду укинуо 

пресуду Општинског суда у Обреновцу 28. априла 1999. године који је пресудио у Павловићеву корист. 

Од тада се суди са школом, а како тврди, притом се током суђења стално "извлаче" неке раније оптужбе, попут оне да чита 

"скарадно латинске текстове са вулгарном и политичком конотацијом на настави".  

Поче да се весело смеје:``Једном приликом је у Обреновцу гостовала представа "Жене у народној скупштини", а потом су ученици 

на настави затражили да прочитам краћи одломак из ове Аристофанове комедије, што сам и учинио. Недуго затим, тадашњи 

директор школе, покренуо је дисциплински поступак с` образложењем да сам  "злоупотребљавао часове латинског језика и 

ученицима читао текстове који немају везе са предметом". Притом су једном приликом из дневника обрисали оцене које сам 

ученицима закључио оловком, а потом ме оптужили да сам одбио да их закључим``. 

Овакве приче од Миладина сам слушао још пре двадесетак година. све исто.  

`` На крају ми 2001.године уручише отказ``, насмеја се, као да му то прија. `` Ипак, уплаћују ми доприносе и минималну зараду , 

изгледа да хоће да ми дају радно  место ван наставе`` 

-23 април. Милица Јованић-Авала. 

`` Пролеће``, сва је насмејана 

.  

-Април 2006.године. Шура Думанић. 
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-  

   Шура Думанић. 

Шура је врло пословна и поуздана . Професор Кен Скуланд, Шура и ја, смо утаначили пројекте превођења његове књиге 

``Авантуре Џонатана Галибла`` на Бошњачки, Црногорски и српска верзија за Републику Српску.  

Документ број 74 

-2006. године. Прираштај Руса. 

Документ број 74 А. 

 

-2006.године. Преписка у вези књиге. 

 

Професор Кен Скуланд. 

Документ број 75. 

-2006.година. Зашто наши туристи не иду на прелепо Црногорско приморје, него иду много даље?  

 

Наши туристи све мање иду на блиско Јадранско море. Одлазе на удаљеније дестинације, пре свега у суседну Грчку, затим у 

Турску, или чак у Тунис, Египат, и у још неке далекије земље. 

Могло би се разумети зашто предивна хрватска Далмација, једна од најлепших обала у Европи, више не привлачи туристе из 

Србије, распад земље и ратови су учинили своје. Чини ми се да су овде затајили и они који се баве туризмом у Далмацији? Могли 

би да пораде на појединим стварима да поврате туристе из Србије, у Србији постоји врло јака навика `` одласка на море``, понеки 

Србијанци још тамо имају станове, викендице, родбину, пријатеље? Или једноставно, не виде у хрватском народу непријатеља, 

ипак су то наши људи, та завада , било је то велико замешатељство 
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Али је потпуно нејасно зашто више не иду на Црногорско приморје, близу, дивна обала, свој народ, своји људи?  

Слушам већ поодавно од разочараних Београђана и Србијанаца, жале се на туристичке посленике у Црној Гори, на царинике, чак 

понекад и на обичне грађане, да су постали нељубазни, арогантни , а понекад скоро увредљиви према Србијанцима.  

А раније није било тако. 

Политичка ситуација на Балкану је удаљила Црну Гору  од Србије, чак су се појавиле реакционарне расистичке теорије о 

Црногорцима као народу, који се генетски разликује од Србијанаца. Политиканти су се дохватили предрасуда према Црногорцима 

у Србији као `` комунистичким  чизмашима ``, да прикажу Србијанце као мрзитеље Црногораца,  тврде: Србијанци су другачији, 

другачије говоре, Србијанке су раскалашне, итд. 

Црна Гора је ангажовала стране експерте за  пропаганду и имиџ (Brand inage), одлучено је да се црногорски  туризам окрене ка 

имућним туристичким сегментима у Западној Европи и Русији, ка ексклузивном, елитном туризму, а да запостави балканске `` 

парадајз туристе``.  

Изгледа да имућне нису привукли у довољној мери, а одбнли су сиромашније балканце.  

Туристички посленици Грчке и Турске пре свега, су мудро прозрели у локалне политичке  и гео-политичке односе у новонасталим 

државама из састава бивше узавреле Југославије, да Србија више неће ићи на Хрвстско приморје због ратова. Схватили су добро да 

се Црна Гора удаљује од Србије и да то снажно одбија србијанске туристе да иду тамо на летовање.  

Узавреле страсти су прокључале у главам балканских елита из састава бивше Југославије , знају они то, грчки и турски туристички 

посленици, лукави мудраци. Они су то одлично схватили, али  Црногорци и Хрвати су се показали као политички непроницљиви 

аутсајдери, ``балканска раја``. 

Грчки и турски тур оператори, не само проницљиви као политичари, него пре свега као врло способни да открију нова тржишта, су  

муњевито реаговали, направили су свакојаке програме за поједине сегменте туриста из Србије, за  вечиту`` балканску  рају``.Што 

се тиче цена, транспорта, смештаја, и свакојаких других погодности.  

Панорама посета и навика летовања туристе из Србије се убрзо из корена изменила. Смањила су се, скоро пресахнула летовања не 

само у Далмацији, него и на Црногорском приморју.  

У ову работу збрзавања токова смућених туриста из Србије, и пасивних Црногораца и Хрвата, су се укључиле и домаће туристичке 

агенције. 

Превара ! Силовање !Незнање! 

-2006.година. Сусрети. 

Ранко Спасојевић ( том 5) је нашао сезонски посао у Београду. Срели смо се код Вуковог споменика. Београд је свима из Србије 

као посебан дом који свима шири руке, сви му се радују и доживљавају га као своју другу кућу. Сви га познају, без обзира одак ле 

су. Ранко  ради негде код Панчева, поверава ми се да добро зарађује. Изгледа да он сада губи интерес за пријем туриста у његовој 

кући у Узовници. 

Др.Влада Љубичић, лекар у пензији је постао истински народни трибун, он снева да окупи и пробуди српске интелектуалце. Он је 

лекар, али је човек из народа, такви су они мудри људи из западне Србије. Како се то каже, он је народски човек,  у себи је 

наталожио огромно животно знање и искуство. 

Зоран Димитријевић је експерт  за компјутере, када год ми затреба помоћ он би дошао из Гроцке, где има кућу у којој живи са 

супругом. Она је наша Украјинка, шармантна млада жена, девојачко презиме Котек. Зоран је необична личност, поверио ми се да 

је из лозе Обреновића, сазнах да је острашћени противник Династије Карађорђевић  

Он је истински опозиционар, у правом рату је са званичним институцијама.  

Каже да одбија да плати рачуне за струју. `` Како ти не исеку када не плаћаш рачуне``?  

 `` Попнем се на бандеру и повежем се жицом на црно``, тврди.  

Занатлија а тако познаје завијутке сложене политике, увек се чудим како он познаје и поједине финесе политичких игара и 

манипулација.  

Зоран је један од оних који су све бројнији који оптужују власт да је `` Велики брат``, ``да кује заверу``, био сам запрепашћен да је 

он занатлија, а тако упућен у политику и савремене методе надзора људи.   

Он је прегледао мој компјутер и установио ко га опструира, и написао извештај, јер је он и провајдер.  
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Ко је он, питам се од како сам га упознао? Он је врло тајанствена личност?  

Драган Милојевић мој сусед, живи са супругом у суседној улици, на Миљаковцу, свестран занатлија, шта год да ми се поквари он 

одмах дође и поправи.  Пореклом је од Младеновца, са великим задовољством је прочитао књигу ``Ко смо ми Космајци``,  чији сам  

репринт ја омогућио.  

Али се не слаже да је се преко 60 % становника космајског краја тамо населило у прошлим вековима из западних крајева, махом из 

Црне Горе, Херцеговине, или Босне и Рашке.: `` То је фалсификат црногорских учитеља, хоће да нас преваром поцрногорче``.  

Ипак, ја му не верујерм, видим презимена која су аутентично из западних крајева. Али му не замерам, свако има право на 

сопствено мишљење. 

Ротаревић је инспектор бившег ГСУП-а  који је био лоциран у улици 29 новембра, одмах тамо поред Дунав станице ( томови 4 и 

5).  Он и ја се знамо још из времена када су ме милиционери приводили у просторије ГСУП -а у улици 29 новембра. Упркос 

хапшења  од стране његових колега, он се према мени увек односио са необичним и нејасним симпатијама.  

Једном ми је сав насмејан казао у Француској улици, баш код зграде Народног позоришта: `` Твојој организацији не можемо 

ништа``.Да ли је се шалио питам се.  

Онда  ми се насмејао гласно од срца: `` Твоји су ликвидирали Андропова, Брежњева и Червењка``.  

Шта је хтео тиме да каже није ми јасно ни дан данас?  

Он је Влах из села Мокрање код Неготина, одакле је наш драги сарадник Живојин Бузанкић,  

Живојин је не само мудар него и врло драг и  разуман човек. Споменуо сам му једанпута Ротаревића, Он ми је кратко казао: `` Он 

је полицајац, режимски човек, дружи се са Јовановићем `` ( Напомена: Јовановић је даљи Бузанкићев рођак , врло је моћан, 

Живојин се жали да га он већ више година прогони и злоставља).  

`` Твој земљак Живојин Бузанкић  је мој добар пријатељ, о њему имам најбоље мишљење``., рекох једном Ротаревићу. када га 

сретох на улици. `` Он је врло незгодан човек``, никако се не слаже са мном Ротаревић.  

Ко је у праву, ко ће помирити рогове у врећи:`` Sac plein de cancers`` ( Торба пуна ракова), рекох му на француском. Када 

изговорих француске речи, Ротаревић  се сав блажено расплину. Власи имају снажне симпатије према Французима.   

1990'-их година је наш човек, Влах из околине Петровца на Млави, Миле Димитријевић ( томови 4 и 5) мојим посредовањем имао 

разговор у Амбасади Француске, чекао сам га преко пута амбасаде у парку, дошао је необично узбуђен, спомињао је некакаве 

латинске речи, изговорио је неколико пута потрешено:`` Кажу Французи Алфонсијус, као што ми Власи изговарамо``.  

Али Ротаревић нема лепо мишљење ни о свом земљаку Милету. када сам му споменуо земљака Влаха Милета Димитријевћа, 

запаженог борца за људска права, само је нехајно одмахнуо  руком``Још гора прича од Живојина Бузанкића``.  

Ротаревића сам виђао веколико пута на масовним скуповима опозиције на Тргу Републике, у маси од неколико хиљада окупљених 

разјарених демонстраната.  Он би мирно стајао са колегом из ГСУП-а кога такође знам из виђења, наши погледи би се сусрели, 

погледала су се очи у очи два човека, онај ко је био хапшен од његових колега и он полицајац из групе који су ме хапсили.  

Мени није падало ни на крај памети. да узвикнем:`` Оно је инфилтрирани полицајац  који шпијунира овај скуп``.  

 Он ме је погледао са осмехом, који је говорио да ни њему не пада ни на крај памети ни да помисли да бих га ја могао одати.  

Има у њему нешто искрено и људско.  

Али Иван Прекајски он о њему мисли другачије, Жали ми се да га мени драги Ротаревић систематски надзире и прати.  

 

       Транзициони богаташи. 

-Април 2006.године.Мафијаши. 
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-Април 2006.године. Изјава Чекуа. 

 

-  

         Грб СФРЈ. 

 -Aприл 2006.године. Шта се дешава када премину супрузи привлачних жена?  

Јагода је још увек врло привлачна познаница, упркос њених 60 година би се за њом на плажи понекад окренули не само 

средовечни, него и понеки млађи мушкарац.  

Недавно јој је изненада преминуо супруг, са којим је била дуго  у браку. Иако нису имали децу, живели су у слози и љубави. 

 

Жалила се потрешена пријатељици:`` Наједном сада навалили којекакви познаници и пријатељи, само звоне телефони, најављују 

посете, а није их било док ми је муж био жив. Бедници. Срамота``.  

-26 април 2006.године. Допис госпођи Хелени Сурлић. 

 

-Мај 2006.године. Догађања. 

3. маја Мирољуб Лабус поднео је оставку због прекида преговора са ЕУ. Европска комисија је одложила преговоре о 

приближавању СЦГ ЕУ због изостанка предаје Младића Хашком трибуналу. Дел Понте рекла је да се пре 10 дана знало где је 

Младић.  

Izjava Cekua da su Srbi pocinili zlocine na Kosovu-potpuno neosnovana 

 

Srbi nisu pocinili nikakve zlocine na Kosovu. Zlocine na Kosovu, u Albaniji, SFRJ, Bugarskoj, 

Rumuniji, Madjarskoj, itd. su pocinile komunisticke vlasti. Komunizam je naneo vece zlo Albancima u 

Albaniji, nego li kiomunizam u SFRJ Albancima na Kosovu. 

 

Komunizam nema veze ni sa jednom nacijom.On je uvezen na Balkan i u Istocnu Evropu iz razvijenij 

zemalja. 

 

Pozivamo nas Pregovaracki tim da pobije ovakve neosnovane i neozbiljne, uporne, tvrdnje. Zalosno je 

da Albanski pregovaracki tim vec odavno istupa sa ovakvom neozbiljnom tezom, a da  to Srpska  

strana nije jos pobila. . 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   26.4.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu; Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

Gospodja Helena Surlic, Ministarstvo pravde, Sektor za pravosudje i prekrsaje 

Odsek za nadzor rada sudova 

 

Postovana gospodjo Surlic, 

 

Zahvaljujem na korektnom prijemu i korisnim savetima. Tako sam i postupio, u prilogu dopisi: 

-Predsedniku Prvog opstinskog suda od 26.4.2006 g 

-Predsedniku Cetvrtog opstinskog suda  od 26.4.2006 godine 

-gdji Aleksandri Vasiljkovic, sudiji Cetvrtog opstinskog suda od 26.4.2006 godine 

-gdinu Dojordejvicu iz Ministarstva telekomunikacija  od 264.2006 g takodje. 

 

Molim  za podrsku da se ovi sudski postupci NAJHITNIJE privedu kraju na zakonit i pravican nacin. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
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     Мирољуб Лабус. 

Ричи, Рихард Конрад ( томови 3-5), драги колега из Галенике, званично је био Шеф службе 

истраживања тржишта у којој сам био запослен на радном месту ``стручни сарадник`` ,  је 

такође отишао у пензију. Понекад се чујемо и видимо. 

*Мај 2006.године. Ани Шово- о лојалности ( том 3). 

Ани Шово ( доктор психологије) је била моја одана животна сапутница за време мога боравка у Бриселу. Белгија, и то од 1967 до  

1971.године.   

Она и њена породица, родитељи, њене две сестре и брат, и њихова деца, светле као најдраже успомене на облачно време у 

кишовитој Белгији. 

Ани је Белгијанка, Валонка, католкиња, али сам убрзо након познаства са њом, на радном месту у Марплану при америчкој 

пропагандној агенцији Мк Кан Ериксон, лоцираној у главном граду Белгије, дошао до врло радосног сазнања,  да су она, и њени, 

тако слични нама Југословенима ( тако смо били тада називани, не Србима) . 

Моја открића о њој су из дана у дан постајала сведочанства нарастајућег искреног пријатељства. Ани је врло мудра, али изнад 

свега  разумна и скромна, због чега су је сви на радном месту, и сви они које смо познавали, уважавали,  и према њој се односили 

пријатељски и имали у њу изузетно поверење као  човека и стручњака.  

За време од четири године заједничког живота ниједно од  нас није подигло тон, нити се намрштило, међу нама се стварао однос  

искреног пријатељства, поверења и међусобног уважавања и поштовања. 

Ја сам чистио стан, одлазио  понекад у куповине, прао судове, а она је била задужена за кување и одржавање стана.  

Све се на мени цаклило од чистоће и уредности, моје ципеле су се свако јутро сјактиле у ходнику.  

На пост-дипломским студијама Ани је по успеху била на другом месту од двадесетак полазника, ја сам био трећи, приликом 

доделе диплома је казала да сам ја требао  заузети виши пласман, да је сметња била што мој матерњи језик није био француски. То 

су исто поновили њени родитељи. 

Како је могуће, да две особе из различитих врло удаљених делова Европе и света, другачије вере и нације, се могу тако сложити  и 

остварити тако разуђену  унутрашњу повезаност. Исто смо видели догађаје, људе, процењивали стварност, реаговали на наше 

свакидашње окружење. Уколико је понекад и понегде , било догађаја поводом којих би могли имати различита мишљења, она је 

увек искрено била уз мене. 

Никада од ње нисам ништа захтевао, нити јој сугерисао, све је радила својим личним избором, баш онако како бих ја сам поступио. 

-7 мај 2006.године. Преписка са Шуром Думанић поводом публиковања књиге Авантуре Џонатана Галибла на 

Бошњачком, у Црној Гори  Републици Српској. 

Документ број 76 А. 

7 мај 2006.године. Мица Стајић-стуб ослонац за развој сеоског туризма у селу  Узовница. ( том 5)  

. 
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-  

Кућа Саве и Мице Стајић у Узовници. 

-10 мај 2006.године. Кућа Мије Полића у Узовници. 

Од 1 јуна ћу боравити у кући Мије Полића у Узовници. Мијо је врло драг човек, он одржава црквено добро, узовничку цркву, 

велико црквено двориште, коси, чисти, у Узовници се из далека чује црквено звоно.  

Ожењен је болничарком запосленој у Дому здравља у Љубовији, колико је Мијо црномањаст, она је утолико више плаве косе и 

светле пути. Мијо је отворен и увек расположен да поразговара, да се насмеје и нашали, док његова супруга, сазнајем, пати од 

високог притиска. Као да у цртама лица чува тајне, које задржава заувек само за себе. Није чудо, успомене из болнице нису 

пријатне, оне остављају дубоке ожиљке, болести, удеси, саобраћајке, умирања.  

Имају два сина, снажна момка, оба су врло учтива и увек насмејани. Син Бојан био долазио када бих ја био у Узовници да ми 

покоси двориште и обави и друге послове. Тако добр и умиљат, као девојка.  

-20-21 мај 2006.године. Излет у Узовницу, боравиће пар дана Стеин, студент Фламанац из Белгије.  

У Узовницу је допутовао Марко Стеин, он је Фламанац из Белгије, студира у Београду.  Из сећања на боравак у Бриселу и Белгији, 

Фламанци би требали да буду плави. Али има и изразито црномањастих, они су директни потомци Шпањолаца давних владара 

Белгије ( том 3). Такав је управо и Стеин.  

Дошао је аутобусом са пријатељицом, симпатичном студенткињом из Београда. Сачекао сам их на оближњем Ушћу где су изашли 

из аутобуса Београд-Љубовија. Он је интелигентан, и има осећај да долази из моћне државе која се поноси својим образовним 

системом, такмичарским духом и стручношћу тамошњих људи.  

Није се изјашњавао о лепоти природе. Иако је из равничарске земље, ужива да се пење на оближња брда. `` Био сам на Рожњу (988 

метара надморске висине), одавде до тамо сам отишао пешке ( око 15 километара)``, скоро да ми се похвалио.  

Њега занимају фолклор и обичаји овдашег становништва. Упознао сам га да у Србији  постоји још увек извесна затвореност у 

регије које чувају своја израженија обележја, и да се из једен у једну регију може променити нагласак. Врло ме је пажљиво слушао, 

на крају ми је саопштио: `` и У Фландрји се мењају нагласци, такорећи у растојању од једног километра``.  

На крају смо измењали адресе, он ми је обећао да ће покушати да ме повеже са белгијским туристичким агенцијама и тур 

операторима. 

Нажалост, од тога није било ништа. 

-Мај 2006.године. Хемијско и биолошко оружје. 

Документ број 77 

 

-Мај 2006.године.Догађања. 

Japanski novinar koji govori razna crnogorska narecja. 

 

Sinoc na Studiju B beogradski novinar se u Podgorici  obraca sa “ per tu”mladom japanskom novinaru  

pitanjem o refrendumu. Japanac mu na savrsenom ekoavskom srpskom odgovara, kada spomene sever 

Crne Gore govori kako se govori u Pljevljima, prelazi na ijekavicu, kad spomene dolinu Lima, govori 

kao u Beranama, ide na Cetinje, odmah cetinjski i govor, itd. 

 

A beogradskom novinaru je otac  Crnogorac, a on ne zna dijalkte Crne Gore. Povrh svega se 

samouveren obraca omanjem Japancu sa “per tu”, valjda sto je malog rasta. ne igra ulogu visina, nego 

licna sposobnost. 

 

U ovim detaljima se krije odvgovor na uzroke nase krize. Izbor sposobnih, ucenje, rad, ekspertiza, a ne 

salabajzerstvo. 
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11. маја Патријарх Павле поручио у писму председнику Маровићу да није у могућности да га прими и недвосмислено се заложио 

за очување државне заједнице Србије и Црне Горе.  

Влада бивше РСК у егзилу ће покренути тужбу пред Међународним судом правде у Хагу против Хрватске за 

геноцид над Србима од 1990. до 1995. год. 

14. мај.Министар унутрашњих послова Републике Српске потврдио да се спрема атентат на Милорада Додика. 

21. мај .Грађани Црне Горе на референдуму одлучили о иступању Црне Горе из Државне Заједнице Србија и Црна Гора. 

Мира Јохан је новинар Радио Београда, не иду лако разговори о мојој књизи на овом медију.  

Јелица Сузић заинетресована да са пријатељицом дође на Дрину. 

Саша Срећковић је постао истински заговорник и љубитељ Дрине. 

Сестра Нада, брат Милић и сестричине Валерија и Ксенија, као и син Милан и његова мајка,  су моја велика брига?  Шта ја требам 

и шта могу да учиним за њих?  

-Мај 2006.годин. Допис Борису Тадићу. 

Његов Кабинет је добронамеран, али досада нису могли ништа учинити по мојим поднесцима. Имао сам серију безуспешних 

размена порука  и телефонских разговора са његовим саветником Модрагом Ракићем.  

-  

     Борис Тадић. 

-22 мај 2006.године. Систематски сам онемогућаван  у развоју туризма на Дрини.  

-  

       Дрина на  летњем  сунцу. 

Документ број 78. 

-22 мај 2006.године. Допис Европском суду за људска права у Стразбуру.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/1995
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_2006.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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-.  

Мај 2006.године. Предвидео сам данашњи исход још од 1971 године, овако сам се исто још од тада обраћао жалбама и 

упозоравао на трагичне последице у наилазећим деценијама. Због чега сам завршио у лудници. 

У прилогу неколико докумената доказа 

Документ број 78 А 

- 22 мај 2006.године.Борису Тадићу, Војиславу Коштуници: Захтевам да из мога стана буду изнети  надзорни и прислушни 

уређаји. 

Кабинет председника Бориса Тадића испољава разумевање , радо ме примају на разговор, понешто се труде да обећају. Они би 

хтели да ме подрже, али  њиховим судржаним речима и бледим лицима поиграва некаква немоћ, која не одају моћне државнике, 

какви би требали да буду, јер су они на врху званичне државне пирамиде, пре би ми заличили на нечије послушне чиновнике?  

Чије? Ко влада овом земљом? 

Tomislav Krsmanovic                                                                                     22.5.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Srbija 

 

Gospodin B.Plese, Pravni savetnik 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

Council of Europe 

Strasbourg, France 

 

Broj predmeta :36712/04 

 

Postovani gospodine Plese, 

 

Obavestavam Vas da se nastavljaju nesmetani napadi kriminalaca na moj licni i zdravstveni integritet,  

i moje porodice, mi smo ovde bez ikakve zastite od strane policije i sudstva. Oni koji to cine kazu 

otvoreno da ih podrzava medjunarodna zajednica. U prilogu dopisi drzavnim funkcionerima od 

22.5.2006 godine tim povodom. 

 

Zahtevam od Evropskog suda da se  izjasni. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovc 
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 -Мај 2006.године. Програми излета на Дрину. 

Документ број 79. 

-2006.године. Биљана Куколеча. Лектор књиге. 

Биљана Куколеча  се најзад прихватила задатка да лекторише мој аутобиографски роман.  

Она увече чита вести на ТВ Политика. То би чинла кратко, телеграфски, на екрану би се показивала озбиљна интелектуалка, 

забринута 

-Мај 2006.године. Ради Павловић. Пензионери Новог Београда-ПРОГРАМИ  ИЗЛЕТА НА ДРИНУ 

Документ број  80. 

 

-Мај 2006.године. Сплаварење низ Дрину. 

Tomislav Krsmanovic                                                                         22 maj 2006 godine 
  Pokret za zastitu ljudskih prava 

  Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu 
  

  Gospodinu BORISU TADICU , Predsedniku Republike Srbije 
  

  Gospodinu  Vojislavu Kostunici, Predsedniku Vlade Republike Srbije 
  

  Liderima zemlje 
  

  
  ZAHTEVAM DA IZ MOGA STANA BUDU NAJHITNIJE IZNETI NADZORNI UREDJAJI - MOJ STAN  
JE POD KONTROLOM KRIMINALACA. 

  
  - Zlocinci nadzoravaju borce pro tiv zlocina  

  
  Zahtevam od Vas da date nalog da iz moga stana odmah budu izneti nadzorni uredjaji .  
Izlozen sam i dalje sumnjicenjima i prikracivanjima mojih prava od strane kriminalaca, kao i  
ranije, zato sto podrzavam zvanicnu vlast, sto se zalazem za dem okratiju, integraciju u svet,  
da Kosovo bude nase, da sacuvamo nase teritorije, da nas narod prezivi. Na delu je takodje  
osveta kadrova prethodnog poretka, zbog moga prethodnog angazmana na planu odbrane  
ljudskih prava.  

  
  Telekom Srbija je ustanovio na sto tine uznemiravanja telefonom, pretnji smrcu, itd(  Telekom  
Srbija, Preduzece za telekomunikacije ,Izvrsna direkcija Beograd 1, broj 118252/05, od  
3.8.2005 godine).  Drugom opstinskom sudu u Beogradu ( XII.K.br.696/06) i Provajderu  
Eunetu( Abuse, Podrska), s u dostavljeni dokumentovani pismeni dokazi o  
pretnjama istih ovih osoba preko interneta( ubistvom, premlacivanjem, upadima u  
stan,tvrdnje da mi kontrolisu stan, itd). U stanu sam pod vrstom  
opsade, blokada telefona, interneta, faksa, lupanja, p retnje, cepanja imena na  
postanskom sanducetu, iskljucivanju faza struje, telefona, TV, elektro - instalacija,  
itd( isti repertoar primitivnih vulgarnih manuelnih zloupotreba umisljenih“agisa”,  
kao u vreme J.B.Tita i S.Milosevica). Sud i Eunet imaju dokaze d a mi ove osobe  
cesto prete zdravlju, interesuju se za moje zdravlje, kazu da ce ga unistiti. 

  
  Takodje sam i zlozen sudskim nepravdama, odugovlacenjima, zaplenjena arhiva aprila 2000  
godine jos nije vracena (Cetvrti opstinski sud  

   Posl.br.I - III - II99/02)  Pr vi opstinski sud odbija vec  
vise od deset godina da postupi po zakonu u vezi  moga Ostetnog zahteva(  XXIV.P.br.688/02).),  
u vezi ugrozavanja telefonom, preko interneta, i na  druge nacine od strane  
kriminalaca,( Drugi opstinski sud XII.K.br.696/06). 

  
  Umest o da zivim u miru, imam 70 godina, na ivici sam socijale posle celog veka  
borbe za demokratiju, izlozen sam sikani. Kako nasa drzava moze da dozvoli  
ovako nesto? Ulazem ogroman trud u razvoj  turizma u mome rodnom kraju  
srednji tok Drine, Srbija, postigao  sam zavidne rezultate, to njima  smeta,  
pojacavaju opstrukcije, prete  ako nastavim da ce me oboriti u  
krevet.Tragikomicno je da u stanovima velikog broja postenih patriota stoje jos  
uvek nadzorni uredjaji, a da ih nadzoravaju lopovi i zlocinci. Zahtevam o d Vas da  
preduzmete energicne mere   da iz moga stana budu iznete ove starudije, da  
pocinioci budu privedeni pravdi. Zahtevam da mi bude omogucen zivot u miru.  
Dostavicu Vam moju najnoviju knjigu “LJUDSKA PRAVA - CRNA RUPA,  
SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE”. 

  
  T omislav Krsmanovic 
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-Мај 2006.године. Допис Мирсаду Тодоровцу. 

Мирсад Тодоровац је млад човек, живи у Загребу, повремено шаље поруке подршке на нашу  YAHOO GROUP ЉУДСКА ПРАВА. 

Његове поруке су мудре, сви ми на овим просторима  доживљавамо сличне муке. Млад човек, а тако  добро упознат са мрачним 

меандрима модерне гео-олит ике? Ко је он, питам се. 

-Maj 2006.године. Дрина 

 

-  

Дрина. 

 

-Maj 2006.године. Господину Верану Матићу. 

Splavarenje niz Drinu-jednodnevni spust 500 dinara 

KROZ BUKOVE DRINE ZA JEDAN DAN 

 

 

Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU-NEZABORAVNO ! 

 

Jednodnevni-Okletac-Ljubovija 30 km, 7 casova, sa pauzama, cena 500 dinara po osobi. Dvodnevni – 

skuplje. ( Na vas zahtev cemo vam saopstiti cenu).Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba( ima i 

jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, 

osiguranje,licenca. 

 

Ko zeli :  PUN DNEVNI PANSION  -600 dinara-prenociste, plus tri obroka( 270 dinara prenociste, 70 

dinara dorucak, 140 dinara rucak, 120 dinara vecera).. Prevoz-licno kolima, gradski prevoz do 

Ljubovije od  Beograda( 200 km) =650 dinara povratna karta, u oba pravca ( vazi mesec dana).. 

 

Tomislav Krsmanovic-Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.381-11-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

AMBASADA  MADJARSKE  U  BEOGRADU 

Trgovinsko odeljenje 

 

za gospodjicu Melindu Marinovic 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Kako ste mi kazali, molim Vas da 

mi posaljete e-mailom spisak turistickih agencija ( po mogucstvu i drugih tutistickih 

organizacija) u Madjarskoj. Naime, ja sam ekonomista strucnjak za marketing, bavim se 

razvojem splavarenja i turizma na vrlo lepoj snaznoj planinskoj reci Drini (Web-Drina-

http://solair.eunet.yu/~tom), smatram da ova reka moze zainteresovati madjarske turiste koji vole 

rafting-splavarenje, kajak, kupanje, pecanje, kampovanje, planinaren je, posete manastirima, 

jezerima, itd. 

 

Unapred zahvalan 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-Maj 2006.године.ДРИНСКИ ПРАВАЦ. 

Документ број  81. 

-22 мај 2006.године. Допис Првом општинском суду у Београду. 

Овај суд развлачи у недоглед. Слично поступају и други судови, не би ли отерали  жалиоце да одустану, или или да их уклони 

биолошка смрт.  

Некрофилија н лешинарство се увукли и међу судије? 

Откуд то овде у Србији, овај народ је одувек био цењен као добронамеран и племенит? 

Постоје јасни приложени докази да сам ја од 1971.године у континуитету све до данашњих дана био злостављан од стране 

појединих ресора државне управе, и да су ми нанете енормне штете . 

Ја се не прегањам са државом, ја је не тужим, ја се позивам на Устав, законе и међународне конвенције о људским правима.  

Уместо да судови поступе по закону, појачавају се атаци, уземиравања или истинска злостављања.  

Починиоци би да у Србији укину Устав и законе, истину и правду, морал, културу, нико  не постоји други сем њих. желе да од 

Србије направе резерват, Краљевство мржње, у коме живе изнурени поданци, који им се не могу одупрети. Да све покраду, да се 

богате.  

Тешко ли се ономе ко се усуди да им се одупре. 

Ако им неко разуман разјасни смирено и аргументовано, да то што чине иије на своме месту, они би се брзометно правдали: 

Морамо, тако нам је наређено. Ако тако не чинимо и ми ћемо страдати и наше породице.  

Ако је тако, онда би требали да буду одмеренији, да се не изживљавају у злостављању невиних  и незаштићенх грађана. А они 

управо уживају да киње, да пију крв и зној на сламчицу. Ако је тако, онда не би требали да злоупотребљавају немоћ и 

обеспомоћеност већине грађана, да их без отпора и заштите, поткрадају и пљачкају, да се енормно богате.  

Ни сиромашнје државе, ни више милионера! 

 

-Мај 2006.године. Почела је сезона јагода. 

Почела је сезона јагода. Прво су се појавиле увозне јагоде, пре свих из Шпаније,биле су изложене у продавницама воћа и поврћа. 

Оне су велике, црвене, као нашминкане. не само да су скупе, него су без мириса и укуса. Потом сам пробао оне из Грчке. сличан  

безбојан укус и мирис. 

Праве јагоде, мирисне и уксуне, су оне из поља Шумадије и Србије. 

Њима претходе јагоде из пластеника. Али ни оне нису праве.  

Tomislav Krsmanovic 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom; Web Pokret-http://solair.eunet.yu/~pokret 

 

Gospodinu Veranu Maticu 

Radio TV B92 

 

Zdravo Verane, 

 

Cuvam lepu uspomenu na nasu raniju saradnju, pratim RTVB 92, zelim dalji uspeh.  

 

Izasla je moja najnovija knjiga-LJUDSKA PRAVA CRNA RUPA-SAMOPROZDIRANJE DRZAVE I 

NACIJE, dao sam podatke Jeleni Kikic, na email-Jelenm@b92.net, i Jeleni Mitic, kao i Sandi Savic, na 

email-sanda.savic@b92.net. Molim podrsku , kome da posaljem knjigu da je vidi, radi malog 

predstavljanja -razgovora na mediju? 

 

U prilogu gore i Web Drina, splavarenje-rafting an Drini, jednodnevni spust Strmovo-Ljubovija( 30 

km) samo 500 dinara, na oko 160 km od Beograda, mladim novinarima treba malo bukova i ozona 

 

Ocekujuci odgovor 

 

Sve najbolje 

Tomislav Krsmanovic 

REPUBLIKA SRBIJA ,PRVI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                   VI Su.Br.36/06-195 

 

Vasi uporni dopisi i moje poistovecivanje sa izvesnim Miloradom Rakicem ioz Loznice su krajnje 

zacudjujuci, je sam vas  u vise navrata obavestio da ja sa tom osobom nemam nikakve veze( mada je 

moj otac iz toga kraja, ali iz sela Garcanica, kod Ljubovije). 

 

Zahtevam od vas da postupite po zakonu. 

 

u Beogradu 22.5.2006 godine                                            Tomislav Krsmanovic 
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Такве, `` праве`` јагоде, бих куповао у почетку у малим уличним продавницама воћа и поврћа на Миљаковцу, код супермаркета `` 

Макси``.  

 

Сезона наших пољских јагода , би се некако поклапала са почетком сезоне купања на Ади. То су праве, оне наше, укусне и 

мирисне јагоде, директно убране у пољу. А њих купујем на аутобуској станици на Видиковцу, негде из Србије допутује власник и  

изожи их  у сандуцима. Из дана у дан их је све  више и све су јефтиније.  

Ова чаролија са јагодама се понавља у ово време сваке године. 

Сваки дан пола килограма јагода, са кашиком меда. То се тако уклапа у здраву исхрану и здрав живот.  

 

Летња чаролија се враћа. Неколико дана је било ведро и топло, изнад 25 степени целзијуса, мирна језерска вода се загрејала.  

Затекао сам на Ади на малој пензионерској плажи њене заљубљенике. Трагично је, што од дугодишњих купача на овој плажи 

старијих људи и жена сваке сезоне понеко мањка.  

Смрти и  болештине узимају свој данак. 

Пливам поред обале, не припадам оној већини купача који храбро препливавају на другу страну језера, не волим да се јуначим. 

када почне сезона на Ади. 

Лети би се проредиле не само посете Авали, него и  шетње суседном шумом. 

`` Како време брзо пролази``, чух разговор на плажи. Неко други допуни: `` Што смо старији, време све више брза, када смо били 

млади зима се отегне у недоглед, сада се све сезоне сједине у једну, зачас све прође``.  

Мала плажа се претвори у јавну причаоницу:`` Што смо старији сваки дан нам је добитак, па нам зато изгледа да време лети. 

Научници су утврдили да је се материјално, математички време згуснуло, скратило`` 

На Ади се упознајем са посетиоцима различитих националности. Скоро да сам се спријатељио са врло занимљивим посетиоцем, он 

је по народности Ром, висок и витак, има интелигентне цре лица, понаша се учтиво и смирено. Пријатно сам се изненадио колико 

је он мудар и разуман. 

Видео сам данас на Ади Катарину Секулу, нагло се спусти пљусак, летња кишица, покисла кошуља ми се залепила за тело, појурих 

у заклон, скоро да се са њом сударих. 

Деса никад ние хтела да дође на Аду. 

После почетка сезоне на Ади и јагода у мају месецу сваке године, настаје сезона на Дрини, већ почетком јуна.  

У јуну се дешава још нешто значајно. Средином јуна све до око 10 јула, пристижу малине, оне здраве, природне, непрскане, 

набављам их код рођака Пуцаревића у Узовници, сваки дан по пола килограма.  

Ланац здраве исхране бобичавим воћем се наставља у Узовници и у јулу све до средине августа, када у шуми изнад села сазревају 

дивље купине. То је врхунац уживања у овим плодовима. 

Значи, јагоде у мају, малине у јуну и купине у јулу и августу.  

Посетио сам данас сестру Наду. Она је врло забринута и нервозна. Али ћути, није ми јасно шта се са њом дешава. Претпостављам, 

шта би могло бити, њена пензија износи неколко хиљада динара, јер њен послодавац годинама није уплаћивао  доприносе. Мој 

предлог да покренемо судски поступак, је енергично одбила, не жели да се замера бившем послодавцу. 
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Рођака Нада Дангић ми је поклонила занимљиву књигу о здрављу и здравој исхрани.  

Врло плавокоса Ема Вучићевић  је адвокат, станује у суседству. Она је пореклом из Сарајева, има два сина, један је запослен и  има 

породицу, много брине за другог сина, нема посао, сам. 

Миладин Шаловић ( томови 4 и 5) није заинтересован да посећује плажу на Ади. Његов поступак за накнаду штете због 

незаконитог удаљавања из дипломатске службе тапка у месту. Обавља најтеже мануелне послове да преживи.развео се, један 

његов син је у Америци , а други ја утамничен, наводно због трговине наркотицима. Жали ми се на озбиљне проблеме са 

здрављем. 

Преговарао сам са Горданом Недељковић у вези лекторисања књиге.  

Изгледа да је Влаимир Шафар ( томови 4-5)  добио некакву врло скромну накнаду штете, подржао га је Европски суд у Стразбуру. 

-29 maj 2006.godine. Ambasadi Poljske u Beogradu. DRINA. 

 

 

Документ број 82. 

-22 мај 2006.године. Душан Ковачевић подржао позив Њ. К. В. Александра Карађорђевића да се у 

Србији успостави парламентарна монархија. 

 

 

Његово Краљевско Величанство Принц Aлександар Карађорђевић. 

-2 juni 2006.godine. Увреде и претње преко Интернета. 

Tomislav Krsmanovic-Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                          u Beogradu 29.5.2006 godine 

Tel.381-11-3511829; Mob tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; Web-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

AMBASADA  POLJSKE  U BEOGRADU 

Trgovinsko odeljenje 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Kako  mi je receno, molim vas da mi posaljete e-mail 

spisak turistickih agencija ( po mogucstvu i drugih turistickih organizacija) u Poljskoj .Naime, ja sam ekonomista 

strucnjak za marketing, bavim se razvojem splavarenja i turizma na vrlo lepoj snaznoj planinskoj reci Drini (Web-

Drina-http://solair.eunet.yu/~tom), smatram da ova reka moze zainteresovati poljske  turiste koji vole rafting-

splavarenje, kajak, kupanje, pecanje, kampovanje, planinarenje, posete manastirima, jezerima, itd.Zelim da ih 

informisem e-mailom. Molim uzmite k‟znanju, moj faks moza samo da salje, a ne moze da prima poruke, molim 

posaljite poruku na moju e-mail adresu-Pokret@eunet.yu.Unapred zahvalan 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_II_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-2006. година.Балкански лепрозаријум. 

Документ број 83. 

Деси је данас рођендан. Биљана Куколеча ради н лекторисању књиге. Срео сам Дуњу, школску другарицу сестре Наде и Саше  

била је са супругом, Банетом.  

 -Јуни 2006.године.Укинута Државна заједница Србија и Црна гора. 

3. јуна након званичног проглашења независности Црне Горе, званично је укинута Државна Заједница Србија и Црна Гора.  

5. јуна је отпочело повлачење регрута из Црне Горе. а Борис Тадић обавестио је УН, Савет ЕУ и ОЕБС да је Србија правна 

следбеница СЦГ. 

Милорад Додик изјавио да је референдум у РС "могућност која може да се догоди у будућности" 

-7 јуни 2006.године. Деса. 

Деса ( том 5) врло ретко дође са мном лети на плажу на Аду, ако дође онда седи у хладу и не свлачи се у купаћи костим.  

Пре него што смо данас кренули ка Ади,  срели смо на Канаревом брду недалеко од њеног стана школског друга Десимира 

Вујинића ( томови 1-5), који станује у суседству у високим типским зградама изграђеним још за време Тита за официре ЈНА. Он 

Десу зна из виђења када би је срео у моме друштву.  

Пре него што се помало погнути и увек у журби Деја помолио ка нама, из стрмо нагнуте улице од Миљаковца 2 ка Канаревом 

брду, дајући ми знак руком да га сачекамо, Деса и ја смо се пре тога читав један сат шетали у у нашој омиљеној Миљаковачкој 

шуми. Ја идем брзо, она се шета мало спорије, ужива у дрвећу, цветовима, понекад се нервира што корачам брзо, али када бих ја   

успорио, и насмешим јој се, она би се увек одобровољила.  

Она је незапослена, добија некакву минималну социјалну помоћ у новцу, живи на ивици беде, ја бих јој понекад налазио посао код 

познаника, да уреди стан, ради по кући.  

Од како је Десина мајка преминула, дошло је до оставинске расправе у вези родитељског стана између ње и њене браће, са којима  

су њени односи поремећени.  

Она је љута на њих, чим их спомене, оспе паљбу: Судили се са неким ортацима у вези изграђене заједничке куће,  уложили велики 

новац који су зарадили годинама радећи у Немачкој, па им ортаци на суду отели њихов већински део, и они остали без своје 

имовине. `` Могу и овај стан тако олако да проћердају , хоћу мој део стана, судимо се ``. нервозно би ми се обраћала у лице: `` 

Пуше, диме по цео дан``, Деса никако не подноси пушаче. 

Колико сам схватао из њених прича, они пак су забринути да суд не додели њој њен део стана, који би јој други могли отети, 

будући да је она припадница Адвентистичке цркве у Београду, после смрти стан остаје Цркви, тврде неки 

Она је крхка и кротко створење, има иза себе мукотрпан живот, преплашена је, браћа се плаше да јој као недовољно отреситој, 

неки мангупи не проћердају  стан. 

`` Међу вама постоје лоше процене, ако су једном имали неприлике са ортаком  и заједничком кућом, не мора да значи да ће исто 

тако бити и са вашим станом. А ти им објасни да стан неће припасти твојој Цркви``, увек сам покушавао да их мирим.`` Они су ти 

браћа, упућени сте једно на друго, ниси одавде, помири се са њима, хоћеш да ја разговарам са њима``?  

``Не , никако ``, није хтела да чује за моју медијацију. 

Тако је међу њима опстајала нетрпељивост са тенденцијом усијања. Био сам врло растужен, тако ваљана породица а растаче се. Ту  

би било посла за доброг психолога,  да их измири , али где га наћи? А они не би то ни прихватили. Могли би се на мене наљутити,  

да се мешам тамо где ми није место?. 

Она повремено посети породицу Бранка Ђурића, истакнутог ромског интелектуалца и првака са станом у оближњој Раковици, 

пуна је хвала за њега и његове, као врло коректне припаднике ромске заједнице.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Деса се презива Митановски. `` То потиче од имена Мита, Мито, које је често не само у Македонији, него и у Јужној Србији, и 

шире.`` подстичем ову тему. `` Не, моје презиме потиче из Сирије, од митског имена Митанос`` Деса је у општини променила 

презиме, сви њени су Митановски, а она је постала  Митаноски, без слова`` в``.  

Деја нам се приближи, носио је и овога пута у  руци велику пластичну торбу препуну празних флаша. Као што сам претходно 

објаснио, иако има високу пуковничку пензију,  не оскудева ни у чему, он би кренуо  по Београду од кафане до кафане, сви га тамо 

знају, дају му празне флаше, он би их онда трпао у велики  пластични џак, и продавао и зарађивао додатне суме новца. И мао је 

мени добро познату пасију, воли да путује по свету на скупове поводом српских и православних празника и светковина,`` Нисам 

никакав српски националиста, него патриота``, као да ми је се правдао.  

Има два сина, један је успешан у Америци, а други живи са њим, запослен као програмер  у некој страној фирми., његовс супруга 

је често у Сарајеву, где имају  још један стан.. 

 `` Како то, ти толики српски националиста а супруга ти Хрватица``, љубопитљив сам да ли то не ремети брачне и породичне 

односе``, он би нехајн одмахнуо главом. Дејин најбољи пријатељ,и велики српски патриота, такође драги школски друг Света Ћук 

( томови 1-5) , је ожењен Хрватицом из Далмације, лепом  отреситом женом. 

Наш сусрет са Дејом се одиграо баш испред скромне куће изнад улице, у којој живи ромска породица, заклоњене дрвећем, увучена 

унутра, скривена од погледа пролазника, са великим двориштем препуним свакојаких предмета, старих кућевних апарата, 

намештаја, аутомобилских гума. 

`` Ова ромска породица има ипак  људскије услове живота, него ли она мала ромска колонија у твоме суседству, по највећој цичи 

зими, живе јадни људи и деца у картонским кућицама, мала деца се смрзавају``, сетих се картонског гета изнад стрмог пута што се 

спушта од Бањице ка Кошутњаку, тамо где баш станује Деја. Када год бих туда пролазио аутобусом у хладним зимским месецима 

бих био дубоко растужен 

 

Застава Рома. 

Деса се умеша:`` Још стари Хелени су Цигане доводили у везу са ондашњом јеретичком сектом ,  која се бавила црном магијом и 

прорицањем будућности``.  

Деја је жива енциклопедија, одмах јој реплицира смирено:`` Због те њихове конспиративности су их разне државе врбовале у 

њихове војске, у беди, аргатовали су за разне државе за мале паре свакојаке послове,  други то не би прихватали``.  

``Зашто се дан данас злопате? , пита Деју, Деса то не разуме  

Деја је журио:`` Сложена прича други пут``. 

 

  

Рођака Јела ( девојачко презиме Крсмановић, томови 1-5), ме је у Узовници упознала са занимљивим човеком који се зове Бобан 

Чворовић. Он се аматерски бави сликарством, као и Јела, посетио ју је једног јутра у спокојном засеоку испод брда што се уздиже 

изнад силне вијугаве реке.Бобан је храбро газио кроз дубоку траву у дворишту, окупану  неосушеном росом на коју су падали 

жути зраци летњег сунца. 

Осећао се задовољно. Нашао је свој кутак, свој мир. 

Бобан ми се поверио, би је успешан у преходној Југи, када се све промени,  његов живот се изокрену  наопачке . Уклањао се у 

Аустрију, ни тамо није ишло, где год макне муке  и неприлике.  



426 
 

У овом спокојном селу на обали Дрине, што са обода Србије, одкако свет и планета земља постоје, дремљиво село у тарабама и 

плотовима испод брда непомично зури у суре босанске планине што се усправљају из дринских хучних брзака, и дижу ка 

облацима, тамо ка Сарајеву , би Бобан побегао од злог света и злих људи. Нашао мира и дошао себи. 

Присетио сам се да би могли организовати у Узовници сликарску колонију, тамо привући поједине сликаре, и тако промовисати 

туризам у овоме сликовитом селу.  

Нашли смо се у Београду у Дому Војске Србије. Са нама је био и драги саборац Раде Мићић. 

 

``Тамо су се одавно зауставиле сказаљке на великом часовнику на врху високог здања``, диже руку према плафону зграде Раде 

Мићић.  

`` Шта их кошта да то поправе``?, пита ме Бобан. `` Сказаљке се зауставиле баш на бројки 12``, додаде духовито Раде Мићић. 

-6 јуни 2006.године. Петиција  МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА. 

 

Документ број 84. 

И Милан Младеновић је врло забринут због здравља нације.  

Он је пореметио односе са оцом, професором Марком Младеновићем. Нисам могао из његовх штурих речи да схватим зашто?. 

Његов отац је из Јагодине, а мајка је Ужичанка. Јагодина је капија Јужне пруге, а Ужице је у Србији ерски динарски почетак , или 

средиште. 

То су два различита менталитета. Професор Марко Младеновић ми је нешто неповезано казивао, изгледа да су на крају 

заједничког живота он и његова супруга једно другоме истресли на главу нека њихова различита виђења, све оно што је сметало 

једно другом, што се таложило и тињало, дражило, деценијама њихову заједницу. .А тога је било, професор Младеновић ми је 

мутно и нејасно отворио душу.   

 Жена је једно, а мушкарац друго.  

Он је угледни професор Правног факултета у Београду, написао је сијасет анализа и неколко врло запажених књига о породици и 

породичном праву. 

Да ли је се Милан ставио на страну мајке?  Изгледа да су биле на делу и распре око очевог стана и имовине? Не знам шта је по 

среди?. Могу само да нагађам?  

Одкако сам упознао Милана, има скоро три деценије, трагам у његовим поступцима, осмеху, р ечима, не могу да откријем да ли је   

Милан више Јужњак или Еро? Његов уметнички надимак је Милан Младеновић од Лужице. Да ли жели да каже од Ужица? Или 

поистовећује његову страдалничку судбину са вековним трагедијама ужичких Срба? Уме да се насмеје и буде отворен и 

простсрдачан као динарци, рекао бих, као права Босанчина. Али у сјају његових очију, у његовим калкулацијама са издавачким 

бизнисом, је умео помало бити јужњачки  нишки трговац. Кир Јања.  
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Милан, ретко надарен стваралац у различитим областима  се запустио, станује у светларнику, спава у повећем каучу. али је зими 

тамо хладно.  

-Јуни 2006.године. Догађања. 

9. јуна српски тенисер Ненад Зимоњић је са Словенкињом Катарином Серботник освојио финале у мешовитом дублу на Ролан 

Гаросу. 

 

Ненад Зимоњић са супругом и близанцима. 

Пред седиштем УН у Њујорку завијорила Застава Србије, званичне следбенице СЦГ. 

12 јуна сам се сусрео у Удружењу књижевника Србије у Француској број 7 са Мићом Цвијетићем, `` У твојој књизи има лирских 

описа Дрине``, обрадоваше ме његове речи, поготову јер је он пореклом из горњег тока Дрине.  

Зорица Јаковљевић, правница у пензији, се након пензионисања снашла у излетима са планинарима, она је планинарски водич у 

ПД `` Копаоник``. Установио сам да је она врло савесна и да је спремна да испита моје пројекте излета  на Дрину, неке је и 

прихватила. 

Душан Покорни је заволео Дрину. Долази и на Аду. 

17. јуна Светлана Цеца Ражнатовић, издаје албум  ``Идеално лоша``,  и одржава концерт у виду промоције албума ``Идеално 

лоша`` на Ушћу у Београду пред 150.000 хиљаде фанова. 

 

18. јуна  на референдуму у Каталонији 75% бирача подржало нови статут који би је одредио као засебну нацију унутар Шпаније са 

широком самоуправом. 

Израелски авиони бомбардовали Појас Газе.  

Мој лични рачунар се често укочи, професор Миша Ђуришић дође и брзо отклони квар..  

-Јуни 2006.године. Видети текст В.Марковића. 

-19 јуни 2006.године.И даље надзор врло великог броја станова. 

Документ број 85. 

-Jуни 2006.године. Мирсад Тодоровац. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%9A%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5
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-Jуни 2006.године.Бобан Чворовић организује излете на Дрину. 

 

Jуни  2006.године.Излети на Дрину. 

 

Орлови-белоглави супови из Кањона Горње Трешњице. 

Документ број 86. 

 

Postovani Mirsade, 

 

Pratim odavno Vase poruke, zelim da Vam, kazem da su Vasa odmerenost i poziv na slogu i saradnju , upravo prava 

stvara na ovim nasim balkanskim forumima. Mi Vas pozdravljamo i podrzavamo.Mi samo ne znamo ko ste Vi? Da 

li bi bili ljubazni da nam kazete vise o sebi? 

S‟osobitim uvazavanjem 

Sibila  

 

 

Dragi Mirceta, 

 

Takodje bih pruzio potporu i molio za vlast koja bi iskorenila "rad", tj.  

delovanje silama mrznje u cilju unistavanja duha, srca, duse i uma naroda,  

te izazivanja bolesti, cesto i malignih. 

 

Taj se crni "rad" odvija u zamenu za lagodan zivot, luksuzne BMW  

kabriolete ili druge jeftinije aute, pa i stanove za koje treba duze  

"raditi". 

 

Takodjer bi vlast trebala da iskoreni i placene ubice, jer bez sigurnosti  

i slobodnog izrazavanja bez straha nemoguce je preporod. Slobodno  

izrazavanja, doduse, znaci da cemo se nekada i crvenjeti, ali svaka druga  

opcija dugorocno gubi. Imati slobodu izrazavanja na papiru nikoga ne  

spasava, ako se salju "dostavljaci" i ostali olos cim ona pocne da se  

koristi. 

 

Eto, toliko. 

 

Mir i dobro s vama, 

Mirsad Todorovac 

Zagreb 

 

"Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from  

others." -- Jon Postel 

 

 

 

 

 

 

Projekat”Ljubav nasa nasusna” nastavlja sa radom pod nazivom”Umetnost i  zdravlje”. 

 

Izleti, jednodnevni, dvodnevni, visedenevni boravci, podrazumevaju zdravu hranu, obicnu, 

vegetarijansku, nocenje. Poseta Manastirim a Soko Grad, Citluk, setnje, branje lekovitog bilja, ishrana 

iz prirode, planinarenje, uspon na Bobiju, Rozanj, Mackov kamen, poseta  kanjonu Gorje Tresnjice, 

spustovi niz Drinu, pecanje, kupanje. 

 

Mesto selo Uzovnica kod Ljubovije na Drini, Srbija( 200 km asfaltom od Beograda), autobus svaki dan 

vise puita, povratna karta 650 dinara( vazi mesec dana). Prekrasna priroda, spoj neobicne Drine i 

planina 

 

Pun dnevni pansion-800 dinara. 

 

Lekovitost, umetnosti:boje, muzika, vezbe.Izrada jednog likovnog rada na obezbedjenom  

platnu.Priprema za pravljenje izlozbi. u  galerijama.Predstavljanje svih kracih literarnih 

formi.Mogucnosti daljih nastupa. 

 

Svake nedelje, gost, predavac, o alternativnoj i integrativnoj medicini. 

 

I iznenadjenje. 

 

Udruzenjue za obnovu kulture i umetnosti…Sveti Arahangeli …” 

 Beograd 

 

Kontakt osobe: Boban Cvorovic-064-2459307 

Tomislav Krsmanovic- 064-3095176 
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          Кањон Горње Трешњице. 

-Јуни 2006.године. Понуда Дрине на енглеском. 

Документ број 87. 

Понуда за ЈАТ company 

Документ број 88. 

-   

 

-Jуни 2006.године. Публиковање књиге Авантуре Џонатана Галибла на балканским језицима.  

Документ број 88 А 

-20 јуни 2006,године. Стигао у Узовницу. 

Симпатичну и врло разумну, поврх свега скромну, госпођу Лелу сам упознао на `` нашој плажи`` на Ади.  

Од почетка до краја плаже сам журно делио плакатиће са подацима о излетима на Дрину. Један текст је узела смирена, убледела 

напаћена жена, која се одмарала у хладовини, коа да је реконвалесцент.  

Одмах сам схватио да је садржина материјала истински привукла њену пажњу. Жељна одмора, да се оппорави, помислих.  

Није прошло неколико минута,  видех је како устаде и упути ми се држећи плакатић у руци која је благо подрхтавала.``  Желим да 

у том селу боравим десетак дана, реците ми услове``?. 

Врло ме је изненадила када је споменула познатог дисидента, професора `` праксисовца``Светозара Стојановића ( томови 4 и 5), да 

му је блиска, кога изузетно уважавам и са којим сам у неколико наврата сарађивао .Он ми је једном у просторијама Института 

друштвених наука у Београду у његовој канцеларији, док се журио на састанак са неким, није имао времена за дужи  разговор, 

кратко саопштио:`` Дали сте значајан допринос борби против злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе, то је довољно, 

одахните мало.``.  

Тада је са мном у Институту друштвених наука био књижевник Бошко Трифуновић ( томови 4 и 5), који се повремено дружио са 

професором Стојановићем. Он се умеша у разговор:`` Професоре Стојановићу, име Томислава Крсмановића се искључиво везује  

за злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, а његов допринос је много шири, он је ставио на дневни ред тзв. ванправне 

инструменте политичке репресије, што је много значајније од злоупотребе психијатрије, заплену девизне штедње, стање у 

затворима, скинуо је вео тајни са многих затамњених области``  ( томови 3-5) 
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Професор Светозар Стојановић. 

 

-  

Бошко Трифуновић.  

Лела се у Узовници удобно сместила код Живка Матића и његове супруге ( сестре Јолке удате за Ненада Васића, томови 4 и 5). У 

замраченој хладовини удобне собе у њиховој великој породичној кући  пронашла је мир, њој требају  спокој и заборав од брига, 

одмор на чистом ваздуху, храна која јој прија. Хоће да се опорави, да поврати  ископнелу снагу. 

Установио сам да је Лела врло мисаона жена, изграђених духовних и моралних вредности, провела је неколико дана у Узовници, 

читала је са великом пажњом моју књигу `` Дрински рашомон `` . 

Хтела је и да преко те књиге боље упозна овај крај и људе из овог дела западне Србије. Наша повремена виђања су била прилика за 

мене да ову необичну жену поштујем и уважавам, она је тако достојанствена и од интегритета, заувек смо остали на `` Ви``.  

Бора ( старији брат) је помало нерасположен што старији Узовничани умиру, а будући да је из земље отишао још далеке 1958 

године, ове млађе недовољно познаје.  

-24 јуни 2006.године. Рођак Милан Пановић из Узовнице ( томови 1-5). 

Милан Пановић  је гимназијски професор математике, живи са супругом Миленом, такође професором у пензији. у породичној 

кући на имању покојних родитеља у родном селу Узовница. Милан и његова супруга су дуги низ година били запослени као 

просветни радници у Београду.  

У тим далеким годинама су породичне и рођачке везе биле чвршће, па смо се виђали и посећивали.  

Срели смо се једном далеке 1976 године код Руског цара у Београду. Пре тога сам био у посети  рођаку Бобану  Рачићу ( томови 1-

5)у Озренској улици на Душановцу, журио сам да не закасним на састанак са њима. Биле су то бурне године препуне неприлика, 

изнурен несаницом и натегнутих нерава пред пуцањем, измршавео, сам се појавио пред њима, седели су за столом и очекивали ме 

да дођем.  

Када седох, Милан ме погледа испитивачки: `` Нешто си пропао``?, био је забринут. Милена, тада млада , скоро девојка, ме је 

посматрала испитивачки . Женска љубопитљивост је другачије од мушке.  

Нисам хтео да им објашњавам зашто сам измршавио ( томови 3 и 4) .  

Миленин поглед и њен израз лица , тако ми се учини, су изражавали неразумевање мојих неприлика. Као да ме је сажаљевала?. 

Била су то друга времена. Милана пре тога нисам дуго сусретао, настао је прекид долазака у Узовницу још од краја 1950 -их 

година, а потпун прекид је наступио јер сам у Белгији боравио у два наврата од 1965 до 1971 године, и од 1973 до 1974.године.  

Незнање, то је једно велико ништа.  

Врло је болно несхватање од стране околине. Ћутао сам, победио сам осећај унижености, не би било лако им објаснити да сам у 

оваквом жалосном стању јер сам дискриминисан. Могли би помислити да уображавам?  Око мене се плела мрежа свакојаких 

интрига, као муња се пронела вест: Сместили га у лудницу, пошандрцао.  

Тада се није знало оно шо се данас зна. 
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Рођак Милан Пановић, на Црном виру-Дрина, Узовница. 

Миланова покојна мајка Роса, је кћерка Јелисавке и Драге Крсмановића, брата оца мога оца покојног Велизара Крсмановића из 

Узовнице ( томови 2 и 3). 

Пановићи су одувек били бројна породица, познати домаћини, Милан има два брата, Максу и Драгана, и више сестара, све удате у 

оближње азбуковачке домаћинске куће, или  разасуте широм Србије. једна је удата за Босанца, тамо преко Дрине, на обронцима 

Романије, негде код Олова, Власенице?  Сестра Радмила је супруга Јове Радовановића ( томови 1 -3) , Јово је једно време био 

председник Општине Љубовија.  

Милан и Максо немају децу, а Драган има два сина.  

Мали је свет, поготову овај љубовијски, сестра његове супруге Милене плавокоса и зеленоока Зорица, из оближњег села Доња 

Љубовиђа се удала ту у Узовницу, у суседству, за Тому Којића  

Новоизграђена пространа кућа Милана Пановића у модерном стилу, је поред самог пута, у строгом  центру села, недалеко од 

Цркве. а до Дрине треба петнаестак минута убрзаног хода. У Узовници је мало остало до оних ранијих кућа приземљуша 

старовлашког типа, неке су називали и `` Осаћанка``, свугде се сјакте новекуће на кат, простране и удобне. Неће нико да  заостане 

ѕа суседом.   

Милан и Милена су се уклонили у мирно село, да побегну од великог града, сневали су сеоску идилу у завичају.  Њихова кућа што  

одише миром, има мали доксат. Тамо би у топлим летњим вечерима поставили сто и столице. Изнели би пред мене сокове, кафу, 

слатко од ситних шумских јагода.  

Узовничани воле да се друже. Непредвидљиви животни токови би их повремено окупљали на свадбама , славама и сахранама. 

После дана испуњеног напорним радовима у пољу и свакодневним кућним обавезама, би увече у хладовини одахнули уз кафу.  

Уместо мира настале су неке нове бриге, у њихове животе су се уселили необични и неочекивани страхови. А од 1990-их је се ту 

одмах преко Дрине разбуктао рат између Бошњака и Православаца, дошле су војне и осматрачке јединице великих сила.  

Милан је заљубљеник Дрине, висок и снажан, одрастао је на њеним пенушавим брзацима, једва чека да се са удицом у рукама 

упути ка Дрини, он живи за те тренутке радости и среће. 

Сретао бих га на Црном виру поред Дрине, где би дошао од куће удаљене петнаестак минута ходом  кроз мирисно поље, са  удицом 

и пецачким прибором у рукама. Стао би висок и кошчат пред мене, рођачки насмејан и сретан:`` Кад си дошао, колико остајеш``?  

Пецање је само по себи за риболовце чаролија. За Милана је то нешто много више, ужива да крене са удицом кроз поље да удише  

мирисе пољских трава и растиња, прегазио би речицу Узовницу, лети би постајала као повећи поток, засукао би чашире и загазио 

до колена, завирио би у вир, сукнуле би рибице, оне мале, али има понекад и повећих, ако је вир дубок. Кад бане на на Црни вир на 

Дрини, где се речица Узовница уз благ шумор улива у велику моћн реку, пред њим се зазелени брза и хучна Дрина, овде не брза, 

мало успорила.  

Нестрпљив би крочио у масивни метални укотвљен чамац, служи га верно одавно, везан дебелим челичним ланцом за висок у 

тополу поред реке, љуљушкала би га матица стотинак метара низ Дрину, икма своје место где пеца, спустио би масивно 

бодљикаво сидро насред реке, само звучно бућне. Настао би вишечасовни заборав. Зна он да ту има рибе. Пецао би сатима, слушао  

шум реке, славује у шумарцима изнад Дрине, удисао мирисе околних пропланака и ливада.  

Када год бих лети дошао у Узовницу навраћао сам до Милана и Милене. Евоцирали смо успомене, али , нажалост, честа тема би 

били политика и људска права. 

Милан је рођен почетком 1940-их година, он се не сећа ни Немаца ни усташких клања ни лешева које је Дрина годинама  носила.  

`` Било је страшно почетком 1990-их година, настао је прогон Муслимана преко Дрине, читаво муслиманско село ту изнад Дрине 

се обратило Србима захтевом да их приме, да се врате  у Православну веру, одбили су им``. 
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То је за мене тужно, сироти људи желе да се спасу променом вере, у праву су.  

Иак, Милан и Милена се не сећају Другог светског рата, можда су овог рата веће жртве претрпели Муслимани, али за време 

Другог светског рата овде се десио истински усташки покољ Срба . Брат моје мајке и брат њен мајке су убијени на Светог Саву 

1942.године, маљем у логору Јасеновац, сестра мајке моје мајке и њене две кћерке су убијене бомбама у Вишеграду уз Дрину, а 

двадесетак сродника мајке, цивила,  су поклале усташе у Сребреници и Братунцу ( том 1).  

То им саопштих, ја се бавим науком, залажем се за процењивања на основу чињеница, за објективност. Жртве су и једни и други. 

Вероватно су жртве невиних Бошњака биле веће у рату 1990-их година, али су невине жртве Православаца биле неупоредиво веће 

у Другом светском рату. 

-25 јуни 2006.година. Успон на Рожањ. А сутра краткотрајан повратак у Београд. 

 

                         Рожањ ( 988 метара). 

Јуче су се планинари ПД Копаоник испели на планински врх Рожањ ( 988 метара надморске висине). Пре него што смо кренули 

вијугавим колником ка врху, имали смо сусрет са врло занимљивим човеком. Постарији крупан мушкарац лукавог израза лица је 

окупио око себе знатижељне планинарке, испричао им је како хвата змије отровнице и поскоке којих овде има и тако добро 

зарађује продајући змије Иституту Торлак у Београду. 

За њега се прича да `` уме са змијама`` 

. `` Ено оданде сам, оно су Лазе`` показа руком постарији али још увек добро држећи снажан мештанин у одећи сељака на низ 

сањивих сеоских кућа што трепере у јари ведрог летњег дана . 

Лазе су забачени засеок, који дрема у измаглици,  збио се под планину, као беба уз груди мајке, нема пута, само земљани колник, 

мами миром и спокојом. Како би било дивно тамо се одморити, све заборавити, спавати у неком вајату или у сену на тавану старе 

магазе?. Да те ујутру пробуди какотање веселе коке која свима оглашава да је снела јаје,  блеје овце, потерала чобаница стадо  

оваца на пропланак, пашњак сав сјакти у срећи раног јутарњег сунчевог зрака који обећава нов незаборавни дан. 

 А у Београду се буде мамурни и зловољни. 

Свици, зрикавци, слепи мишеви, мирис покошене траве, овде су људи побегли од нечега.  

Или се тако само чини? 

Око њега се због нечега највише окупиле женствене планинарке. не могу да поверују да он `` уме са змијама``.Оне су рођене у 

Београду, или неком другом граду, овде су по први пу у животу. Али тако осећају својим мислима, изразима лица и сјајем очију 

душу ових људи одавде и овај крај.  То је та национална потсвест, та немушта енергија што струји широм духа нације, као што 

вода пролази кроз спојене судове.  

Оне никад нису биле у овоме крају,  а као да су овде рођене?  

Од Крста изнад манастира Соко, крете колона планинара, иду колником изнад стрме косе,  све узбрдо, треба пешачити четири 

километра , по жези, од хлада до хлада, да се стигне до врха Рожња од 980 метара надморске висине. Неки одусташе, осташе код 

Крста да у хладовини уживају у пиву и врућој погачи са кајмаком. Остали кретоше, успут их подоста застаде у хладовини борова. 

Неће даље. Извалили се по трави. Тамо им је лепо.   

Желим да се докажем, хоћу да у мојим годинама стигнем на врх Рожња међу првима, брзам, заостајем, онда престижем, прође 

поред мене брзим ходом планинарка Анђа, снажна и једра . Она је стигла прва од педесет планинара, ја сам био други. 
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27 јуна Хашки трибунал осудио Насера Орића ( томови 4 и 5, Насер Орић ме је као кадар ГСУП-а хапсио, том 4, касније био у 

личном обезбеђењу Слободана Милошевића) на две година затвора,  и пустио га на слободу. 

  

           Насер Орић. 

Мене је хапсио ГСУП, на моја врата у Ћустендилској улици испод брда Звездара су долазили милиционари , кажу да их шаље 

Насер Орић. Начуо сам да је он из околине Сребренице. Сазнах од рођака Томе Беатовића да је његов деда  изгледа био усташа? 

Можда је био умешан у депортацију ујака Вељка Поповића у логор Јасеновац 1941.године?   

-Јуни 2006.године. На први поглед ситнице, које могу бити судбоносне по здравље.  

Здравље захтева сталну бригу, исправну исхрану, одећу и обућу, дуг окрепљујући сан, физичку  рекреацију, релаксацију и 

уклањање стреса и брига.  

Једна од најприсутнијих тема ове саге је управо борба  за  здравље и дуговечност, за квалитетан живот.  

Трудим се одувек да изнађем нешто ново, обогаћујуће.  

Открио сам да нарочито може бити корисна за здравље аутосугестија. 

Организам делује на дух, и обратно, дух делује на организам, ту се успоставља двострана комуникација. Управо сам на тим 

тананим релацијама изнашао врло дискретне али врло значајне сигнале. То су истиински кодови, које треба умети регистровати , 

анализирати , из њих извући закључке, на њих одговорити како треба.  

Најмања промена нагоре, ако се не запази  благовремено, ако се не предузму праве мере да се отклони, може се запатити као 

менталне бактерије, усталити, јачати и повећавати, па да узме маха и онда је касно. 

Например, повремено патим од несанице, јаве се замор, црне мисли. Одмах би кренуо у шуму, на Авалу, вежбе, да поправим сан, 

да живне виталност, да се вратим у првобитно стање. 

Понекад бих се будио ујутру  нерасположен, па настаде тенденција да се лоше расположење устали. Реаговао бих брзо и 

енергично, шетње, вежбе, исхрана, изласци, посете пријатељима , релаксација. трудио бих се упорно да ми се поврати лепо 

распложење. 

На крају лета, после неколико месеци пливања, боравака на Дрини, у природи, другачије исхране,  бих се осећао јак и радостан. 

Запазио бих, да ако не водим довољно рачуна да такво стање трајно одржим , да би се виталност топила.  

Налазио сам лека за то. 

Јер ако се то све не отклони, остаде тако заувек, убрзано настаје губитак виталности. 

И обратно, ако се то благовремено запази, и отклони, виталност ће се се повратити.  

-Јуни 2006.Узовница. У кући Живка Матића. 

 

 

             Кућа Живка Матића. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%9B
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У Узовници сам, станујем у кући Живка Матића. Али не у овој великој што је изнад овог текста, у њој станују Живко и његова 

супруга Владанка, и туристи које ја доводим.  

Изнајмио сам од њих за 50 евра месечно ову доњу кућу. 

 

Недовршена, поред пуита, кућа Живка Матића. 

Живко је мужеван, средовечан, тако ме потсећа на америчког глумца Џефа Чендлера. Не види добро, страхује од деликатне 

операције  очију.  

До пре неку годину, у овој кућици поред пута коју је мени изнајмио, је била његова продавница , коју је водио његов син. Син има 

златну породицу, супругу и дете, нешто се десило, дубоко разочаран је напустио родно село, оца, мајку, радно место, и отишао у 

Београд ( Чуо сам касније да се развео). 

 -Јуни 2006.године. Са  Биљаном Куколечом на плажи на Ади. 

Биљана Куколеча, кћерка мога омиљеног професора Економског факултета у Београду  Стевана Куколече, се прихватила за 

скромну цену, поврх свега у ратама, да лекторише први том мога аутобиографског  романа Сага о ..ићи, са звучним називом ( 1940-

1953) ``ВИСКИ, ВОТКА, ШЊИВОВИЦА``. 

Она је новинар РТВ Политика, на малом екрану моје телевизије бих је виђао како брзо, кратко и сажето, чита вести. Биљана је 

интелектуалка, полиглота, има широко образовање, студирала је у Италији, преводи са француског и италијанског књижевне 

хитове за издавачку кућу ``Лагуна`` 

Када помислим на њу, а то су искључиво контексти  у вези рада на мојој књизи, моје мождане вијуге у моје очи смештају 

издужену фигуру изразите црнке, средовечне жене, али која делује младалачки, лепрша из даљине у ходу сва у црном. Није јој 

само одећа црне боје, њена коса је тамна као да је Индијка, очи су јој загасите као угарак.  

Она је жена у црном. Црна боја би требала да асоцира на тугу. Биљана је све друго сем црно, туга, она је весела и духовита, п уна 

живота. 

Моја представа о њој и моји поступци, чим се активирају, зачетак имају у лику њеног покојног оца мога омиљеног професора 

Куколече, уважавање и поштовање за њега.  

Ивер не пада далеко од пања, каже наш мудри народ. Таква је и Биљана.  

Она је не само предана професионалка, него изнад свега брижна мајка двоје деце. Њен отац је са Баније, `` Од Петрове горе, близу  

Загреба ``, како ми она једном рече.  

Колико сам схватио њена мајка је из Србије, да ли је рођена Београђанка, из Шумадије, или Јужније, зар је то битно?  

У цртама лица, у осмеху сетних. још увек помало детињастих очију, али на време сазреле и забринуте разведене интелигентне  

жене која је врло добро свесна да мора извести на пут своју децу. 

Трагам за знацима? Мене занима да ли је она по оцу окренута динарским кодовима и шифрама, понос, бујна енергија, строгост, 

доминација, повремена нападна искреност, али која се може нагло изокренути у супротност, понека растегнута ијекавска  реч, 

умеју динарци бити тврдоглави, њихова урођена племенитост се може изокренути у смутљивост и подмуклост, сујету.  Изговорила 

би понеку растегнуту реч, али можда је то покупила док је студирала у Сарајеву?.  

Она је очигледно оријентисана франкофонски, према француској и италијанској култури,            `` Белгијанце Французи виде као 

провинцијалце, као ми Босанце``, осмехну ми се. 

Бави  се планинарењем у ПД Копаоник, иде на излете са њеном нераздвојном пријатељицом симпатичном и такође шармантном 

Надом Петровић, пензонисаном  гимназијском професорком књижевности  

Понекад би се запутиле у најудаљеније кутке планете. 
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Чини ми се да њих две живе од путовања до путовања. Биле су недавно у Јужној Америци, прпутовале су аутобусом од севера до 

југа овог континента, све до самог Антарктика. Вратиле су се препуне незаборавних утисака.  

Ипак, чини ми се да је Биљана више `` Београђанка и Србијанка`` него ли Динарка. То видим из албума њених породичних слика, 

иако се у њих наталожила време, прохујале деценије као руком однете, то су нека углађена београдска господа, у за оно време 

помодним грађанским оделима, то су неки интелектуалци, или утицајни, имућни, у њиховим лицима је наталожена мудрост која 

изазива уважавање. 

Она је поиосна њеним грађанским угледним потомцима који су оставили трага у српској историји и  култури. Биљана је занета 

Београдом. 

Она је 17 година млађа од мене, такав дубок генерацијски јаз међу људима је нешто тужно, сетно, нагони их да тај осећај  

превазиђу.  У мојој књизи се говори о пионирским ресторанима отвореним широм земље после  Другог светског рата,  да би се 

деца  и пионири  у условима сиромаштва и потхрањености хранили  боље од осталих, да расту и буду градитељи новог света 

равноправности и правде за све.  

Док смо једне изузетно хладне јануарске вечери седели у топлом ресторану `` Снежана `` у Кнез Михајловој улици,  кроз прозор се 

пред нашим очима одигравала представа чистача улице од леда и снега, витлала је побеснела кошава , бацала снег на кровове.А 

нама је било тако пријатно у топлом.  

Иако је напољу ледено, Биљана је уживала  у црном пиву.  

Она ми се окрете и скоро озарено ме врати у далеку прошлост:`` Па ја се сећам тих пионирских ресторана, овде је био један``.  

Потсетих се тих давних полетних дана, то је диван осећај, али, зар је могуће да се тога сећа и Биља?  

Као да се појави из магле облачасти мостић који споји две удаљене генерације. Сада смо ближи. 

`` Моји су за време рата били у бежанији пред Немцима, у Шумадији код неких сељака, када сам била мала смо те дивне људе 

посећивали, тако су се радовали нашим посетама``, још један мали генерацијски зид се обруши.  

 

Каменград на Ади Циганлији. 

Данас смо се нашли на Ади, топао дан, језеро је топло, сија летње, већ ужарено  сунце. Замислио сам где ћемо да одемо, тамо са 

Макишке стране језера, одмах иза растиња, почињу дугачке песковите плажице, на самом почетку је кафић са столовима и 

столицама, лигештулима и сунцобранима, који се спуштају благом стрмином све до саме површине језера.   

Е ту ћемо да се сместимо, у два лигештула што понекад запљусну залутали таласићи мирног језера.  

Биљану сам очекивао на главној стази што од аутобуске станице прелази насипом на другу страну језера, право кроз такозвани 

Каменград. Повремено бих се дискретно осврнуо у правцу одакле би она требала наићи.  

Однекле, са друге стране чух весео женски глас, нешто узвикну. Биљана ми је махала руком отуда са дрвене клупе увучене у 

хладовину бујног зеленила.  

Одмах је прихватила мој избор плаже.  

Биљана на први поглед изгледа као интлектуалка која много времена проводи за компјутером. Помало је погрбљена, витална је и 

женствена, али не делује као спорткисткиња. 

Био сам изиенађем када је изненада запливала у мирно језеро са Макишке стране и нестала тамо у даљини ка обали острва 

начичканој кафићима. Препливала је цело језеро. Није је било дуго, скоро да сам се био забринуо. Спазих је како из даљине плива .  
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Да то је била она.  

 

 

Једна од књига коју је Биљана Куколеча превела за издавачку кућу Лагуна.  

Миле Јефтић ( томови 4 и 5), се дружи са Јелицом Сузић, привлачном  женом. Рече ми недавно :`` Она је била једна од 

најзгоднијих жена у Београду, а и Марија Савин, њена пријатељица такође, када су се појављивале са страним дипломатама у 

Београду, сви скоро да узвикну-Српкиње су дражесне``. 

 

 

-  

Марија Савин. 

Тота Марковић је сестра мога нераздвојног друга још из школских дана Велизара Марковића ( томови 1 -5), она лети редовно 

долази на плажу на Аду Циганлију, наилазила би из даљине, стали би накратко, она лети поцрни, потамни, од сунца.  Посвећена је 

природи и рекреацији, вероватно тражи бег и релаксацију од неприлика и тегобног живота.  

Драги друг још од детињства Вела је стално забринут, станује у Панчеву, пензионисани судија, супруга Словенка му је преминула, 

бави се унучићима децом сина и кћерке. Тота станује негде на Видиковцу, то није далеко од мога стана, када би њен брат Вела 

долазио њој у посету навратио би до мога стана на Миљаковцу. `` Сећаш се када смо на Шари марта 1963.године, ноћу залутали у 

планини, а вуци само завијају ``, сети се Вела давног догађаја ( том 2).  

`` Шта ти би да искочиш из воза у леденој пустињи ноћу на Косову``? , запитах га. `` Био сам  ти кум на свадби са Сашом``, 

одговара Вела, тачно, био је кум. 
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Момчило Опарница је избеглица из Крајине ( томови 4 и 5), изложен је неприликама, његова супуга је негде са југа Србије, стан ује 

са њим и децом у Сарајевској улици у дворишној згради, запазио сам због нечега да су односи у његовој породици захладнели.  

Он је због нечега често у неком стану у Батајници, стално се по неким изговорима измешта из стана у Сарајевској, бежи по цео 

дан. 

-Јули 2006.године. Догађаји. 

S7 Airlines Flight 778 се срушио приликом спуштања .којом приликом је било 122 жртве.
.  

У Индији бомбашки напади.  

12 јула израелске трупе су извршиле инвазију на територију  Либана. 

Планета ври! 

-Јули 2006 године. Јован Јовановић. 

Наш представник у Шапцу Јован Јовановић је успешан бизнисмен, суди се у вези куће са локалним мафијашом, од кога зазиру суд 

, полиција, укључујући и градску управу.  

Јова долази повремено у Београд, његова супруга је лепушкаста Београђанка, са суседног Канаревог брда. Срео сам га са њом, би о 

је покуњен, имао је саобраћајни удес, док је истоваривао робу за његову продавницу у Шапцу, камион је нагло мало кренуо у 

рикверц, и пригњечио га, завршио је у болници. Од тада се лоше осећа.. 

 

Тереза ( томови 3-5) је редован посетилац Аде Циганлије. Милицу Никашиновић из суседства понекад  срећем у шуми где ужива  

у шетњама.  

Женствена Милојка Средојевић је избеглица из Босне, и она долази на плажу.  

Славица Спасић станује у улици занимљивог назива-Сасонова улица. Она има своје друштво, окупљају се повремено у Хотелу 

Балкан на Теразијама. Саопштила ми је још једанпу да јој доставим детаљну документацију о моме животу, жели да то преточи у 

роман.  

Добио сам емајл поруку из Канаде од сродника Слободана Томића ( томови 1-5) , која ме је истински обрадовала. 

Бранислав Бајагић  се бави туризмом, покушавам да га укључим у дрински пројекат.  

-12 јули 2006.године.Вратио се у Узовницу. 

Данас сам допутовао у Узоввницу. Затекох групу излетника, који су стигли пре мене, очекују ме да се појавим.   

Симпатични Фадил Поздер је смештен са старом мајком код Секе Томић.  

Брат Боро и Јелена су у његовој кући.  

Светлана Вуксановић треба да стигне 16 јула. 

10. јула преминуо Шамил Басајев, чеченски терориста. (1965.), 

https://en.wikipedia.org/wiki/S7_Airlines_Flight_778
https://en.wikipedia.org/wiki/2006#cite_note-35
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/1965
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-  

Шамил Басајев, на одру. 

13. јула је преминуо Драгомир Фелба, српски глумац. ( 1921.). Фелбе се сећам из филма Бурлаци са Волге , у коме сам статирао и у 

једној епизоди дублирао италијанског глумца Рикарда Батаљу ( том 2). 

 

     Драгутин Фелба. 

 -Јули 2006.година. Узовница. 

На кратко сам се вратио у Београд да платим рачуне. Искористио сам да одем до Аде и да позивам потенцијалне туристе. 

Направио сам врло дугачак списак са именима сродника, пријатеља и познаника, ја познајем много света, свима нудим да дођу на 

Дрину, по такорећи багателним ценама. Пронашао сам одрживу формулу, атракивно,  скромни услови, јефтино. Понеко би се 

одазвао мојим позивима. 

Раде Лазић и Зорица Јаковљевић су планинарски водичи ПД Копаоник из Београда, са њима сам развио плодну сарадњу, доводе 

групе планинара.  

Стева Казимировић из Ирига, је такође драгоцен туристички посленик.  

-1 август 2006.године. Опет у Узовници. 

Живкова супруга Владанка ми сваки дан доноси ручак, укусно кувано јело. 

Одавно хоћу да идем на богослужење, које је у узовничкој цркви недељом од  8-9 часова.Када год бих се припремио, преспавао 

бих. зарекао сам се да данас одем по сваку цену у цркву, шгто сам и успео. 

Рођак Радоје Томић ( томови 1-5), је због нечага нерасположен, жели да напусти имовину и кућу, и да оде да живи  у Панчеву.  

-21 август 2006.године. Поново у Београду. 

После више година сам сусрео даљу рођаку Милену Пуртић, кћерку покојне Динде Пуртић ( томови 1-5).  

Користм слободно време да позајмљујем књиге из Библиотеке Раковица  у суседстсву.  

Континуелне неприлике са личним рачлунаром су заморне и коштају. Увек би ми се при руци нашао професор Ђуришић.  

Вера Милошевић је врло активна у невладином сектору. установио сам да познаје и да се дружи са Биљаном Куколечом.  

Наша Коалиција самозаштите наставља да се састаје у Ресторану ``Парк`` у Париској улици у Београду  

Др. Желимир Вукчевић, пријатељ Милана Младеновића је написао мишљење о мојој  књизи.  

-28 август 2006.године. Допис Европском суду за људска права. 

Документ број 89. 

-Aвгуст 2006.године. Сплаварење Дрином. 

Сада је у јеку топла летња сезона, права прилика да усмерим знатижељнике у врло узбудљиву авантуру сплаварења на Дрини.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
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-  

Документ број 90. 

-Aвгуст 2006.године.Излети. 

Документ број 91. 

 

 

Манастир СОКО ГРАД. 

 

 

 

-Август 2006.године, Мирење са суседом Драганом Триваном.  

Помирило смо се дефинитивно. Није било ни  разлога да не будемо добри суседи.  
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Драган Триван са његовом супругом Јеленом Триван која је портпарол Демократске странке.  

-2006.година.Наш Форум Људска права. 

 

-2006.година. Кинези-победници. 

 

-2006.година. Јови Јовановићу у Шабцу, да исправе штампарске грешке у књизи. 

Моја књига `` Дрински рашомон`` је уз подршку Јована Јовановћа  оштампана у Шапцу, била је препуна грешака, да ли намерних 

или не, захтевао сам од Јове да штампарија исправи почињене грешке. 

Документ број 92. 

-Август 2006.године. Запишавање хаустора зграда и јавних места у Београду.  

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 1109-Beograd 

tel-3511829;Mob.tel-064-3095176; e-mail:Pokret@eunet.yu; Web Drina tours-

http://solair.eunet.yu/~tom 

 

ADVOKATSKA  KANCELARIJA  LAPCEVIC-SOKOLOVIC 

 

Posle danasnjeg razgovora sa gospodinom Strajinom Lapcevicem, advokatom iz Beograda, i kao 

nastavak inicijative sa poslednjeg rocista( XXI.P.)9742/04), da spor razresimo mirenjem,  saljem ovaj 

dopis. 

 

Predlazem sledece: 

-da se spor izmedju g. Dragana Trivana, moga suseda i mene zavrsi mirenjem, u  duhu dobrosusedskih 

odnosa. Nikada nisam imao nista protiv njega, niti sam mu bilo kada ucinio bilo sta nazao,  Trivan je 

tako postupao pod tudjim uticajima. Nadam se da on uvidja da je o meni bio pogresno obavesten. 

-oprastam mu, pod uslovom da se prema meni odnosi u  duhu dobrosusedstva, jer sa moje strane nema 

nikakav razlog za suprotno, niti ga je  ikada bilo. 

-buduci da ja nisam nista nazao njemu cinio, nego on meni, sasvim je logicno da on snosi troskove 

sudskog procesa. Pogotovu jer sam ja siromasan penzioner, minimalnih prihoda, na ivici socijale 

takoreci.. 

-izvolite, ukolko g.Trivan ovaj moj predlog prihvati, sto se ja nadam jer je to u obostranom interesu,  

preduzeti korake koji se nalazu da ovaj spor zavrsimo na najbolji nacin, mirenjem.Rociste je zakazano 

za 27 juni. 

 

u Beogradu 19.6.2006 godine                         Tomislav Krsmanovic 

Forum LJUDSKA PRAVA 

 

Forum LJUDSKA PRAVA je sada jedan od najbrojnijih srpskih foruma. Na jesen ce imati nekoliki 

liko hiljada clanova, bice daleko najbrojniji srpski forum. To cemo svi videti. Mi podrzavamo zvanicnu 

vlast, Predsednistvo Srbije iVladu Srbije, a na nasem nisanu su svi oni koj krse zakon, a to su 

kriminalci i maf ijasi. Ovi potonji zato protriv nas vode kampanje da nas neutralisu, cak i na srpskim 

forumima-uz podrsku geo-okruzenja. 

 

Ukoliko budu izbori , ukoliko nadjemo novac da platimo sudske takse za potpise, uci cemo u Skupstinu 

Srbije. Nas reiting je vrlo snazno porastao. Iz cele Srbije nas zovu stradalnici , koji su zrtve  mafijasa, 

iza kojih soje srbofobi iz geo-okruzenja.  

 

Tomislav Krsmanovic 

KINEZI-nebeski narod, udvostrucli si za vreme komunizma. 

 

Mudri i skromni kineski narod je lansirao najvisu zeleznicu na svetu, do Tibeta,. nedavno  je lansirao 

coveka u svemir, udvostrucio se za vreme komunizma, grad najvecu branu na svetu, ekonomski jaca, 

postize sve zavidnije rezultate, kineski sportisti postaju najbolji na svetu, u svim oblastima procvat, 

napredak. Kinezi su u skspanziji u svetu, svugde prisutni. I kod nas. 

 

A mi za vreme komunizma se upolovili, komunizam je nas upropastio, a njih  prepor odio. 

 

Nnjih ima preko mlijardu i tri sto milona, a nas svega sedam miliona , Rusa 170 miliona, a mi 

nestajemo, svadjamo se ,mrzimo jadan drugoga, a Kineza kojih ima milijardu 300 miliona, jedan 

drugog cene kao malo vode na dlanu. 

 

O cemu se ovde radi? 

 

Tomislav Krsmanovic 
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Када сам дошао у Брисел, Белгија  септембра 1965.године, помало сам се зачудио када сам спазио постарије мушкарце како 

стојећи мокре на замраченијим јавним местима., Приближавајући им се, видео сам да стоје пред зидовима гробља, или чак и 

цркава, спазих да су тамо били постављени мали писоари за мушкарце.  

Још сам био зачуђенији када сам спазио мушкарца како насред дана стоји уз кола пред црвеним сигналом у врло прометној улици ,  

и мокри пред густом колоном пролазника. Нико на њега није обраћао пажњу, а он је то чинио са болним изразом паћеника-морам, 

болест, не могу да се уздржим. 

 

Схватио сам тада да су Белгијанци толерантан народ, а да би например у Београду пролазници ипак другачије реаговали.  

Аустријска добитница Нобелове награде за књижевност Јелинек, у њеном роману спомиње некакве централно европске 

мушкарчине, који не могу да се уздрже, и запишавају хаусторе главног града Аустрије.  

О овој теми сам разговарао са  неколико познаника, Милан друг из ђачких дана, ми се поверава: `` Моја пријатељица пати од 

повремене благе инконтиненције, када јој бешика заповеди, она се брзо снађе, чучне иза неког дрвета, или ћошка.``. Признао ми  је 

да и он тако понекад учини. 

Милан ми рече:`` Разговарао сам са њом, каже ми да јој се нагон за мокрењем нарочито нагло појави   обично када улази у стан. И 

мени``, додаде. Настави: `` Разговаро сам са још некима и њима се исто дешава. Шта ј то? О чему се рди? Зашто баш када уђу у 

стан? `` 

Он је врло образован и информисан:`` Читао сам исповести чувене америчке глумице Аве Гарднер  , била је једно време у браку са 

католиком Френком Синатром, казала је да се њихов сексуални живот одигравао између заједничког кревета и тоалета``, 

посматрао ме је загонетно . 

 

  Ава Гарднер и Френк Синатра. 

Погледах га изненађено: `` Не  схватам о чему се ради?`` 

Он ме погледа са искрицама тајни и енигми у његовим очима:`` То се дешава и појединим мојим познаницима, не само старијим, 

него и средовечним, па и млађим, када се нађу жељни блискости сами у кревету, жале се да уместо задовољства понекад наста ју 

Танталове муке, јавља се нагли и врло интензиваан нагон за мокрењем, почињу надимања и грчеви  стомаку, и они као Ава 

Гарднер  и Френк Синатра, су више на путу ка тоалету него ли што су опуштени у кревету, од задовољства нема ништа, остају бес  

и бол`` 

`` Добро, Ава Гарднер није католкиња, Френк Синатра  јесте, ипак они су славни глумци, а то се овде дешава често са обичним 

малим људима? , питам га. 

2006.године. Књига Авантуре Џонатана Галибла на бошњачком, `` црногорском`` и за Републику Српску, оштампана  и 

прослеђена аутору. 

-Август 2006.године. Интервју на Радио Београду. 

 

-2006.године. Писмо Владимиру Путину.  

Tomislav Krsmanovic imao polucasovni intervju na Radio Beogradu povodom njegove najnovije 

knjige LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE, i aktuelne 

politicke situacije. Novinar-Mira Johan. 
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Документ број 93. 

-  

                   Владимир Путин. 

-Лето 2006.године. Понуде излета. 

Удружењу пензионера. 

Документ број 94. 

Стеин, белгијски студент ми је дао адресу мале белгијске туристичке агенције. Обратио им се понудом .  

Документ број 95. 

Лето 2006.године је у знаку умножавање акција за подстицање развоја туризма на Дрини.  Свакодневно, по више сати, шаљем 

понуде за излете. 

Господин Стева Казимировић  доводи планинаре из Ирига. Он је и председник Општине Ириг. Врло мудар и скроман човек.  

 

       Стева  Казимировић. 

Документ број 96. 

-Август 2006. Одговор на критике Сузане Игњатовић. 

Документ број 97. 

-2006.године. Допис Ветон Сурои. 

 

Ветон Сурои. 

Документ број 98. 

-28 aвгуст 2006.године.Одбијам да платим судске таксе. 

Јер би то била казна што сам тражио судску правду. и награда неправичним судијама.  

Документ број 99. 
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-28 август 2006.године. РЕПРЕСИЈА СЕ НАСТАВЉА. 

Документ број 100. 

 

Срби су одувек били војници Небеске Србије, духовни, у Богу оваплоћени. Поштовали су заробљенике, нису мрзели непријатеље, 

нити  насилнички бацали очи на њихове похотљиве жене, нису били заслепљени пљачком велелепне имовине поражених.  

Кроз мрачни Средњи век непросвећености власти Србије су бивале  понекад сурове и према своме народу. Ипак, треба знати 

чињенице. У Законик Цара Душана из 14 века је прописана  независност судства: Суди по законику, а не по страху од царства ми. 
А потом су следиле одредбе које говоре о обавезама зависног становништва, себара (кметови и земљорадници).. 

У мраку 19 века после ослобађања од османлијског ропства, нова српска властела би се у појединим околностима умела, по 

наслеђеној навици, охоло понашати према своме народу,   слично обезвлашћеним турским агама и беговима,  

У непроходним шумама Србије су се током 19 века криле банде разбојника, можда су то били потомци српских одметнутих 

хајдука из турских времена, подивљали из шуме напречац су упадали и пљачкали забачене сеоске куће. Ове разбојничке банде би 

живнуле у време ратова и криза, харале би још неочврслом Србијом, као повремене епидемије.  

Срби, потомци Небеске Србије, су по први пут устали једни на друге у Другом светском рату,  српски народ са неразумљивом и 

невиђеном злоћом, се разделио у два табора, у Монархисте и Републиканце, Партизане и Четнике. Замрзли су једни друге као 

најцрње злотворе.  

Никад нису мрзели друге нације тако опако и са најгорим намерама, а тада је устао брат на брата.  

Када су комунисти дошли на власт у Југославију падом Хитлерове Немачке, омраза Срба ратних супарника, уместо да утихне у 

миру, је се из године у годину разбуктавала. Као када би неко бацао у огњиште снопове суве боровине. 

Повремено би се ватра мржње стишавала, као шумски пожар када  нема више шта да запали, кишни ветар би погасио преостале 

ватрице. А онда би се нека жарка распламтала и почела да гута шикару преосталих и неистребљених сасушених плодова мржње из 

претходног рата. 

Очекивали смо да ће падом комунизма у Југославији, завођењем вишестранчког система 1990.године, у нашу напаћену земљу доћи 

нека нова боља времена, да ћемо наћи наш мир, добити демократску власт.  

Уместо тога, настао је нечувен метеж. Распад земље, ратови, санкције, изолација, бомбардовање. Расуло настало у земљи су 

искористили ранији властодршци, да се поново устоличе, њима је добро дошао хаос такозване транзиције. Они који су били `` 

непријатељи капитализма``, сада су променили рухо, постали су `` перјаници Запада, и ЕУ``.  

Зграбили су од обеспомоћеног и изнуреног народа  фирме, опљачкали што су хтели, све до девиза у сламарицама станова, грабили 

су привилегије, искористили су свемоћ да приграбе и жива бића, слично разулареним азијатским турским освајачима. Наставили 

су по инерцији и навици да се жестоко обрачунавају са унутрашњим непријатељима.  

Непријатељ је онај ко се не слаже са пројектом чувања њиховог ново створеног богатства, хоће да сачувају апсолутно нетакнут `` 

Status quo``.  

И да се у исто време усагласе са планетарним mainstream -ом глобализације: Срби су под санкцијама, у немилости, ево и ми их 

кажњавамо. 

Лисица у кокошарнику. Ми смо чувари интереса међународне заједнице у Србији, се бусају  груди -уствари такве околности 

злоупотребљавају да се богате. 

Ако треба су и еугеничари, облепиће Србију читуљама, само да  оплођавају свој ћар и своје фирмице и послиће.  

Највећи злотвори Србије су однарођени Срби. Комунизам је произвео мржњу међу њима, сумњичења, крађе и пљачке, суровост  

безобзирност какве никада у историји српског народа није било ни према једном туђем народу. Урушио је морал, и на Балкану 

створио кужну антрополошку депонију.  

Једино што може спасити Србе, а  и друге балканске народе је повратак изгубљеној вери у Бога и људскости. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8
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Сви се чуде: околни народи из састава бивше Југославије и суседних држава, су такође оптерећени духом урушеног комунизма, 

али сви они иако гледају превасходно своје личне интересе, се труде да помогну и своме народу, да га уздигну из урушеног праха 

и пепела претходне мржње комунизма. А српска властела ради против свога народа.  

Дан данас Срби ратују против Срба у Србији, Србија нестаје, смањује се. Копни.  

А арлаучу за права Срба на Косову и у Хрватској. 

 

-2006.година. Допис Општинском суду у Белој Цркви у вези Радомира Вељковића. ( томови 1-5) 

За мене је неприхватљиво да је Радомир већ преко две деценије заточен у психијатријском азилу због ненасилног вербалног 

деликта, иако је доказано да је невин, упркос интервенција AI-Amnesty International  која га је прогласила `` Затвореником 

савести``, слично се изјаснио и  UNESCО. 

Он је скоро две деценије чамио у Психијатријској болници Централног затвора у Београду, због тога што је критиковао Тита. Сада 

се налази у психијатријској болници у Вршцу, са образложењем ``да  је у сукобу са сродницима``.  

Радомир има 80 година, његова нада и борбеност не јењавају, трудим се да нешто учиним за њега. Али сам у тој намери усамљен. 

Ово су друга времена, концепт људских права какав је био на снази у Србији и Југославији пре распада, није више на снази. Сада 

су актуелна права мањина, геј популације, Косово. Сви су заутети собом у јагми да преживе. О Радомиру више нико не брине, 

нити га се сећа. Укључујући и сроднике, са којима су његови односи озбиљно нарушени..- 

Осећам грижу савести. Морам нешто учинити за њега? 

-  

 

 

--Септембар 2006.године.Наталитет. 

Државници и јавни посленици, сви до оних нјмање образованих, сви непрестано папагајски понављају: Ми смо нација која 

изумире. 

И када то кажу нема питања ШТА ЧИНИТИ? 

Тачка. Нема решења. Очекујемо да полако и све убрзаније нестанемо са ових простора и да се овде населе неки други народи.  

Запрепашћен сам оваквим резоновањем.  

Ко брани нашим људима и женама да рађају?   

Са одговарајућим приступом се може брзо повећати број новороћених и спасити српски народ од нарастајуће демографске 

катастрофе. 

Како то постићи сам се изјаснио у приложеном тексту. 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;pokret@eunet.yu 

 

OPSTINSKI SUD BELA CRKVA 

BELA CRKVA, Banat, Srbija 

 

Obracamo vam se zahtevom da dostavite sve relevantne sudske odluke na osnovu kojih je g.Radomir 

Veljkovic smesten i danas se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa  VRSAC, (RS, Centar za 

socijalni rad Bela Crkva 9 maj br.570-0950/2000, dana 23.11.2000 g, Bela Crkva). Nasa organizacija 

Pokret za zastitu ljudskih prava se obratila ka sto znate ,Evropskom sudu u Strazburu zahtevom da 

g.Veljkovic bude otpusten iz ove ustanove gde je smestene nasilno i nezakonito, protivno medicinskoj  

etici. .Evropski sud zahteva ova dokumenta. Molim posaljite  ih najhitnije na gornju adresu. U prilogu 

dopis Evropskog suda od 17.1.2006 godine. 

 

s‟postovanjem 

Tomisav Krsmanovic 
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Документ број  101. 

Професор Марко Младеновић је дао прави савет: Сви у јуриш на борбу за наталитет!  

-30 август 2006.године.Књига Људска права-црна рупа. 

Предлог представљања књиге у Дому војске Србије. 

 

-2006.година.Криминал -корени зла. 

 

Криминалци и мафије руше Србију и њен народ. заслепљеии ћаром, лаким и брзим богаћењем, секу грану на којој седе.  

Документ број 102. 

-2006 године.Поднесак Миладина Шаловића Европском суду у  Стразбуру. 

Миладин Шаловић ( томови 4 и 5) је био запослен у Амбасади Југославије у Лисабону, главном граду Португалије. Висок и 

снажан  има златне руке, зна многе занате, вредан и поштен. 

Чиме је запао за око и засметао усташкој емиграцији у овој земљи. Усташе су инсценирали подмукле интриге и подметања, успели 

су да га представе да је нешто незаконио учинио, што није ..  

Португалске власти су га Београду лажно представиле. Због чега је невин био истеран из службе у Министартству иостраних 

послова у Београду и уз кривотворење чињеница осуђен на затворску казну.  

Он се од тада бори за његова права. 

Нисам био сам зачуђен да га наша држава није заштитила од усташа и њихових подржавалаца у Португалији.  Имам у виду шта 

сам лично доживео за време мога боравка у Бриселу, Белгија  ( том 3). Много више сам био разочаран и разжалошћен да су га 

југословенске власти казниле у Бограду, уместо да га подрже. 

Миладин ми је кратко образложио: `` Из службе су ме избациле усташе у Београду, па она осудиле``. 

Сада обавља свакојаке послове, има златне руке, познаје многе занате. Али му је здравље озбиљно нарушено. развео се. Један син 

је у Америци а другога покушава да злоупотреби непријатељско окружење у Београду . 

У Србији и даље царују незнање и лоше процене. 

Иако знам да неће бити подршке, саветовао сам му да поднесе жалбу Европском суду у Стразбуру.  

Документ број 103. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                  30.8.2006 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja/gdjica Olga Bozaric 

DOM VOJSKE SRBIJE 

Odeljenje za kulturu 

Brace Jugovica br.19-11.000-Beograd 

 

Postovani/a, 

 

U vezi telefonskog razgovora sa gdjom Bozaric dostavljam dva primerka moje najnovije knjige 

LJUDSKA PRAVA ,sa molbom da je proucite i eventualno omogucite  Prikaz/Knjizevno vece, iste. 

Dr.Milan Krsmanovic, pukovnik bivsi Nacalnik u VJ i ja smo vrlo aktivni u  Udruzenju Krsmanovica i  

pisanju rodoslova naseg  roda. 

 

Odgovarao bi mi bilo koji termin sto pre,. npr. u oktobru, npr. u 13 casova, ili u 18 casova ukoliko vam 

to bolje odgovara. U nadi da cete izaci u susret mojoj molbi i blagovremeno me obavestiti  

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic. 
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-Септембар 2006.године. Сафари џиповима на дринским планинама. 

Бизнис је креативност и иновација. Досетио сам се да покушам са организацијом сафарија џиповима по дринским планинама.  

 

Документ број 103.A 

2006.година.Порука Милошу Богдановићу ( томови 4-5). 

 

 Милош Богдановић 

Милош је савестан и частан интелектуалац од интегритета. Био је својевремно Генерални секретар нашег Покрета за заштиу 

људских права. Он је припадник Адвентистичке цркве у Београду. у међувремену је написао неколико значајних књига.  

Документ број 104. 

- Септембар 2006.године. Да ли је оптимизам људи са Дрине вечит?  

Мој дрински завичај, када му се приближавам са севера , почиње већ на неки начин од Мачве, од падина планине Цер које се 

спуштају ка реци Сави, па се наставља на Гучево. Иде ободом планина Мачков Камен, Јагодња, Медведник, Маље, Повљен, ка 

Тари, спушта се Дрини.  

То би за мене био завичај у ужем смислу речи.  

Али се на неки начин осећам да сам као у завичају, и када сам у Ужицу, па и у Чачку, на Златибору и околини.  

Када бих се приближавао колима од Београда ка Ваљеву, када се у даљини заплаве модричасте сањиве ваљевске планине, које 

почивају у спокоју , и када зачујем растегнуту ијекавицу, или неки још њен незагубљени траг, обузела би ме поспана сета 

помешана са дубоким узбуђењем-видим и осећам капију завичаја.  

Осећам се као у завичају и када пређем Дрину, стигнем у Братунац, Сребреницу, Скелане, Милиће, Зворник, Власеницу, Бирач, 

Романију. 

Драга насмејана искрена лица, пријатељски погледи и најбоље намере тих људи тамо, чине моје боравке у тим далеким пределима 

као најлепши мелем за душу. Дремају у маглама незаборава, али осунчани оптимизмом.  
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Када би аутобус изашао из Зворничке клисуре отворио би се поглед на плавичасте висове и засеоке под њима, промичу старинске 

куће Осаћанке, стада оваца,  пред кућама седе жене и људи. 

Упркос промена и новина, ипак је то онај стар и, некадашњи свет. изменио се у мног чему, али сачувао онај давњашњи, исконски 

дух, остао онакав какав је био. Свет наде и оптимизма. Који се не да. Опире. 

Београд и велики градови немају тај потенцијал да сачувају ону танану нит која их повезује са традицијом.  

Али зато има и овај удаљени крај успаван околним планинама и Дрином. 

Земун није више оно што је био. Земун је насеобина која је имао свој нарочит дух, и има га још увек, али у душама старих 

Земунаца, који знају дискретан али врло изражен шарм овога града на обалама Дунава. Дошли су неки нови становници, старих 

Земунаца је све мање. Досељени су донели нове навике, своја виђења, они нису осетили дух Земуна, Гардоша, Куле Сибињанин 

Јанка, Земунског кеја, Ратног острва, бежанијске косе и њених брда и трешања, Калварије. Они се не сећају свих оних драгих места 

у Земунском парку, у Бежанијској улици, немају оних драгих ситних успомена старих Земунаца. За  њих је Земун састављен до 

улица, зграда, као што су други градови. Досељеници су све бројнији, они дишу исти ваздух, крећу се истим улицама, али не 

осећају вековни дух тога града. 

Слично је и са Београдом. До пре четрдесетак година у Београду је било  толико делова трада, да напоменем само Дорћол, 

Карабурму, Чубуру, Раковицу, Канарево брдо, Миљаковац,  Сава мала, Чукарица, Палилула, Жарково, Кијево, све су то били мали 

градови у великом Београду.  

Сваки тај део Београда је имао своју душу, нешто као свој идентитет.  

Уживао бих да дођем и да се са њима дружим, да уживам у евазији. У Београду сам био, а као да сам отпутовао у неко далеко 

место. 

Сада су се ти делови Београда утопили у једнолично сивило великог трада од преко 1, 500.000 становника.  

Свугде је исто. 

Али, када бих лети дошао у Љубовију, Узовницу, у околна села, упркос промена, изградње асфалтног пута, електрификације, 

радија, телевизије, компјутера, пред многим сеоским кућама бих видео да стоје паркирани аутомобили, већина мештана има 

пензије, путују, неки су живели ван земље, или имају своје блиске широм ове наше планете, сусрео бих оне некадашње 

Узовничане, иако су већина остарели, има и болесних, али има и младих, сви би они чували онај стари здрави дух, исти онај 

оптимизам и наду у боље дане. 

Нема овде дошљака, ако има, мало их је. Оно ново што надире није било у стању да сруши онај стари дух.  

Он опстаје. 

-2006.година.Настављају се масовна кршења људских права. 

Документ број 105. 

-Август 2006.године.  Догађања. 
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-11 септембар 2006.године. Књижевно вече књига ЉУДСКА ПРАВА ЦРНА РУПА  у Библиотеци Свети Сава у 

Земуну. 

 

-  

 

 

Учесници разговора су се изјаснили  књизи.  

Народ је огуглао. Присутни слушају о нечувеној мржњи која се на њих излива. Ћуте као омађијани. Нема реакције, нема беса, нема 

отпора. 

 

BIBLIOTEKA” SVETI SAVA” ,Zemun, Petra Zrinjskog broj 8, Zemun ( kod Opstine Zemun) 

Najstarija biblioteka u Srbiji 

 

 

                                                KNJIZEVNO VECE: 

                       “Svi smo mi izasli iz sinjela Tomislava Krsmanovica” ,u ponedeljak 11 septembra u 19 

casova i 30 minuta  

 

Predstavljanje najnovije knjige Tomislava Krsmanovica “ LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, 

SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE” 

 

Pored autora govorice : 

 

-dr Marko Mladenovic, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu 

-dr Stevan Petrovic, psihijatar,  

 

Prisutni ce moci nabaviti knjigu.po snizenoj ceni. Posle prikaza knjige KOKTEL. 

 

DOBRO DOSLI 
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-Септембар 2006.године. Савршен злочина мафија против  српског народа.   

Документ број 106. 

Лист БОРБА објављује моје политиколошке анализе. У броју од 9-10 септембра , страна 2, рубрика КОМЕНТАР , текст МАФИЈЕ. 

-  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-16. септембар 2006.године. Дефиле војске Србије. 

Први пут након обнове државности Србије, у суботу је испред здања Народне скупштине Булеваром Краља 

Александра дефиловала Војска Србије при свечаној промоцији 126. и 127. класе питомаца Војне академије. 

 

`                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

KNJIGA:“LJUDSKA  PRAVA, CRNA 

RUPA-SAMOUNISTENJE DRZAVE I 

NACIJE” (1964-2006 ),  pisac  Tomislav Krsmanovic- 

Mart  2006 godine, Izdavac VEDES, Beograd 

 

 
 

SVI  SMO  MI  IZASLI  IZ  SINJELA TOMISLAVA 
KRSMANOVICA-KNJIGA  KOJA  SKIDA  

KOMUNIZAM  DO  GOLE  KOZE 

 

-  
 

Recenzije-Misljenja: 

1.profesor dr. Marko Mladenovic, Pravni fakultet Beograd: 

 
Ova knjiga je vrlo aktuelna, ljudska prava se krse jos uvek. Krsmanovic  predocava da su od 

1945 do kraja 2000-ih , iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, sumnjicenja i krsenja ljudskih prava 

bujala i dostizala cudovisne dimenzije, da je to vodilo iznutra slabljenju i samourusavanju drzave i 

nacije. Autor daje vrlo uspesnu iscrpnu analizu svih ovih metoda zloupotreba, i navodi vrlo brojne  

slucajeve pojedinaca  iz prakse, i predstavlja vrlo sirok repertoar zloupotreba sa ljudskim pravima. Srbi 

su jedan od najstarijih naroda na svetu, ali i jedan od najbolesnijih naroda. Uzrok takvom poraznom 

stanju vidi u masovnim zloupotrebama sa ljudskim pravima, koje su iznurile, ruinirale, vecinu 

gradjana.Ova knjiga je upravo dragocena u tome sto Krsmanovic javnosti objasnjava ovu tamnu oblast, 

i poziva da se ovo pitanje najzad aktuelizuje, stavlja ga na dnevni red. 

 

2. profesor dr. Jovan Marjanovic, Fakultet politickih nauka Beograd: 

 
- Knjiga Tomislava Krsmanovica predstavlja autenticno svedocenje o decenijskom 

funkcionisanju totalitarnog politickog sistema kojeg smo poceli da se oslobadjamo  5. oktobra 2000. 

godine. Njegovo svedocenje  doseze  do sezdesetih godina, a u fokusu mu je: intenzivna politizacija 

svih oblasti drustvenog zivota uz porast represije i masovnih sumnjicenja , krsenje ljudskih prava, 

zacetak politickog klanisanja i mafijastva , birokratizacija, privilegisanje, korupcionasenje i drugi 

vidovi politicke degeneracije i kriminalizovanog stetocinstva. 

Poseban kuriozitet u ovoj knjzi pretstavlja  prikaz takozvane "lakirovke", kao i drugih lagarija 

o tome kako mase "prihvataju sistem". Prema Krsmanovicevoj analizi ucinak ovog politickog 

anestetika je dvojak, on proizvodi stalno opadanje samokriticnosti vladajucih politickih faktora, na 

jednoj strani, i na drugoj, sukcesivno intenziviranje opste bezobzirnosti i sve nemilosrdnijeg fizickog 

terorisanja gradjana. 

Na svu srecu, valjda smo vec izvukli neke pouke. U tome ja vidim aktuelnost i znacaj 

Krsmanoviceve knjige. Naime, uveren sam da ce ova knjiga,  doprineti da postignemo odgovarajuci  

nivo nase slobodarske svesti i savesti.  

 
3.profesor dr.Mihajlo Mihajlov, Nju Jork-Moskva-Beograd 

 
- I u ovoj novoj knjizi Tomislav Krsmanovic nastavlja sa razradom svoje osnovne teme o 

ljudskim pravima. To je i logicno: Krsmanovic, cijom iskljucivom zaslugom je sprecena i u mnogome 
prekinuta upotreba psihijatrije u cilju kaznjavanja i izolovanja politickih zatvorenika u Titovoj 
Jugoslaviji, - a sto je ekstremna forma narusavanja ljudskih prava - sada u ovoj novoj knjizi razvija 
misao u sirinu i dubinu i dolazi do tragicnog zakljucka da nastavak narusavanja ljudskih prava od 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
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Љубо Протић ( томови 1-5), се упорно бори. Миладин Шаловић, ражаловани дипломата ( томови 4 и5 ), принуђен је да би 

преживео да упркос оронулог здравља обавља напорне мануелне послове.  

Радмило Крстић је дошао у Београд, дуго смо  разговарали. 

Госпођа Марија Пантић, удовица покојног саборца Станислава Пантића ( том 5), станује са сином на адреси Кајмакчаланска број 

69. Њихов син, запослен у Речном бродарству ми је дао прецизне податке о потапању брода Ниш до кога је дошло 1952 године, 

чиме је обогаћена моја аутобиографска књига 

-Септембар 2006.године..О  конформизму српских интелектуалаца. 

Документ број  107. 

-Септембар 2006.године. Догађања. 

17. септембар .На референдуму који су организовале власти непризнате Придњестровске Молдавске Републике, 96 одсто грађана 

се изјаснило за „наставак инсистирања на независности и накнадно слободно прикључење Руској федерацији.― 

 

.  

Застава Придњестровске Молдавске Републике 

У демонстрацијама у Будимпешти повређено је 200 људи. Повод је снимак у ком премијер Ференц Ђурчањ признаје да је лагао. 

Председник Скупштине Косова и Метохије Кољ Бериша прети побуном ако не дође до независности Косова и Метохије. 

19. септембар.Београдска Математичка гимназија прославила 40 година рада. 

У Клини четворо Срба повређено од бомбе убачене у стан.  

20. септембар.Савет Европе припремио нацрт резолуције у којој се предлаже тзв. „условна независност― за Косово и Метохију. 

26. септембар.Румунија и Бугарска ће приступити Европској унији 1. јануара 2007.године , потврдила Европска комисија. 

27. септембар. Хашки трибунал прогласио Момчила Крајишника кривим за ратне злочине у БиХ и осудио га на 27 година затвора, 

али га је ослободио оптужбе за геноцид. 

28. септембар.Фудбалски клуб Партизан пласирао се у Лигу УЕФА. 

30. септембар.Народна Скупштина Републике Србије на посебној седници којој су присуствовали председник Републике Борис 

Тадић, премијер Војислав Коштуница и чланови Владе, једногласно усвојила предлог новог Устава Републике Србије. Предлог је 

добио подршку грађана на референдуму одржаном 28. октобра и 29. октобра 2006. на коме је за предлог новог Устава гласало 

53,04 % од укупног броја грађана са правом 

-25 септембар 2006.године. Нада Дангић. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%82%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2007
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2006.
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Transnistria.svg
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Нада Дангић, рад академског сликара Марије Стојић 1952.године.  

-25 септембар 2006.године. Допис МУП-у Србије. 

У прилогу сигналетички подаци особа које су ме узнемиравале и претиле ми телефоном, добијени од Телекома Србија  

Документ број 108. 

-Септембар 2006.године. Развлачење судова. 

Документ број 109. 

-25 септембар 2006.године. Отворено писмо Борису Тадићу и Војиславу Коштуници.   

Војислав Коштуница је саборац ( томови 4 и 5). Сматрам да је његова дужност и морална обавеза да ме подржи , и да  би он то хтео,  

јер смо се деценијама заједно борили за демократију и поштовање људских права. Али исто тако знам, да он ту не може много шта  

учинити. Полуге одлучивања нису у његовим рукама, одлучују неформални центри моћи  

Документ број 110. 

-Септембар 2006.године. Вучета Тончић: КУЋА ГРЕХА. 

Са Вучетом Тончићем, бившим васпитачем у дому за ментално заостала лица, ситуираном у околини Панчева,  сам се сусрео 

ведрог и сунчаног поподнева 12 јуна 1991.године на тераси кафане што гледа од палате Истра на Споменик  Кнезу Михајлу и Трг 

Републике. (  Сага о .. .ићима , Тајна завера Југославије против Југославије Четврти том 1979 -1992, страна 1378) 

Вучета је сазнао да се боримо за исту ствар, против истог зла, сачекао ме је пред капијом Галенике где сам тада био  запослен. `` Ја 

сам Вучета Тончић, васпитач у дому у Јабуци код Панчева, желим са вама да разговарам, хоћу да вам доставим поверљива 

документа о Кући греха у близини главног града Београда где се дешавају пошасти које тешко може да замисли и најплоднија 

људска машта`` , преда мном је стајао повисок млађи човек, такорећи на прагу свредовечног доба.  

Осмотрио сам га испитивачки, да ли је провокатор , навикао сам да их шаљу охоли  властодршци?  

Има у себи нешто искрено, што краси људе из динарских крајева, али у њему препознајем , тако ми се чини, известан  јак утицај 

становника Војводине, смиреност, одмереност, рационалност, и упркос свега некакву резерву која би ми могла заличити на 

извесну хладноћу. 

Његове речи су побудиле у мени знатижељу, ово је добро дошло. прикупљам податке о злоупотреби психијатрије, загледам се  у 

његове црте лица. Делује као искрен и племенит млади човек, забринут као и ја за суноврат земље и морални пад оних који би 

требали да спасу и помогну оне којима треба подршка.  

А уместо тога злоупотребљавају њихову обеспомоћеност да их злорабе и пљачкају, укривајући личну похлепу лажима да су ове 

жртве некакви опасни државни непријатељи. Или погрешно видећи у њима рушитеље власти и државног поретка.  

Пружио сам му руку пријатељски и са уважавањем. Ушли смо  у полупразан  аутобус 84 и кренули ка Зеленом венцу, цело време 

живо разговарајући. Од Зеленог венца се упутисмо ка Тргу Републике да на миру и у хладовини опуштено о свему поразговарамо 

и договоримо се шта чинити. 

Вучета Тончић је васпитач дефектолог у Специјалном дому у Јабуци код Панчева где се запослио 22.1.1985. године. Ова установа 

припада социјалној заштити САП Војводине у којој су смештени корисници мушког пола од 14 година па до дубоке старости, који 

су ментално ретардирани. Основна делатност је збрињавање и рехабилитација,  а споредна рад у радионицама и на домаћој 

економији, као и за трећа лица. Тренутно у установи борави сто тридесет три корисника, установа има радионице, своју економиј у 

од четрдесет два хектара и фарму свиња и кокошака, сазнах.  

 

Вучета уме да сажето каже суштину. 

  

У даљем исказу ми ставља на сто документа и дописе надлежним државним органима у којима  оцртава слику пакла на земљи, 

Голог отока социјалне заштите САП Војводина надомак Београда. Одвијају  се невиђене пљачке, крађе, прогони и шиканирања 

корисника установе, сексуалне бестијалности са њима од стране изопаченог особља, хране их помијама, туку их, затварају у 

подруме, ломе им ноге, поткрадају их и узимају им новац и од породица.Запошљавају сроднике.  
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Вучета  Тончић је покушавао да ово обзнани, обраћао се свим могућим инстанцама али без икаквог резултата.  

 

Моћници су устали против њега. Против њега је подстакнута ментално заостала особа и главу му размрскала металном шипком. 

Уместо интервенције и побољшавања притисци и прогони над њим и породицом се појачавају. Њему не дају ни стан на који има 

право, прете му и застрашују га.  

 

`` Из каквих породица потичу полазници дома``, упитах га. Овај податак је за мене врло значајан, јер ми је добро познато да су 

често пацијенти психијатријских установа тамо смештени, по казни, уместо  затвор.  

 

`` То је антрополошка депонија коју је произвео комунизам, то су деца из обесправљених и прогањаних породица. То знају 

државни функционери и одбијају да стање у овој установи поправе. Убеђени су да се ради о породицама опасним државним 

непријатељима које треба сатрети без икакве милости, и ужасно су престрашени да било шта ураде ``, открива ми Вучета тајну, 

коју ја врло добро познајем. 

 

`` Откуд таква мржња, то је невиђен садизам, бестијално уништавање живих бића`` ? 

 

`` То чини особље установе, које је често сличног душевног склопа као и полазници ове установе, душевно оболели и морално 

потпуно отупели, убеђени су да су одани поретку, па зато садистички муче `` непијатеље``, об јашњава ми. 

 

`` Није много боље ни у државним психијатријским болницама, ако и сматрају за државне непријатеље зашто их онда експлоатишу 

као бесплатну радну снагу, психијатри изводе `` болеснике``да им граде куће, и обављају свакојаке физичке радове, поједини 

државни  психијатри имају по неколико станова, богати су, примају поклоне и мито``, упознајем га са стањем у психијатријским 

болницама. 

 

``Ова установа је метафора за целу Србију која тоне у параноју, копни, судови су Содома и Гомора, мито, корупција, Србија тоне у 

свакојаке пошасти, разврат, породице се распадају,  у суровост и извитоперену безосећајност и егоизам према ближњим, 

укључујући и према сопственој деци, Србија постаје Балкански лепрозаријум, као и Специјални  дом у Јабуци`` , потрешен је 

Вучета. 

 

 
 

``Морална криза је најгора од свих``, сматрам да је она суштина. 

 

`` Властодршци су изгубили разум, њима је место у азилумима и затворима. Ко нам све ово направи? Зашто?`` пита се он.  

 

`` Ову књигу сам посветио њима, они чекају светлост са неких далеких звезда``, стави на сто књигу са посветом. 

 

`` Народи Србије и Балкана чекају светлост са неких далеких звезда. А ње нема. Боже спаси Балкан``, нисам био дефетиста, али 

сам био потрешен. 

 
Шта чинити? , питали смо се обадвојица.  
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-29 септембар. Судске неправде. 

Документ број 111. 

-Октобар 2006.године.Представљање књиге ЉУДСКА ПРАВА у Студентском граду. 

 

 

У прилично испуњеној сали сам препознао у последњим редовима насмејане Биљану Куколечу и Наду Петровић, скоро да су се 

наслониле главама, упрле прстима ка говорницима, као да нешто љупко коментаришу.  

После представљања књиге смо сишли у кафе испод сале. Милан Младеновић је живо поразговарао са Биљаном и Надом, у 

разговор се умешао присутни др. Обрен Цицовић. Драгица Тошић и Миодраг Перичин су за то време за суседним столом живо 

разговарали. 

-Октобар 2006.године.Против лакировке. 

                                                   KNNJIZEVNO VECE 

 

Tomislav Krsmanovic:”LJUDSKA PRAVA” CRNA RUPA”-SAMOUNISTENJE DRZAVE I 

NACIJE 

 

u ponedeljak 2 oktobra u 19 casova u DK –Dom kulture Studentski grad, Bulevar Avnoja 179, NOVI 

BEOGRAD 

 

Govore : 

 

-Mihajlo Mihajlov, publicista 

-dr.Stevan Petrovic, psihijatar 

-dr Milan Mladenovic, pisac 

i AUTOR 

 

Knjiga ce se moci nabaviti po snizenoj promotivnoj  ceni od 400 dinara 

 

DOBRO DOSL 
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Лакировка је руска кованица, означава улепшавање, укривање стварности, нешто као стварање Потемкинових села. 

Откуд континуитет од Потемкинових села до Лакировке?  Руси су чудан  народ!  Надарени људи. На Западу их виде као мистике, 

то сам више пута чуо за време мога боравка у Бриселу. Али сви од њих зазиру. Руске песмице виде као наивно осећајне, али им се 

у себи ипак диве. 

Комунизам је званично прогнан из Европе, али су остали његови трагови. И врло зле и штетне навике. У Србији се још не сме 

проговорити истина без длаке на језику. 

Документ број 112. 

-Октобар 2006.године. Велизару Павловићу. 

 

1. и 2. октобар У Босни и Херцеговини одржани општи избори. Нови чланови Председништва БиХ су Небојша 

Радмановић, Жељко Комшић и Харис Силајџић .У Републици Српској победила СНСД Милорада Додика, док су у Федерацији 

БиХ већину у парламенту освојиле странке СДА, Странка за БиХ и ХДЗ. 

-4 октобар 2006.године. Судска такса. 

Од мене судови учестало захтевају да плаћам судску таксу, за неправична судска решења. Ја то доживљавам као казну, кажњавају 

м е  ј е р  з а х т е в а м  м о ј у  п р а в д у ,  п о ш т о в а њ е  п р а в а  . 

Документ број 113. 

-Октобар 2006.године. Избори. 

И ови избори нису били демократски. 

. 

 

Документ број 114. 

-2006.године. Идемо на изборе. 

Документ број 115. 

-Октобар 2006.године. Догађања. 

Петар Арбутина је висок и наочит мушкарац, он је уредник у Издавачкој кући Дерета, дао сам му моје књиге да их погледа.  

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829;Mob.tel-064.-3095176;Pokret@eunet.yu 

Pokret za zastitu ljudskih prava-http://solair.eunet.yu/~pokret.html;Web Drina-razvoj turizma-

http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Zdravo Velizare, 

 

Bilo je uzbudljivo razgovarati o temi opstanka i prezivljavanja, o opstajanju krsenja ljudskih prava. U 

knjizi ima mnogo toga, ne samo o prohujalim decenijama, nego  kako je danas., ovde vekovi tavore, 

nastavlja se zlo balkanizacije. Sada na unutrasnjem planu, medju nama samima. 

 

Kao sto sam obecao, prosledjivacu podatke o stanju ljudskih prava. U prilogu nekoliko attachmenta, 

vecina je ugrozena od sudstva, kriminalaca, svakojakih siledzija, i sl. Bilo bi dobro posle uvida da se 

vidimo. 

 

Sa najboljim zeljama 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/Haris_Silajd%C5%BEi%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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         Петар Арбутина. 

Написао ми је утиске од неколико редова, кратко али сажето, такав стручњак и тако мудар човек.`` Ви сте Херцеговац`` ? упитах  

га. `` Не ја сам Крајишник``, одговори осмехнувши се. 

Одавно сам запазио да су Крајишници робусни и отресити. Вероватно су аустроугарске власти својевремено стварајући Војну 

Крајину , изабирали придошлице из турских крајева, који су били снажни и борбени.  

Ика Глигоријевић је повратник, дуго година је радио у некој западној земљи, имућан је. У његовом пространом стану на Зеленом 

венцу се окупљају опозиционари. 

На Трошарини у Београду се окупила група планинара да иду на Авалу, међу њима  и Катарина Секула.  

Рођак Беатовић је избегао у Београд из Високог. Има рак на леђима, чух још једну  трагичну вест.  

Чехиња Татјана Кухаржова победила на избору за Мис света 2006. 

5-8. октобра .На београдском Ташмајдану одржава се изложба меда и пчеларства. 

7. октобар.Фудбалска репрезентација Србије победила Белгију у 3. колу квалификација за европско првенстворезултатом 1-0. 

9. октобар.Северна Кореја извршила пробу атомског оружја. 

 

Шта је, какве је то земља Северна Кореја? Сећам се Корејског рата након Другог светског рата? Дан данас се говори  овој земљи? 

Ко стоји иза ње? 

10. октобар.Млада фудбалска репрезентација Србије победила Шведску у гостима са 5:0 и обезбедила пролаз на ЕП 2007. Мало 

необично, српски народ је све старији, млади беже из земље, налазе су у дубокој кризи идентитета, а наша млада репрезентација  

победила здраве  робустне шведске младиће. и то са 5 према нула- 

У мостарском насељу Јасеница погођена џамија ручним бацачем. 

12. октобар .Доњи дом француског парламента усвојио закон којим се негирање геноцида над Јерменима сматра кривичним делом. 

Званична Турска разјарена.  

Турски писац Орхан Памук је добитник Нобелове награде за књижевност 2006. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Mis_sveta
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Orhanpamuk2.jpg
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Орхан Памук, добитник Нобелове награде за књижевност 

Џорџ Буш се заложио за увођење оштрих санкција према НДР Кореји збогнуклеарне пробе. 

Најмање две особе су погинуле приликом удара малог авиона у вишеспратницу на  Менхетну. 

13. октобар. Бан Ки-Мун ће бити осми генерални секретар Уједињених нација. 

14. октобар.Савет безбедности УН једногласно увео санкције Северној Кореји. 

15. октобар.Владимир Крамник је први неоспорни светски шампион у шаху, после 13 година, победивши Веселина Топалова са 

6:6, 8½:7½ у „Мечу уједињења―. 

 

   Владимир Крамник. 

19. октобар .У параћинском војном складишту десила се серија снажних експлозија. Лакше повређено неколико грађана. 

23. октобар. На локалним изборима у Љубљани са 63 одсто гласова победио Зоран Јанковић. 

24 oктобра сам срео Данила Крстајића, једног од јунака ове саге ( томови 1-5). Упркос година и лошег здравља он се не предаје, 

бори се и даље да буде рехабилитован као информбировац,  који је робијао невин неколико година на Голом отоку.  

28. и 29. октобар. У Републици Србији се одржава дводневни референдум за потврђивање предлога новог устава. 

-Октобар 2006.године. `` Свемоћни``. 

 

-  

-Октобар 2006.године. Политика врло сложена научна дисциплина. 

Некада је политика била много једноставнија и лакша за разумевање. Ипак, то је одувек ђаволска машинерија.  

Са развојем цивилизације, технологије, друштвених наука, са растом свемоћи великих држава, отворена су врата  невероватним 

иновацијама, по први пут у  историји људске цивилизације, моћ моћних тежи да постане апсолутна.  

Документ број 116. 

“Najgore je kad neko ne zna a uciti  se ne da”-Vuk.Karadzic. 

 

Hoce da bude mafijas, obrijane glave, u crnom, da pripada nekoj grupi, da bude” agisa”. Zasto? Ni on 

sam ne zna dovoljno.. Ovi podaci mu daju znacaj jer pripada grupi navodnih mocnika. Dobija sigurnost 

u sebe, znacaj. Postaje neobican, drugacji. A  drugi beznacajni. 

 

Druzeci se u grupi slicnih, dolazi do saznanja da moze lako doci do novca, zakljucuje ad je u grupi 

“najmocnijih”, koji kontrolisu druge, gledaju u njihove stanove, prate ih, prisluskuju, manipulisu sa 

njihovim privatnim zivotom, decom, suprugana, ljubavnicima i ljubavnicama. Dobija “znacajne 

“zadatke. 

 

Postaje deo svemocnih. 

 

A istina je sasvim drugacija. On je zloupotrebljen, izabran po kriterijumima selekckije., frustriran, 

guran u neprilike ili tragedije, da ga iskmpleksiraju, deformisu psihu, razljute, guraju ga u paran oju, 

strah za sebe, zdravlje, porod icu, ( ako je ima, suprugu, decu, bliznje). On cesto misli da iza njega stoje 

“Srbi””braca Rusi”, itd,. a u pitanju su sasvim drugi. Da ga zloupotrebe protiv sunarodnika, na kraju 

protiv samog sebe, i svojih. Sta ciniti? Smiriti se, objektivno proanalizirati sve, uljuditi se, osvestiti, 

doci sebi, postati svoj gspodar, a ne da bude krpa koji drugi povlace. Samo tako se moze izvuci iz blata 

u koje sve vise tone. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92._%D0%91%D1%83%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
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-Октобар 2006.године. Господину Петру Арбутини. 

Документ број 116 А 

--Октобар 2006.године. Север Косова-бакшиш српским тајкунима. 

Документ број 117. 

 

 

                      Косовска Митровица. 

-Октобар 2006.године. Коалиција за изборе. 

Изборне жеље и надања из 1980-их и 1990-их година још нису потпуно усахле. Срећем оне који су се прошле две деценије 

истицали, били на валу протеста, њихове енергије се нису истрошиле. Неки од њих захтевају да се опет удружимо и идемо на 

вишестраначке изборе. 

За изборе треба имати новца, регистровану политичку странку,прикупи ти 10.000 потписа. За такав један подухват су спосбне 

велике политике странке  они оји имају новац и инфраст руктуру. А ми то немамо.  

Нашли смо се у пространом стану Ике Глигоријевића на Зеленом венцу, присутни су прекаљени јавни посленици, различитих 

политичких опредељења, образовања и друштвеног статуса. веже нас заједничко, жеља да се твари покрену на боље. 

Ика Глигоријевић, Бошко Тешановић и Млађа Димитријевић  су се вратили из дијаспоре где су радили деценијама, они су имућни. 

али не у толикој мери да могу финансирати врло неизвесне изборе. Адвокат Јанко Дучић је мудар и искусан, он и његов колега 

адвокат Микица Младеновић, указују на врло битан правни контекст, упознали су присутне да је потребно стриктно поштовати 

компликоване правне поступке, то је мени све познато од раније.Међу нама су се налазили поједини ангажовани интелектуалци, 

више радознали, него орни и вољни да засуку рукаве, али и њихова подршка је била ваљана. Др. Нина Дрндарски, Миле Костић, 

Милутин Станковић, др.Жика Вуковић, Мирољуб Којовић, Вера Милошевић, Милорад Бајић, професор Марко Младеновић и 

Недељко Икач, би свако на свој начин пружао вербалну подршку али на делу из различиих разлога се нису могли сврсисходније 

укључити.  

Др. Миша Ђурић, председни Синдиката пензионера Независност,  ће узети под своје ресор права пензионера , професорка 

Душанка Бојичић наставља своју мисију популаризације бонтона. Лекар , др Влада Љубичић је драгоцен и врло активан, дела да 

окупи и удружи у делотворну јавну акције српске интелектуалце патриоте.  

Најважније је прикупити минимум новчаних средстава и потребан број потписа. Будући да имам искуство и раниих избора, сасвим 

сам свестан да у  томе нећемои успети на републичко нивоу: Дајте да идемо на локалне изборе, потребно је мало потписа и 

незнатна сума новца, рекох. 

Успео сам да присутне усмерим , не у снове, него у оно што је реално могуће.  

Приликом наших скупова, појавила се добро ми позната бољка. Сви желе да говоре, да растежу, изгледа ми да једва чекају да 

добију реч, али да не слушају у довољној мери оно што други кажу. Имам искуство из Белгије, са округлих столова и јавних 

расправа. Тамо је све другачије. 

Написао сам План и Програм акција Коалиције, Кодекс и Радни поступак вођења разговора.  

Лидерство је постало највећа кочница делотворне сарадање. Свако би хтео да буде први, убећен да је најбољи, најпогподнији, са 

највише заслуга. 



459 
 

Документ број 118. 

 

 

-Oктобар 2006.године. Европски суд у Стразбуру неправичан. 

Овај суд је одбио моје жалбе, као неосноване. А Европски савет и ЕУ која стоји иза оснивача овога суда, су ме 1980 -их година 

узимали у зашиту као жртву драстичних повреда мојих права. 

А сада тврде супротно. 

Мени су поједине судије казале: `` Шта ви хоћете, наши судови су у праву када одбијају ваше поднеске, јер и Европски суд то 

чини``. 

Чиме Европски суд за људска права у Стразбуру охрабрује безакоње у Србији. 

Документ број 119. 

KOALICIJA - OKUPLJANJE  SRBIJE   
Jesen - zima 2006 godine   
  
- licno   
- Ika Gligorijevic   
- Bosko Tesanovic   
- Nina Drndarski   
- Blazo Popovic 

  
- Mile Kostic   
- Rade Micic   
- Milutin Stankovic   
- Bosko Grujic   
- Radisav Garasanin   
- Misa Djuric   
- Dusanka Bojicic   
- Микица Младенпвић 

 

  
- Nole  Lekaj   
- Misa Kostic   
- Nikola Fuks   
- Zika Vukovic   
- Misa Oparnica   
- Miroljub Kojovic   
- Vela Markovic   
- Miladin Salovic   
- Pera Bjelanovic   
- Vera Milosevic   
- др. Vlada Љубичић.   
- Sreckovic   
- Ranko Milovanovic   
- Mihajlo Dragic   
- Mladja Dimitrijevic   
- Bata Ignjatijevic   
- Janko  Ducic   
- Jovan Petrovic   
- Sloba Radulovic   
- Milorad Bajic   
- Catic   
- N.Ikac   
- Bajagic Branislav   
- Marko Mladenovic   
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-  

 

-Октобар 2006.године. Молба Провајдеру ЕУНЕТ. 

 

 

-Новембар 2006.године. Догађања. 

Преминули су: Бота, бивши председник Јужне Африке.Milton Friedman, амерички економиста,  Nobel Prize laureate (1912), 

Ференц Пушкаш славни мађарски фудбалер, 5. новембра је Садам Хусеин осуђен на смрт вешањем. 

 

Милтон Фридман. 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

ABUSE-EUNET;  PODRSKA –EUNET 

 

MOLIM   ZASTITU  OD  NECUVENOG  TERORA  
 

 

Postovani, 

 

Obracam vam se cesto povodom zloupotreba sa mojim PC, i internetom.Kao predsednik Pokreta za 

zastitu ljudskih prava borim se protiv onih koji krse zakon. Zbog toga sam ugrozen od kriminalaca na 

razne nacine.Jedan od njih su svakodnevne opstrukcije:kradja fajlova, blokade, resetovanja, 

usporavanja, kvarovi, slanje uvredljivih i vrlo preteceih poruka preko interneta, pretnje telefonom, 

itd.,itd. 

 

Radi se o istinskoj svakodnevnoj torturi.  ,stetama, troskovima, nerviranju, gubljenju vremena. 

ZAHTEVAM VASU ZASTITU. To cine osobe na koje sam vam se zalio, i poslao njihove email 

adrese, i internet poruke. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

       

      

       

    --11 новембар 2006.године. Убијен Валеријин муж Слободан Двокић.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/1912
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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8. новембра  Народна скупштина Републике Србије прогласила нови Устав Републике Србије. Седници присуствовао комплетни 

државни врх Србије, црквени великодостојници, као и страни гости.  

10. новембра  након што је парламент усвојио Уставни закон о спровођењу Устава, председник Републике Србије,  Борис Тадић, 

расписао парламентарне изборе у Србији за 21. јануар 2007. 

.-14 новембар 2016.године. Нов допис Европском суду у Стразбуру. 

Документ број 120. 

-Новембар 2015.године. Никола Баровић и Борка Павићевић 

Борка Павићевић, позоришни редитељ је супруга адвоката Николе Баровића, саборца и познатог прегаоца за поштовање људских 

права ( томови 4 и 5). Борка је драматург, колумниста и културни активиста.  

 

Бобан је убијен на радном месту. Радио је у обезбеђењу у београдској дискотеци у центру града. Био је врло 

снажан. У дискотеци су се појавиле силеџије, младићи, стварали су неред, а када су ушли за шанк, снажни Бобан  

их је избацио из дансинга. Један од њих, размажен некажњеним насиљем на јавним местима, постиђен и 

повређене сујете, како њега може неко да избаци , је отишао кући, тамо набавио бодеж, и пришао Бобану иза леђа 

и снажно га забо у слабину. 

Од тога убода Бобан је ускоро преминуо у болници. 

.Писмо брату Бори у вези убиства Бобана. 

 

 

Dragi Boro, 
  

  
Boban je sahranjen u krugu porodice.Dva saucesnika su uhvacena, ubica je u bekstvu,  
.Ovde nije nista slucajno, sve je programirano. Zasto bi njega neko ubio? Razloga moze  
biti vise? Jedan je evidentan, stvaranje haosa, pometnje, svi ovde zive  
svakodnevno u neizmernom, strahu..Naciji koja je stara, bolesna, pozavadjana, u bedi, strahu,  
neorganizovana, nije tesko otimati njeno, teritorije, imovinu, pljackati, krasti, bogatiti se.. Stalno umiru  

  
ljudi ovde prevremeno.Sve zgrade , kvartovi su izlepljeni cituljama, ljuid ih cepaju, bogaтe se pogrebne  
ustanove, groblja, trgovci sanducima,.cveta nekrofilija. Letos Simin sin, sada Boban, vecina nas ima  
probema sa kriminalcima..Njih podrzavaju spolja da  destabilizuju Srbiju. 

  
  
To vece kada je on ubijen dva puta( pre nego sto mi je javljeno  za njega)je zvonio telefon, nepoznati  
muskarac( strani akcenat) je trazio Kseniju ! 

  
  
Ja sam vec navikao decenijama, skoro svakod nevno mi prete ubistvom, napadima na z dravlje(  
telefonom, preko interenta).Sta se njih tice od cega su umrli mama i tata, od cega boluje Nada? Stalno  
ponavljaju kao papagaji:‖Otac  majka su ti umrli od raka, sestra boluje do raka, tvoja porodica je sklona  
raku‖. To je netacno, tata i mama nisu  bolovali od raka, prema mojim poimanjia niti Nada. To je  
sabotaza. 

  
  
Nemoj se mnogo uzbudjivati. Vazno je da znas ovo. Pisem knjige, ide dobro, Nada je kao i obicno,  
Valerija vidis i sam, (trazim joj posao), Milan resava stambeni problem( uvode mu struju,  ima sve ,  
moze da stanuje,trazim mu posao), Boban Racic i njegovi su dobro..Ocekujem ovih dana da krenu  
sudski postupci u vezi obestecenja i vracanja arhive.Sa susedom sam se izmirio. U potvrdnm cu  
sagraditi neku kucu u Uzovnici.gde mogu na miru pisati i r azvijati ekonomski taj kraj.Pripremam  novu  
turisticku drinsku ekspanziju za sledecu sezonu.Ici cu ovih dana u Uzovnicu na  
vikend, i sa Velizarom Pavlovicem mojim dugogodisnjim  saborcem( sada specijalni savetnik  
V.Kostunice za ljudska  prava - vrsta ministra ).Izbori su zakazani za 21 januar 2007, ukoliko prikupimo  
potpise nasa stranka ce ici na izbore.Zelim da Milic i Nada dodju sebi.,jer su van sebe, pogotovu Milic.  
Ovde je vanredna situacija, ne od danas, vec od 1941 godine. 

  
Tomo 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_2006._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2007


462 
 

Њу сврставају у нови талас  београдског либерализма  и мировног покрета, истичу да је 1994. основала Центар за културну 

деконтаминацију у Београду, чији је досадашњи координатор, и као једног од суоснивача Београдског круга.  

Обратио сам јој се предлогом да ме подржи у представљању моје најновије књиге у простору Центра за културну деконтаминацију 

у Београду, којим она руководи.  

Њен супруг Никола и ја смо били 1990.године на подужој листи кандидата на изборима за председника Србије ( том 4). Тих 

далеких година смо Борка и ја разговарали телефоном како организовати представљање на медијима, она ми је тада живо и  

расположено представила сценарио наступа њеног мужа на РТС.  

Потсетих је на тај разговор. Она се гласно насмеја:`` Све је позориште, и живот и политика су позориште``.  

Николу сам упознао захваљујући  Миловану Ђиласу ( томови 3-5), који ме је упознао са Николиним оцом покојним адвокатом 

Јованом Баровићем, познатим  јавности у Титовој Југославији као адвокат који брани жртве политичикх прогона.  

Јован Баровић и ја смо се сусрели прохујалих деценија , то је било 1979.године, у Хотелу Москва на Теразијама у Београду. Јоро ( 

тако га је звала Душанка Баровић, његова супруга, Николина мајка) ми је тада казао да сутра иде колима у Загреб као бранилац 

окривљеног за политички деликт. 

Следећи дан је Јован Баровић погинуо на аутопуту Београд-Загреб у сумњивој саобраћајној несрећи.  ( том 4). Никола дан данас 

води маратонски судски поступак , жели да докаже да је његовог оца убила УДБА.  

Треба знати да је Николина мајка тешко повређена у саобраћајном удесу. Од тада је у инвалидским колицима. Био сам зачуђен 

када ми је казала у њиховој кући на Дедињу, да је приликом недавне посете Шпанији, док је била у инвалидским колицима у 

чекаоници тамошњег аеродрома, је докони и охоли пролазник зграбио њена инвалидска колица и завртио их благо  клизавим 

холом. 

 

             Борка Павићевић 

17. новембар. У Панчеву појачано аерозагађење и концентрација бензена износи 16,3 микрограма по m³, а укупно 

редукованог сумпора 5,1 микрограм. 

 Грађани протестују испред зграде Владе Србије. 

23. новембар.Бивши руски обавештајац Александар Литвиненко је преминуо у универзитетској болници уЛондону, највероватније 

услед последица тровања. 

НАТО на самиту у Риги одобрио улазак Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе  у  Партнерство за мир. 

-.-Новембар 2006.године. Нетачне анкете о здрављу. 

 

-  

Документ број 121. 

-15 новембар 2006.године. Помирење са Драганом Триваном. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Litvinenko
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80


463 
 

-  

Драган Триван. СРПСКИ ЏЕМС БОНД. 

 

 

-16 новембар 2006.године.Избори. 

 

-2006.година.Понуда ДСС за изборе. 

Документ број 122. 

Овакве предлоге коалиције смо упутили и ДС.,  

-Новембар 2006.године. Балкански лепрозаријум. Очекујући светлост са неких далеких звезда.  

Друштвеним мрежама и српским форумима циркулише необичан текст са називом Балкански лепрозаријум.  

Документ број 123. 

Tomislav Krsmanovic: POMIRENJE SA DRGANOM TRIVANOM 

 

Ovim obavestavam da je visegodisnji spor-nesporazum sa mojim susedom Draganom Trivanom 

razresen-POMIRENJEM. 

 

Ovakav ishod je za svaku pohvalu.. U ovim slozenim vremenma najvazniji su  ispravna  procena i 

sloga. Nadam se da cemo u buducnosti ziveti u  dobrosusedskim odnosima, kao sto dolikuje uzornim i 

odgovornim gradjanima 

 

u Beogradu 15.11.2006 godine                                       Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                        16.11.2006 godine 

Tomislav Krsmanovic, predsednik; tel-3511829; Mob.tel-064-3095176;  

pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

RIK-REPUBLICKA IZBORNA KOMISIJA SKUPSTINE SRBIJE 

 

Predmet: podaci za sledece izbore 

 

Postovani, 

 

Zelimo da ucestvujemo na sledecim izborima. Molimo vas da nam dostavite NAJHITNIJE sledece 

podatke: 

 

-da li se poptpisi mogu prikupljati u Australiji 

-koja je procedura 

-ko tamo treba da overi validnost potpisa, da li je to lokalni Justice of peace 

-da li overene potpise mogu otuda slati ovde na proveru na vasu email adresu, da ubrzamo  

-koliko sve to traje dok se prihvate potpisi kao valjani 

-da li nasi ljudi iz Australije mogu biti kandidati za poslanike 

 

U ocekivanju vaseg HITNOG odgovora( na gornju email adresu) 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-  

        Страшни суд. 

-23 новембар 2006.године.Председнику Првог опшинског суда у Београду-Накнада штете. 

Овај суд одбија да донесе пресуду, судски поступак траје већ 12 година. 

Документ број 124. 

-23 новембар 2006.године.Госпођи Хелени Сурлић. 

 

-23 новембар 2006.године. Кабинету Председника Бориса Тадића. 

 

-Новембар 2006.године.Балкански лепрозаријум.  

Документ број 125.  

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   23.11.2006 godine 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd,tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Helena Surlic 

Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Sektor za pravosudje i prekrsaje ,ODSEK ZA NADZOR 

SUDOVA 

 

Postovana gospodjo  Surlic,   

 

Izrazavam Vam moju zahvalnost za podrsku Odseka za nadzor sudova, da se postuje zakon., i za 

razgovor sa Vama pocetkom godine u prostor ijama.Vase ustanove. Kako ste me savetovali, poslao 

sam dopise predsednicima sudova, u prilogu. Poslednjih meseci ( i godina) sam na Vasu adresu preko 

Arhive u Nemanjinoj ulici prosledio veci broj dopisa ovim povodom. 

 

Molim Vas za prijem pocetkom sledece nedelje kako ste Vi predlozili. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                           23.11.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja Olivera Pantelic-Gligic  

Republika Srbija, Generalni sekretarijat predsednika Republike 

Savetnik za predstavke (Predmet: Vas dopis od 20.10.2006 g, 03-broj 06-2457/2006) 

 

 

Postovana gospodjo Pantelic-Gligic, 

 

Hvala na Vasem dopisu od 20 oktobra ove godine. Vase obrazlozenje je zasnovano na slovu ustava i 

zakona.  

 

Ali jedno pise, drugo se radi.  

 

Sudije i sudovi u praksi najcesce  ne sude po zakonu, ustavu, i po svojoj savesti, jer da je tako oni bi 

donosili  pravicne presude.Opste je poznato da sudije najcesce rastezu, ili donose nepravicne sudske 

odluke. Tako je, jer to cine po diktatu mocnijih, placeni su za to, radi se o decenijskim uvrezenim 

navikama, opijenoscu vlascu,  privilegijama, stite svoje ljude, konzerviraju svoje pozicije, 

obracunavaju se sa onima koji ih mogu dovesti u pitanje, da se privatizuje za bagatelu, otima tudje, itd, 

itd. 

 

Sudstvo dakle nije nezavisno, nego je zavisno od amoralnih sudija, i klanova mocnika koji ih stite.Za 

vreme Tita i  Milosevica smo imali partijsko sudstvo-podrustvljeno.sudstvo.  Danas imamo sudstvo u 

rukama klanova prekrsilaca zakona, danas je sudstvo PRIVATIZOVANO kao i firme. Ovakvo sudstvo 

rusi drzavu i naciju, i kao takvo je instrumentalizovano spolja. Ogromna vecina sudija zaslepljenih 

carom ne shvataju da su zlouporebljene. Oni misle da su mudraci, “prevarismo ih”. Vas odgovor je 

korektan, u granicama mogucnosti , ali su cinjenice na strani vecine gradjana-koji su zrtve masovnog i 

flagrantnog sudskog bezakonja.,koje pretvara  Drzavu i Naciju u rusevine. U prilogu primerak moje 

knjige LJUDSKA PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE  NACIJE., molim proucite. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic. 
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- Новембар 2006.године.  Настављају се покушаји да будем претворен у средство за слање порука , УЧИОНИЦУ, да мојим 

примером уче своје кадрове, и јавност, ШТА ТРЕБА А  ШТА НЕ ТРЕБА чинити.  

Понављам оно што сам више пута саопштио. Још од 1963, а потом  до одласка у Белгију 1965.године, а нарочито од повратка из 

Белгије 1971.године, мој живот је био систематски претваран у свакодневне патње и страдања.  

Из разлога што сам јавно обзнанио да сам политички дискриминисан при запошљавању, јер нисам био члан Партије.  

У таквим магловитим околностима тих далеких и све смутнијих година , сам био потпуно неосновано оптуживан да сам `` 

непријатељ``, ``да блатим ван земље самоуправну  несврстану Југославију, светског шампиона у поштовању људских права``.  

Још тих далеких година је почела моја огорчена борба, да  се одбраним од оваквих лажи и интрига и прикажем у правом светлу.  

  

Као што је приказано, од 2004 године ( том 5) сам се окренуо туризму и скоро у потпуности прекинуо моје активности људских 

права, да бих, између осталог, тако показао на делу, да ме политика и људска права не интересују.  

Надао сам се да ће ме сада оставити на миру. 

Нажалост, уместо попуштања притисака, наставиле су се до данашњих дана подмукле  сметње, подметања, саплитања.  

А што они који су то чинили, су покушавали да то лукаво укрију.  

Сада су смишљали нове интриге: Тражи накнаду штете, тужи државу, држава је осиромашила, нема новца. 

Тачно, тражим моје право на накнаду штете загарантовано Уставом и законом.  

Шта има ту лоше? 

У претходним томовима је приказано да сам ја још по повратку из Белгије 1971.године постао свестан те закулисане игре, да тим  `` 

манипулантима``не одговара да се удаљим од људских права и политике, да сам им ја потребан искључиво као ` непријатељ``.  

Зашто? 

Да би ме лажно представљали као опасног државног непријатеља, и свакодневно ме злостављали, све то приказујући појединим 

сегментима у државном апарату,обмањујући их да сам `` издајник и страни плаћеник, агент ЦИА, претвара се, добија паре из 

иностранства,  ровари``. 

Да тако мене претворе у `` учионицу``, пуки објекат, средство за индоктринацију неупућених, за слање порука да виде како 

пролазе неподобни. На мени су аморални апаратчици правили каријере, изналазили целодневне радне задатке, бавили се са мном 

такорећи читава 24 сата даноноћно. 

У политиколошким књигама јасно стоји: нама су понекад важнији наши непријатељи, од наших пријатеља.  

Ништа нису вредела моја разјашњења, убеђивања,докази. Бирократски монструм је упорно и тврдоглаво настављао да уништава 

мој живот, и животе мојих блиских. 

 

Када бих казао да сам жртва кршења мојих права, починиоци би брзометно негирали: `` измишља``,`` зашто други нису 

прогањани, него само он``. Да бих оповргао овакве њихове тврдње државницима бих досатвљао податке да нисам само ја жртва, 

него и многи други.  

http://www.google.rs/url?url=http://www.filmski.net/filmovi/arhiva/2812/kuca-monstrum&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj07ePOq5DVAhWmIpoKHT9NAPsQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFJK5AHb3ppmdHwB37qtaLsHl8H5Q
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Одмах би такве моје ставове пресретни слали широм света, као доказе за њихове несувисле тезе, приказујући ме као`` бранитеља 

Срба`` , `` задртог националисту``. 

Одавно сам схватио да за њих не постоји право на самоодбрану. 

Мене политика никада није интересовала. Почео сам са људским правима да бих се бранио. 

Исти они, који  су ме за време Милошевића и Тита, сумњичили да сам `` антикомуниста``, `` симпатизер Запада``, сада су постали 

одани западни савезници.  

Док су били на супротној стран од ЕУ, Америке и Нато, оптуживали су ме да сам `` агент ЦИА`` и систематски позивали на линч.  

Они су се сада придружили онима чији су били заклети непријатељи, од `` комуниста` су постали присталице ЕУ и Америке.  

Следећи овакву логику, они би сада требали да угасе заувек отровну омраз према мени `` агенту ЦИА``. 

Уместо тога, наставили су по навици да манифестују ранију омразу.  

Сада су постали лукавији, нисам више `` агент ЦИА``. сада западним државама и организацијама достављају податке да сам 

политички некоректан ```српски интелектуалац који је сметња светском пројекту `` , ``противник Запада``. `` заштитник Срба од 

стране завере``, `` Србенда``. 

Подмукли су и простачки покварени, наивно упорно  покушавају да ме подстакну да изрекнем неку политичку некоректност на 

рачун САД, или да похвалим Србе и Србију, Русију. 

Желе да ме тако лише подршке и разумевања Америке.  

А да се они улижу Америци..  

Да би могли наставити мржњу. 

Што дикла то навикла, како каже наш народ.  

Овде једино може помоћи психоаналитички приступ. На делу је навика, омраза је се населила у њихове мождане вијуге, узела 

маха.  

Они су сада на нивоу свести `` за Запад``, али су у потсвести остали везани за раније анти западне емоције.  

А када  се ради  о мени, иако су променили ћурак, у њиховој затрованој конфузној и расцепљеној потсвести ја сам остао и даље `` 

непријатељ``, `` агент ЦИА``.,  

Уместо да ме рехабилитају и обештете, злочиниоци моје блиске и мене настављају да физички и материјално изнурују, руинирају, 

а  захтевају од нас да ми не само да ћутимо, него и да им још и апалудирамо. 

Ми смо сиромашни, мој син, и његова тешко болесна мајка такорећи гладују и не могу да плате рачуне, као и мој млађи брат. Јер  

смо њихове невине жртве. 

А нас уживају да злостављају богаташи или милионери, који су нас опљачкали  Одбијају мој захтев за накнаду штете и повраћај 

одузете имовине. 

Они који су се обогатили на зноју и крви напаћеног народа Србије , немају милости ни разума. Да би сачували и оплођавали 

њихово богатство газе преко лешева. 

Нада мном и  над мојим се у данашње време спроводи тиха егзекуција, без судске пресуде и пуцња.  

Србија копни, облепљена читуљама и растом једне од најпрофитабилнијих индустрија -погребне. 

Стрес је данас у Србији масовни подмукли разбојник-убица број 1.  

Овакве злоупотребе које трају дуги низ година, проузрокују перманетан и разоран стрес.  
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Бескрупулозни и извитоперени починиоци врло добро знају колико је разоран стрес, и какве су његове погубне последице по 

организам. Узимајући у обзир моје године и остале околности, није тешко препознати да рачунају да ће ми фатално нарушити 

здравље, узимати време и енергијуи новац.  

Лешинари  су упрли злобне очи ка мени, нестрпљиво очекују моју превремену  смрт.  

На делу је смишљено  угрожавање  мога  здравља,  са циљем физичког уништења, да ме тако ефикасно, али дискретно, без пресуде 

и увида јавности дефинитивно  уклоне  и спрече да добијем пресуђену накнаду штете и да ме казне за вишедеценијски отпор 

тиранији. 

Рачун се не може правити без крчмара. 

Борим се за живот. Имам право на самоодбрану.  

Њима смета што желим да се извучем из политике?   Желе и даље да до краја мога живота, од мене стварају`` непријатеља`` да тако 

обмњују поштене људе у државном апарату Србије и да гурају ову јадну распамећену државу и њен народ у сукобе, хаос и убрзано 

нестајање.  

ОХОЛИ ПРОГОНИТЕЉИ СУ РАСКРИНКАНИ. ПРОВАЉЕНИ СУ У ЊИХОВИМ ЛАЖИМА. ДА БИ МОГЛИ ДА МЕ 

ПОСТВАРУЈУ У УЛОЗИ  `` НЕПРИЈАТЕЉА``. 

ШТО ЈА НИСАМ,  НИТИ  САМ  ИКАДА  БИО. 

Они који су раније злостављали и експлоатисали овај напаћени народ, су искористили метеж и вакуум транзиције, уместо да буду 

санкционисани, обогатили су се, сада се баве бизнисом. 

Све чине да сачувају нетакнут ``STATUS QUO``, њима не одговара здрав и просперитетан народ , него обеспомоћена популација 

уморних, руинираних, осиромашених, у свакојаким кризама поданика.  

Неки пут би промрмљали нешто као `` Морамо, тако нам је наређено, Србија је под санкцијама, смањује се у целом свету број 

становника``. 

Ако је тако, барем делимично, зашто онда прекорачују непотребно овлашћења, изживљавају се  злостављају непотребно и енормно 

се богате?  

Лешинарима су на удару пре свега они који их могу оспорити, јавно раскринкати, који захетавју лустрацију, кажњавање виновника 

кризе,  повратак одузетог, накнаде штете, судску правду, пензионери. 

Овај проблем рачунају да разреше развлачењем правде, свакојаким шиканирањима, све до најтежих злостављања `` испод жита``, 

да ови по њих врло опасни сегменти становништва  што пре превремено оду са овога света. Укључујући и врло бројну 

пензионерску популацију, минималних прихода, без средстава за лекове и храну, који `` гутају буџет``.  

Абра кадабра. 

Онда ће да се хвале `` суфицитима у буџету``.  

Ко је овде  ``ДВОРСКА БУДАЛА``? 

 

 
 

 Ко је овде БУДАЛА'? 
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Кроз целу историју цивилизације дворске будале су служиле за разоноду и засмејавање, али и да на комичан и неозбиљан начин 

покрећу неке значајне теме и деформације, које би могле бити тако сазнате од суверена, и да на основу тога предузме неке 

адекватне мере.  

 

У овоме друштву последњих деценија претходне СФРЈ, такорећи до данашњих дана , ова неславна улога је била намењена многим 

незадовољницима, пијанцима, наркоманима, душевним болесницима, или све присутнијим дисидентима и борцима за људска 

права, а од 1990.године парламентарној опозицији. 

 

 Међутим, док је задатак дворске луде у историји био да понекад између осталога, укаже на неке негативне појаве у друштву, и да 

покрене неке корективне мере, дотле је ова институција у Србији доживела битне деформације и изгубила у корисности, то јест 

била злоупотребљена од стране неформалне власти, и стављена у функцију све присутне друштвене контроле.  

 

Уместо да укаже на неке деформације, да их истакне и покрене поправке, дешавало се супротно. О овим деформацијама које су 

многи препознавали али их нису јавно саопштавали, говориле су јавно и без длаке на језику наведене особе ("чудаци први 

проговоре").  

 

А будући да то често нису чиниле на убедљив начин, кључне друштвене деформације су тако биле понекад обезвређиване и гуране 

у запећак као "празне приче ".  

 

Тиме је до данашњих дана унапређивана "лакировка" и спречавано је да се благовремено покрену скривене теме и разобличе 

табуи.  

 

Ми смо као група бораца за људска права присутни на друштвеној сцени још од 1975 године , али смо  почели још раније да се 

боримо за идеале правде, још пре 1975. године у приличној мери смо били свесни да  снаге таме желе и нас да инструментализују у  

ове сврхе и на ове покушаје смо указивали нашим саопштењима још из тога времена, што се може видети из наше архиве.( томови 

1-5). 

 

Још од 1970-их година ми указујемо јавно на покушаје злоупотреба наше организације : да нас лажно представљају за 

"непријатеље","антикомунисте", "разбијаче Југославије, да ми нисмо ничији и никакви непријатељи, да смо аполитични, да је за 

нас одбрана људских права искључиво покушај одбране од незаслужених и ничим оправданих кршења наших права, да смо жртве 

незаконитих поступака, и да се нама негира право на одбрану, да се то жели изокренути и лажно представити као антидржавна 

делатност. ,да смо изложени репресалијама без повода са наше стране, и да се ради о провокацијама поретка, са циљем да нас 

претворе у незадовољнике, појединце и групу, који ће оптужити државне органе за кршења људских права. 

 

А све са циљем да нас онда злоупотребе у своје манипулирајуће циљеве сејања лоших процена и завада.  

 

Ми смо још онда указали да поједине струје у поретку не желе нашу сарадњу, и да смо им ми једино потребни као непријатељи .  

 

Од 1971.године смо се обраћали за заштиту међународним организацијама. Онда су оне су слале своје дописе државним органима 

у вези нас, али уместо да ови дописи буду испитани и предузете мере поштовања наших права, ови дописи су били слати у руке 

острашћених политичара, органа безбедности, свакојаких апаратчика, да би на крају бивали лажно представљани "да блатимо 

самоуправну несврстану и демократску Југославију у свету", "да клевећемо и износимо неистине ","разбијамо државу","да смо 

упрегнути у кола антијугословенске пропаганде". 

 

Још 1970-их година смо устврдили да нас злоупотребљавају у сврхе стварања лоших процена, интрига и завада, ради производње 

лажних непријатеља, да тако скрећу пажњу са правих непријатеља, ради сејања мржње и позивања на реваншизме, да нас драже да 

би их оптужили, а онда је то узимано као доказ нашег наводног антикомунизма.  

 

За нас су говорили да говоримо опасне ствари, да нас зато треба свим средствима онемогућити, укључујући и методе специјалног 

рата. Ми смо били изложени видљивим прогонима, али још више скривеним, али ништа мање опасним ,неки од оснивача наше 

организације су у нејасним околностима изгубили животе или здравље.  

 

А све ово је дискретно показивано појединим структурама власти, да по девизи "да комшији цркне крава", да виде како пролазе 

"непријатељи". Да се тако сеје политичка мржња и затрованост и шири страх и параноја. Ми смо били претворени у жртвеног јарца 

,страшило``. 
 

Врло је забрињавајуће да упркос времена и промена, да се овде настављају окоштале отровне навике, масовна сумњичења и 

прогони невиних грађана, настављају се грешке из прошлости које су урушиле  ову државу.  

Позивамо све прогресивне и патриотске снаге да се овоме курсу успротиве, јер ако се то не учини, ове снаге деструкције ће 

ојачати.  

Биће дефинитивно касно.  

Србија се данас убрзано урушава, копни и нестаје. 

Суштина је у људским правима. 

Ко је овде `` манипулант``?  

`` Манипуланти` су раскринкани до голе коже. 
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Наша победа је на моралном и рационалном плану потпуна. 

Али они настављају да по навици манифестују опаку мржњу до уништења.  

Мој одговор је: Ако се ви можете удружити, можемо и ми.  

JOIN INSTEAD TO OPPOSE. 

 

 

                         `` Манипуланти``. 

-28 новембар 2006.године. Како преживети? 

 

-  

Вук Стефановић Караџић. 
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-30 новембар 2006.године. Надзор невиних. 

 

-Децембар 2006.године. Допис Винсу Милеру, преедседнику ИСИЛ-а. 

Документ број 126. 

-6 децембар 2006.године. Накнада штете. 

Документ број 127 

6 децембар 2006.године. Представљање књиге ЉУДСКА ПРАВА- ЦРНА РУПА у Дому омладине у Београду. 

Међу присутнима сам у сали у последњим редовима препознао познатог дисидента Драгомира  Олујића ( томови 4 и 5). Наши 

досадашњи односи и дружења су увек били коректни, могло би се казати пријатељски. Био сам врло изненађен када је он устао и 

осуо из петних жила на мене бујицу увреда. Чак ми је запретио да ће ме сачекати да се са мном обрачуна.. 

 

        Драгомир Олујић. Олуја. 

Документ број 128. 

 

T.Krsmanovic:KAKO SE SPASITI 

 

Imamo pravo da znamo istinu o nama, makako ona bila porazna.Ne da bi padali u 

beznadje, nego da se izborimo za bolje, za spas.Nas narod strada, pati, 

nestaje. Slicno je sa svim slovenskim narodima. 

 

Ovo zlo nije doslo samo od sebe, nego je rezultat necijih ucinaka.Nama nasi 

neprijatelji ovo cine cesto preko nas samih.  

 

Mi se mozemo efikasno boriti, i izboriti da nam bude bolje. 

 

Sta ciniti? 

 

Pobedimo sebe. Setimo se reci Vuka Karadzica:” Ako svako uradi sto moze 

bicemo spaseni”.Uzmimo svoju sudbinu u svoje ruke.Neka svako radi svoj posao 

kako treba, na radnom mestu, u preduzecu ,sudu, vojsci, policiji, obrazovnoj 

ustanovi, porodici, susedstvu, na ulici. Onda ce sve procvetati.Ostvarimo 

duhovni preporod!  

 

Evo prakticnog recepta sta ciniti da nam bude bolje: 

0.boriti se, ne predavati se, u borbi je spas i ozdravljenje, borite se za 

sudsku pravdu, protiv povreda vasih prava, protiv svih onih koji vas 

ugrozavaju 

0.uzeti jednu svesku, napraviti svaki dan plan akcija, raditi planski, 

metodicno,svaki dan raditi prave stvari, i uvek uraditi ponesto, pre svega 

prioriteta 

0.navedite sve vase ciljeve, npr.zaposlenje srodnika ili licno, lecenje, 

popravljanje odnosa sa supruznikom, u porodici, sredjivanje stana, 

itd.,napraviti listu prioriteta 

0.planirati vreme, sredstva, plan akcija za svaki cilj 

0.voditi racuna o zdravlju, evo nekoliko malih saveta koji skoro nista ne 

kostaju, a mnogo pomazu:  

-..setati svaki dan, najmanje jedan sat, sto brze to bolje, ali je korisno i 

polako, najbolje je u nekoj ozelenjenoj ulici, u prirodi, ali je vrlo korisno 

i u gradu, ulicama oko kuce  

-.fizicke vezbe, npr.u stanu, gimnastika, sklekovi, ko moze u teretanu 

-.drzati sto vise otvoren prozor 

-.piti sto vise mlake vode svaki dan 

-.svaki dan iscediti plasticnom cediljkom( koja kosta 40 dinara)pola limuna, 

pola greipfruta, jednu pomorandzu, po mogucstvu bananu, jabuku, 

sezonsko voce 

0.izadjite iz izolacije,posecujte srodnike, prijatelje 

0.Ako trazite npr. posao za vase dete, vas same, radite to metodicno, 

napisite CV( kratku biografiju,)kako treba, fotokopirajte ,sa Propratnim 

pismom, saljite na veci broj adresa( napraviti prethodno spisak firmi, 

ustanova, gde ce se traziti posao);zovite telefonom i pitajte sta misle o 

kandidaturi?itd. 

 

Pocnite da uzimate Vasu sudbinu u Vase ruke. Pobedite sebe. Od statiste 

postanite aktivan ucesnik stvaranja vaseg zivota. 
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          Дом омладине у Београду. 

7 децембра сам најавио штрајк глађу.  

9. децембра српски пливач Милорад Чавић освојио је златну медаљу у дисциплини 100 m делфин стилом на Европском првенству 

у Хелсинкију. 

-  

10 децембра сам доби емајл поруку од Слободана Томића из Канаде.  

Умрли: Садам Хусеин, бивши ирачки диктатор, Аугуст Пиноче чилеански диктатор 

 

Садам Хусеин. 

 

    Аугуст Пиноче. 

-11 децембар 2006.године. Допис Владимиру Божовићу. 

Документ број 129. 

--15 децембар 2006.године. Захтев за рехабилитацију Окружном суду у Београду. 

 

16 децембра смо одржали састанак у Ресторану Парк.  

Tomislav Krsmanovic                                                u Beogradu 15.12.2006 godine 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

 tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

OKRUZNI SUD U BEOGRADU 

 

Zahtev za rehabilitaciju 

 

Na osnovu zakona, podnosim ovaj ZAHTEV ZA REHABILITACIJU..U vremenu od 1964 do 2006 

godine sam bio zrtva politickih progona, ukljucujuci presude i utamnicenja u specijalnim ustanovama, 

mucenja, itd.. Dokazi: primerak moje najnovije knjige LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA-

SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


472 
 

-20 децембар 2006.године. Министру правде Зорану  Стојковићу. 

Документ број 130. 

-20 децембар 2006.године.Првом општинском суду у Београду. 

 

-Децембар 2006.године.Четвртом општинском суду у Београду. 

Архива наше организације је заплењена априла 2000.године ( том 5). Том приликом су однети  рукописи 20 мојих необјављених 

књига. Ево већ шест година како судови развлаче да поступе по закону. 

У прилогу поднесак Четвртом општинском суду у Београду 

-20 децембар 2006.године. Драгану Јочићу, министру МУП-а Србије. 

Документ број 131. 

-Децембар 2006.године. Годишњи извештај о  стању људских права. 

-  

2006.године. Штрајк глађу 

REPUBLIKA SRBIJA, Prvi opstinski sud u 

Beogradu     

                                  VI.Su.br.36/06-513 

 
Gospodja Vesna Lazarevic, zamenik predsednika suda 

 

za Predsednika suda 
 

Predmet: moj dopis od 6 decembra ,u vezi vaseg dopisa od 24 novembra . 

 

Zahtevam od Vas da me predsednik Prvog opstinskog suda NAJHITNIJE 

primi na razgovor. Da ovaj podnesak NAJHITNIJE privedemo pravdi.u 

obostranom interesu. Ukoliko tako ne postupite, pocetkom januara 

pocinjem STRAJK GLADJU. To cu uciniti da ostvarim svoju pravdu 

kroz paznju javnosti, medija, obznanjivanje u javnosti. Imam 70 godina, 

ceo zivot sam pljackan i proganjan, sada sam na ivici socijale. A kakvo je 

imovno stanje pojedinih sudija? Znam, bice obelodanjeno. Neka dokazu 

odakle?  Mene snabdevaju dokumentacijom. Prvi opstinski sud i njegovi 

rukovodioci posle toga strajka nece nikada  vise biti ono sto su sada. 

Nadam se da ste dobili moju knjigu. 

 

U nadi da ce pobediti razum i da cete me primiti na razgovor. Moja 

pobeda je neminovna . 

 

u Beogradu   20 decembra 2006 godine          Tomislav Krsmanovic 

                                               predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

GODISNJI  IZVESTAJ  O  STANJU  LJUDSKIH  PRAVA  U  

SRBIJI ((januar-decembar-2006 g.) 

 
 

                              I.A.Predgovor.  
     

 

                              I.B.Uvod  
 

I.C.Rezime  
 

 

II.Pravo na posedovanje privatne svojine  

 
 

1. Devizna stednja 

 

2. .Penzije i plate, socijalna davanja  

 

3.Privatizacije i koncesije  

 

4.Provale, kradje, pljacke, ucene  

 

5.Takse ,i porezi, kamate ,kazne  

 

6..Inflacija  

 

7. Vracanje konfiskovane  imovine  

 

8.Bogatasi 

 

9..Drugo  

 
 

III.Prava iz radnog odnosa  
 

 

IV.Pravo na pravicno sudjenje .     

 

V..Nezakonita pritvaranja     

 

VI.Sloboda govora i stampe  
 

VII.-PRAVO NA PRIVATNOST, STAN, PREPISKA, 

TELEKOMUNIKACIJE 
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Документ број 132. 

 

 

 

Документ број 134. 

Стање здравља бораца за људска права 

Документ број 135.Допис САНУ-МПП Морално политичка подобност  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                            24.12.2006 godine 
  

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 
  

Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eune t.yu 
  

  
  
STRAJK GLADU - Saopstenje broj  1 

  
Napad na zdravlje - radi opstrukcije strajka 

  
  
Obavestavam javnost na opstrukciju nameravanom strajku gladju, u poslednjih par dana mi je u par  
navrata preceno telefonom ( Telekom ima podatke o osobama koje to rade, spo r se vodi pred Drugim  
opstinskim sudom XII.K.br.696/06,  da ce mi ugroziti zdravlje. 

  
  
Od juce imam jak bol u grudima, kasalj, iznurenost. Sto je poremetilo pripreme za strajk. 

  
  
A to je i cilj, da pocnem strajk bolestan, da ruiniram moje zd ravlje. 

  
  
Kako se nanosi steta zdravlju? To moze da uradi zanatlija sa nezavrseno osnovnom skolom To je stvar  
tehnike. Amerika je zvanicno objavila rat Iraku zbog toga. Izvolite uzeti k‘znanju ove podatke.  
Kriminalci nece uspeti u ovoj opstrukciji strajka g ladju..Ocekujem Vasu podrsku 

  
  
Tomislav Krsmanovic 
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-2007 

-1 јануар 2007.године. Дочек Нове 2007.године. 

Као и ранијих година Нову годину чекам у стану, уз ТВ. Та ноћ је за мене већ дуги низ година 

обична, као и свака друга ноћ. 

 Одавно размишљам, та ноћ у људима пробуди невиђено расположење, весеље, радост, прораде 

њихови потиснути у потсвест потенцијали. Зашто се не потруде да такви полетни буду стално. 

Ако би уз одговарајући труд, макадр мало у томе успели, свет би био промењен, креативност 

човечанства би доживела нови процват. 

Уместо тога, новогодишња еуфорија потраје неколико дана, и наново почне сива колотечина 

свакидашњице. 

Новогодишња ноћ је за мене значајна највише због тога, јер из новогодишњих програма на 

појединим телевизијама се трудим да откријем запретени код-да ли ће долазећа година бити 

боља, или као и оне раније?. А то се може сазнати, као да су режисери новогодшњих програма у 

немуштом дослуху са моћнима који кроје судбину Србије, како у прошлим годинама, тако и у овој 

2007.години? Те тако подешавају њихове новогодишње програме. 

Увек би ме обузимала зебња када бих видео неукус, шунд, или понекад вулгарно кревељење 

``звезда``. Као да је то нечији наговештај-биће све исто. 

Одмах после гашења светла у 24 часа, сам отишао у кревет. Ако легнем касно, сутрадан сам уморан. 

А мени је потребна испаваност и да се пробудим одморан и оран, очекују ме толики задаци. 

У ову 2007,годину Балкан улази у знаку ЕУ, 1. јануара Бугарска и Румунија су 

приступиле Европској унији. Словенија прихватила евро као званичну валуту, замењујући 

тако словеначки толар. Бан Ки-Мун званично ступио на дужност генералног 

секретара Уједињених нација, заменивши тако Кофи Анана. 

Boeing 737-4Q8,  Adam Air, је нестао из радара на  аеродрому Џакарта, нађен недељу касније , 102 

жртве. 

-Јануар 2007.године. Писак локомотиве из суседне железничке станице Раковица. 

 

            Парна локомотива 

Железничка станица Раковица је у суседству  мога стана. Железничке станице, возови, су моја велика 

љубав, то ме тако потсећа на детињство, и честе породичне сеобе. Цели мој живот је у знаку тандркања 

вагона по спојницама балканских шина, возова, или понегде  нечујан ход брзих локомотива и удобних 

вагона, како би Французи казали-raillerie, chemin de fer.( томови 1-5).  

Одкако сам се 1997.године доселио у мој садашњи стан, када год бих чуо подалеки писак локомотиве 

доле негде у долини Раковице, где се налазе перони ове нове приградске железничке станице, увек бих 

осетио благу топлину. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Air
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Како најобичнији писак челичне грдосије може побудити најтананије мисли, потстакнут,запитао бих се 

скоро растужен, шта се ово десило са овим народом? 

Тај писак није баш толико сличан оном писку некадашњих парних локомотива који је свима нама који га 

се сећамо, остао дубоко усечен у незаборав, али ипак на неки начин и јесте. И овај данашњи, уме бити 

резак и кратак, или повремено растегнут и загубити се на шинама, однет као ветром, уз тутањ  возних 

композиција,  које би  јуриле на југ, ка Лапову и Малој Крсни.  

Нису више ни возови као раније, а и ова приградска железничка станица није као она Главна београдска 

железничка станица из 19 века, доле на дну стрмовите Немањине улице, што се окомито спушта ка Сави 

од Славије. Јер је мала, то је као нека постаја, воз стане на кратко, путници се брзо укрцају, композиција 

тргне и нестане иза видика, сумануто негде јурећи гвозденим шинама. Перон је другачији, модеран, 

вагони нису више као они што су били. Ова железничка станица и не личи на праву железничку станицу.  

А и путници се као што је то био обичај у дрмусавим балканским ћирама, другачије понашају у 

вагонима. Не ступају олако  у разовор са сапутницима, мотре у њих опрезно, ћуте, удаљују се једни од 

других. зазиру једни од других. 

Ко зна ко је ту са нама у купеу? И из путника избија неки необјашњив страх?. 

А и локомотиве су сада нешто сасвим друго.  О возовођама да се не говори, они су онда када сам ја био 

дете, или младић, устајали рано, све озарени спремали се на далек пут, пун неизвесности и узбуђења, 

осећали су полет  и наду, путовање је било тајна  и изазов, пут у непознато.  

Народ је био млађи и здравији, а то значи полетнији. осећала се на сваком кораку бујна енергија. 

Имали смо тада наду. 

Данас је све некако мирније, млако, успорено, скоро суморно. Народ је остарио, изнурен. А то се осећа, 

нема у ваздуху оне живости ни радости .  

Просечна старост житеља  чини свеопште  расположење нације. 

А ове данашње машиновође се попну у локомотиву, и крену на пут, забринути за породицу, за здравље, 

то им је банална тезга да преживе. Мрзовољни једва чекају да отаљају путну обавезу. Нема ту онога 

задовољства од раније, када је машиновођа држао команде и очекивао далеке дестинације, 

непредвидљиве догађаје, путовао негде скоро у неизвесно, пред њим је била будућност. Сада му је све 

тако познато и без икаквог ореола мистерије. Банално. Можда у локомотиви горе негде затури понеку 

робу да је успут препрода.? 

Ипак, писак локомотиве ме потсети. на давна времена, мени заизгледа сетан и  носталгичан.  

Да ли  и другима?   

Хтео бих да негде отпутујем? Где? Зашто?  Свугде је исто, забринути и мрзовољни људи и жене, 

сиромаштво, болести, проблеми. 

Тито је био велики заљубљеник Плавог воза, ено Плава локомотива још стоји тамо испред Главне 

железничке станице. Тако је уживао у евазији коју су му нудили вагони које је челичним  шинама брзала  

хитра Плава локомотива. Одавно сам прозрео из Титових говора по повратку из путовања, освежен 

духовно, да је он ту узвишену инспирацију употребљавао да прави планетарне гео-политичке пројекте. 

Ипак, најстраснији гурман балканских гвоздених путања је била та бескрајно мудра Енглескиња, Ah 

chere Agathe, Агата Кристи. Где су наши писци и путописци да пишу о балканским возовима и 

полупустим  постајама,?  А странкиња, Енглескиња Агата К ристи  у њеном роману `` Убиство у Балкан 
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експресу`` нас невероватно, као да је мештанка, из Лапова, уводи у наш воз, то је онај наш балкански воз 

који познајемо, све је исто, кондуктери, железничке станице које промичу.  

Убица је ушао у воз у Београду, убиство се десило у Винковцима. Зна она да иако је ово југ да су зиме 

хладне, сметови су завејали воз код Винковаца. Ко је убица? Белгијски агент славни јунак Агатиних 

романа Херкул Поаро треба да истражи ко је убица?  Ce n`est rien, слегнуо је раменима. 

Питам се од како сам боравио у Белгији, тако мала земља, а тако утицајна?  Откуд то? 

На Скуп ИСИЛА-а у Риму октобра 1997.године , само допутовао понајвише возом. ( том 5). 

 

 *  

Укрцао сам се у воз Београд Бар 1 октобра увече, баш на овој железничкој станици у Раковици. У купеу 

су биле некакве сумњиве особе, тајанствених, или помало и претећих израза лица, по поду су били 

завежљаји робе коју су носили да продају у Црној гори.  

У Бару сам сео на трајект Бар-Бари, на палуби у бару је стајао провокативан на тпис  PENINSULAR и 

слика Апенинског полуострва како јужним делом, као ногом шутира у гол. Учинило ми се да Апенинско 

полуострво некога опомиње,  као да својим најјужнјим делом, прети да му као копачком шутира у гол.  

У Бару сам сео на воз Бари-Рома. 

Посетиоци Скупа се нису запиткивали, чуо сам: `` Воли путовање возом``.`` Мирис авантуре``.  

-Јануар 2007.године. Здравствена катастрофа. 

Документ број 135. 

Нација копни, нестаје. Зашто је здравље нације блиско катастрофи? Како је то настало? Ко је то учинио? 

Зашто?  

Зашто надлежни нису ништа учинили да тај смртоносни вишедеценијски поход, тренд, нису 

благовремен регистровали? Зашто га нису предупредили?  

Кроз свих шест томова ове књиге се исчитава моја, и наша . борба, да укажемо, да привучемо пажњу, да 

је нација све болесније, захтевали смо да се установе узроци и предузму благовремене мере.  

Без икаквог резултата. 

Сада Србија жање отровне плодове свога незнања и охолости властодржаца. 

-  
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Јануар 2007.године. –Напад на здравље. 

-  

Документ број 136. 

Како у овим апокалиптичним временима сачувати сопствено здравље? И својих ближњих?   

То је моја лична опсесија, свакодневна брига и мора.  

Већина наших људи се бори за своје здравље. оно што недостаје је разумевае, знање. О чему се ради? 

Тумарају у магли здравствених установа, болница, домова здравља.. 

Неко нам отима здравље, подмукло.  

Како се спасити? Деценијама шаљем на све стране дописе, упозорења. 

Без икаквог резултата и одговора. 

Оно што ме је највише болело и разочаравало, је да су појединци саборци и истомишљеници, остајали 

глуви и потпуно незаинтересовани на моја упозорења да и њима може бити угрожено здравље, да сви ми 

треба благовремено да се удружимо и ову нечувену пошаст обзнанимо и да спасавамо своје здравље. 

Многи до њих би се разбољевали, или превремено умирали, вукли би се по болницама и здравственим 

установама, бивали обогаљени, злопатили се и страдали, или њихови блиски. 

А да су се благовремено супротставили спасили би своје здравље. 

Ипак, неки су се онда када им је здравље било бесповратно угрожено сетили мене и мојих упозорења. 

један од њих је био професор и академик Никола Милошевић, што је даље приказано. Казао ми је на 

самрти:``Били сте у праву.``. На његовој сахрани његов брат је узвикнуо:`` Отровали су га``. 

Слично је закључио и академик и професор Михајло Ковачевић ( том 5), када је јануара 2010.године 

одбијао да буде хоспитализован у болници Свети Сава:`` Могу тамо да ме отрују``, тврдио је највећи 

српски филозоф 20 века. А када сам му о томе говорио још 1988.године, скоро да ми се потсмехнуо ( том 

5) 

-Јануар 2007.године. Допис Слободану Томићу ( томови 1-5) 

Када се нисам надао добио сам из Канаде емајл поруку од драгог кума Слободана Томића   

Читалац тома  4  ће се сетити да сам .1980 -их година редовно посећивао Слободанову  мајку куму 

Милку, брата Мишу  и сестру Наташу. Комунистичке власти су у знак одмазде Слободану, и његовој 

супрузи, кћерки познатог министра у Краљевини Југославији, као и толиким другим политички 

непожељним, разорили породицу и брак. Кума Милка ми се унела тада у лице, дрхтавим рукама је 

млатарала ,у цртама лица се исцртавала трагедија:`` Подметнули Слободановој супрузи удбаша да јој 

даје часове, заведе је, растури им брак`` 

Заведена супруга је избегла у Швајцарску, неки пријатељи су их  измирили, а онда јој се  Слободан тамо 

придружио, одакле су се отселили у Канаду, у нови живот. Имају кћерку. Слободанов брат Миша ми је 
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тада показивао породичне слике.Слободан је као врстан архитекта, за време Знмске олимпијаде у 

Канади, био сарадник  у изградњи олимпијског села.  

Слободан је долазио у Београд крајем 1980-их година, али се упркос обостране жарке жеље, никако  

нисмо успели да сусретнемо.  

Био сам радостан да упоставимо поновну комуникацију 

 

- 7 јануар 2007.године. Срео сам Дрину, после толико времена.,  

Враћао сам се аутобусом  59 из ресторана `` Мак Доналдс`` на Видиковцу, где сам се сусрео са рођаком 

Надом Дангић  ( томови 1-5). Нада је ћерка чувеног четничког војводе Јездимира Дангића.  

Изнад мога седишта у аутобусу  стаде Дрина, препознао сам је још из даљине, као да се пришуња, 

усправи се нада мном, скоро самоуверено због нечега, као да хоће да ми стави немушто до знања да хоће 

због нечега да ми пркоси. Са њом је стајала девојка скоро дете, био сам затечен:``Ово је моја ћерка``.  

Једном приликом ми се изрекла на Ади, да има близанце, ћерку и  сина. Није ми јасно то о њеној деци.  . 

Деловала је збуњено, као да је  постиђена  ме је посматрала испитивачки испод  ока, процењујући моју 

реакцију. 

-  

Утом се отворише врата на мојој аутобуској станци, поздравих се са њима и изађох. Она  рече: ` Јави 

се``. 

Оне одоше, наставих да се присећам. Њена  кћерка је изразито  црнокоса и црномањаста, али тако 

тамнокосих има  код нас, не често, али то се не види у Србији да су они другачији од осталих. Србија је 

земља где је брат црнокос, а сестра природно плавокоса. То се овде не запажа као необично, 

једноставно, то нико  не само да не запажа, него  томе не придаје било какву  пажњу.  

Дринина кћерка је изразита црнка, али њене очи су некако  мало другачије него ли што је то уобичајено 

овде, мало искошене. Или ми се  тако учини?  Да то није тако зато што јој је отац Афганистанац?  

-8 јануар 2007.године. Сусрет са Дрином у суседном парку у Борској улици. 

Дрина је дошла следећи дан у моје  суседству, из даљине сaм jе видео испод капије парка, као малог 

славолука, у  Борској улици, преко пута Топлане.  Није то био састанак као они ранији, нешто друго, на 

први поглед  без жара да се поново видимо.  

Dragi kume Slobodane,     
Vasa poruka me je obradovalo. Ovde nema vise niko do Vasih najbliznjih. Sto je vrlo tuzno.Secam se  
Vaseg dolaska pre vise godina kada se nismo videli. Kako ste Vi? Kako su Vasi? Gospodinu Jankovicu  
sam dao moju najnovij knjigu LJUDSK A PRAVA - CRNA RUPA     
koja je lepo primljena i propracena u stampi i javnosti.Vasi Tomici se spominju na stranama:    

   -----     
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Али ће се видети ускоро, да ће све кренути  неким ранијим током. 

Обрадовах се , назрех у цртама њеног лица некакву немушту поруку, да расплет тек наилази. 

А до кога је почело да долази крајем маја , када у Београд дође дуго топло лето.  

Она тада долази на Аду, када и  ја. Она би понекад  долазила на исто место на Макишкој страни где бих 

ја понекад навраћао.  

Због нечега бих пожелео повремено  да променим плажу. Али то би било само на кратко, ипак се 

најбоље осећам тамо преко пута, са оне стране језера, тамо где се налази мала такозвана 

``пензионерска`` плажа.  

Како да је наведем на разговор о њеном мужу Афганистанцу, шта се сада са њим догађа? 

О том потом. 

-Јануар 2007.година. Догађања. 

Петар Арбутина, је уредник у Издавачкој кући , прочитао је мој аутобиографски роман, и о њему се 

изјаснио са неколико речи. 

Најближи сродници се злопате, породица је свашпта претрпела од 1945.године ( томови 1-5). Уместо да 

сада живимо у миру, са свих страна нас притисли беда и свакојаки јади., Сестра  Нада са минималном 

пензијом од неколико хиљада динара  је стално забринута и нервозна. Сестричина Валерија није у стању 

да плаћа комуналије. Брат Милић једва излази  на крај са врло скромном пензијом.  

Син Милан и  разведена супруга Саша се труде да дођу до стана. Читалац тома 4 је имао прилику да 

види како су власти разориле моју породицу и брак, као и Слободану Томићу, и Миловану Ђиласу, и 

толиким другим, знаним и незнаним. 

И на крају су то учинили и Врховном вођи Јосипу Брозу Титу ( том 4). ! Ко ће то да објасни, ко, како,  и 

зашто је то учинио.? 

Манија, лудило подмуклог и потајног рушења светиње, породице , је у време владавине комунизма била 

узело  нечувене размере . Ретки су били они који су то препознавали, или се усуђивали  да на такву 

подмуклу деструкцију породице и наталитета укажу. 

1 јануара 2007.године. Миша Костић је  основао Књижевни клуб Карађорђевић..Он  се сада не бави 

људским правима, он анимира Књижевни клуб Карађорђевић. ( томови 4 и 5) 

Документ број 137. 

Ја сам захвалан Терези Циглар ( томови 4 и 5 ) што је прихватила да чува преосталу архиву наше 

организације. Одкако је архива заплењена априла 2000.године, трудио сам се да сачувам оно што је 

остало смештајући изанђале картонске кутије са свакојаким прашњавим документима  у подрумима или 

двориштима пријатеља. Изнајмио сам камион и из дворишта Миме Милојевића недалеко до Храма 

Светог Саве на Врачару,  одвезао остатке архиве у Брестовик код Гроцке, у викендицу Терезе Циглар. 

Засада је овај проблем решен. 

-8 јануар 2007.године. Захтев суду да заплењена архива априла 2000.године, буде враћена. 
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-Јануар 2007.године. Порука Драгану Тривану ( том 5) 

Драган Триван, мој сусед,  је наочит и отресит млади човек. Стицајем неповољних околности међу нама 

су настале лоше процене. Ипак, будући да смо обадвојица били способни да објективно и рационално 

процењујемо, установили смо да нас неко покушава да завади, па смо се измирили. 

 

Мене радује да постоје млади људи, иако су блиски центрима моћи, који су сачували  достојанство и 

људскост. 

Др. Јасна Јовановић је интелигентна и достојанствена. Она је и привлачна млада жена. Испољила је 

жељу да јој помогнем да се запосли  као лекар у Дому здравља у Љубовији. Обратио сам се тиме 

поводом др.Гачићу.из  Дома здравља у Љубовији. Она не може нигде у Београду да добије запослење. 

Размишља да прода удобан и простран стан на Новом Београду, недалеко од Хотела Југославија, да од 

добијеног новца купи мали стан на Видиковцу и од остатка суме да преживљава док не нађе стални 

посао. 

Успео сам да је убедим да би то било врло погубно за њу, остала би без наслеђеног стана, у малом стану, 

новац би брзо потрошила, остала би без посла.  

Дао сам се у потрагу да јој пронађем посао, сетио сам се Дома здравља у Љубовији. Јасна је зрела и 

стабилна личност, има чврсте и изграђене карактерне особине. Боравила је кратко време у Америци, није 

јој се свидело, вратила се. 

Одлазим редовно четвртком увече на састанке Планинарског друштва Копаоник у згради Дома војске 

Србије. То чиним да бих их привукао  да у њихове планове  излета ставе дринске планине и сплаварење 

реком Дрином. Постепено упознајем навике и менталитет планинара. То су изнад свега људи здравог 

духа. Уливају оптимизам, препланули су и лети  и зими. 

-15 јануар 2007.године. Допис председнику Првог опшинског суда у Београду -Накнада штете 

CETVRTI  OPSTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                             u Beogradu 8.1.2007 godine 

Poslovni broj I-I-101/01 

Dana 29.12.2006 g 

 

 

Gospodja Aleksandra Vasiljkovic, sudija 

 

Dobio sam Vas dopis od 29.12.2006 godine, sa vracenom knjigom. Duznik Zdravkovic je iseljen, to 

vise nije sporno, ali nije vratio ono sto je zaplenio..Zahtevam da mi se vrati moje. 

 

Zahtevam da se u saradnji vaseg suda sa MUP Srbije ostvari povracaj oduzete arhive koja je u 

prostorijama  MUP-a Srbije. U prilogu moj dopis ovim povodom D.Jocicu , ministru MIP-a Srbije od 

20.12.2006 godine, i vec poslati dopis gdji Verici Djukic –Mihalcic od istoga datuma. Ocekujem da 

preduzmete ODMAH mere da mi bude vraceno ono sto je moje. Ocekujuci Vas odgovor 

 

                                                                               Tomislav Krsmanovic 

 

 

Dobar dan Dragane, 

 

Sretni Vam  i Vasima Bozicnji i Novogodisnji praznici. Dobio sam danas 

najnoviju Tuzbu od 13.12.2006 godine. Kao sto sam Vam kazao, radi se o 

nesporazumu.. Moj inkriminisani dopis je poslat pre pocetka naseg 

mirenja. Dajte da ovo sve zavrsimo, jer je to nepotrebno gubljenje 

vremena i za Vas i za mene.. 

 

Sto se tice brisanja poruka sa Yahoo i Google, bili su ovi praznici. Dajte 

da zajedno to pokusamo da obrisemo. .Ja cu jos pokusati, ali ja ne mogu  

da skinem ni one najcrnje  klevete na moj racun koje tamo stoje. Ucinimo 

sto mozemo da ovo uklonimo..Ne cujem vise sumove, budimo zauvek 

dobri susedi. 

 

Vama i Vasima zelim sve najbolje 

Tomislav Krsmanovic 
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Судови  растежу, неправични су. Истина је да има корупције, ипак, мислим да је још нешто у питању, 

они су  преплашени, добијају инструкције како да пресуде. Многе судије имају свој савест, хоћу д кажем 

да их гризе савест што суде против  закона и штете невиним судским судеоницима.  

Занимљиво је питање зашто судије често, скоро по пправилу, навијају за прекршиоце закона?   

Србију они који су се обогатили у транзицији држе у стању обеспомћености. Да им се не одупре. 

То је демонски пројекат. 

Али судије тако морају. Ипак, примају високе плате. 

Чини ми се да многе судије схватају да морају да суде неправично, али да ипак огромна већнна од њих 

не разуме, ко то  наређује, зашто? 

Овим дописмм захтевам од суда да убрза поступак за накнаду штете, захтев за накнаду штете сам 

поднео 1994.године ( том 5)..  

Документ број 138. 

-15 јануар 2007.године. Поднесак Четвртом општинском суду-Повраћај заплењене архиве. 

У тому 4 је описано како су полицијски органи априла 2000.гоине запленили архиву Покрета за заштиту 

људских права, чији сам председник,  и моју личну архиву. Дошао је велики камион и све однео, 

укључујући и и рукописе двадесет мојих необјављених књига, То је злочин сличан спаљивању 

јеретичких књига у  Средњем веку, нестало је све што сам стварао. 

Ево седам година се борим да ми врате заплењено, без икаквиог резултата.  

 

-14 јануар 2007 године. Љубавни јади-исповест Цакане ( том 5). 

Цакану сам срео изненадно, као што је обично срећем, овога пута на снегом прекривеној Авали. 

Група београдских планинара је у зимском  хладном и oблачном дану кренула ка врху Авале, од 

последње станице аутобуса 47 у Реснику.  

Ледена кошава је бацала у очи снежне пахуљице. Било је врло забавно, утопљени смо ходали брзо.  

Прођоше неосетно два сата пешачења у разговару са Боговцом Слободаном, времешним али врло 

виталним Босанцом са Гламоча. Успесмо се ка врху. Група планинара крете удесно ка Авалском торњу, 

ја се упутих у лево ка Споменику Незнаном јунаку, који је највиша кота ове мале београдске приградске 

планине.  

Овде је ваздух већ помало планински, свеж и чистији, уобичавам да око Споменика прошетам око један 

сат брзог хода. Из правца Хотела Авала се појави Миличина другарица Цакана, спазила ме је, махала ми 

CETVRTI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU 

Poslovni broj I-I-101/01;VI-Su-1575/06 

 

Gospodji VERICI DJUKIC-MIHALCIC, Predsedniku suda 

 

Pozivam se na moje dopise Vama od  20.12.2006 godine i 23.11.2006 godine, i na moj odgovor 

gospodji Aleksandri Veljkovic, sudiji, na njen dopis od  29.12.2006 godine,   a koji sam joj prosledio  

dana 8.1.2007 godine.. 

 

Vas sud uporno odbija da postupi po zakonu.,kao i u slucaju vecine  sudeonika pred ovim sudom..Vas 

sud stiti kriminalce.  Zahtevam od Vas MOMENTALAN ODGOVOR I PRIJEM. Da ovo 

zavrsimo..Mislim da je ovo dovoljno. 

 

u Beogradu 15.1.2007 godine                                                                                Tomislav Krsmanovic 
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је руком весело, нешто је довикивала. Стаде пред мене радосна, сва насмејана:`` Откуд ти на Авали по 

оваквом кијамету``.? 

Пажљив читалац ће се сетити ранијих описа сусрета са њом. Она тако брзо мења расположење и 

понашање.Знао сам да ће се ова њена почетна еуфорија убрзо преокренути у нешто друго, обично би то 

биле њене жалопојке на несретну судбину која је прати од малих ногу, али би најприсутнија била њена 

болна љубавна разочарења.  

Тако привлачна млада жена,  а кад год би ме срела би ме растуживала причама да је њен најновији драги 

оставио. Као и они претходни.  

Употребљавала би помало отрцани израз:``Дао ми шут карту``. Увек бих се зачудио да се изражава на 

тако баналан начин, јер сам стекао утисак да је она интелигентна и могу да кажем префињена и 

рафинирана интелектуалка.? И тако привлачна? Чудни су људски резони, ваљда је узбуђена па не пази 

довољно на речи које употребљава?  

Кретосмо ка врху Авале, рекох јој да тамо треба да брзо изшетам један сат. `` И ја то управо желим, да 

набијам кондицију``, као да жели да ме убеди да то стварно жели. Опет се мало тргнух, рећи `` да 

набијам кондицију``не доликује дами, нити префињеној особи каква је она, то обично говоре обесни 

момци када иду у теретане. 

Успесмо се до Споменика, кретосмо једно поред другога, убрзах, она не заостаје, није чудо, здрава је и 

много је млађа од мене.  

Одмах започе своју љубавну причу, али најновију.И врло необичну 

Упознала је Лазара пре неколико месеци на плажи на Ади Циганлији:`` Привлачан, мужеван, а показао 

се чудак. Кад год се нађемо на Ади, или кад би путовали у оближња места његовим колима, увек му се 

пришљамчи неки његов друг, он је више са њим него ли са мном.`` 

`` Добро је да вам се није придружила нека лепојка``?'упитах је у шали. 

`` Где год да макнемо, он је упорно настављао да води са нама мушкарце, или би их успут упознавао, као 

да је неки наивко, није ни запажао да су ми се неки од њих набацивали`` 

`` Јели неки од њих био згодан``? 

`` Било  је и таквих, кад смо били заједно у Италији су се лепили за мене на сваком кораку, умеју 

Италијани бити згодни, чудно, није испољавао љубомору. лепо се осећао са њима у друштву, па и када 

су ми се и пред њим дискретно удварали, можда су га сматрали за шоњу``. 

`` Да није прикривени хомосексуалац``? 

`` Нисам на то помишљала, у кревету се уме понашати као мушко, али се не може рећи да је нешто 

потентан, помало анемично, иако га има, има га за шта ухватити`` 

Цакана застаде, размишља:`` Шта мислиш о овоме детаљу, он живи сам, издаје собу у стану  увек 

мушкарцима, и то млађим, питала сам га-зашто не издаш девојкама ? Каже да су мушкарци погоднији, 

мање троше воду и мање бораве у просторијама. Посумњала сам да није бисексуалац``? 

``Да ли си га некад затекла да се приближио неком мушкарцу ``' 

`` Да , управо то, били смо летос његовим колима у Шпанији, прикачила нам нам се два Шпанца , 

аутостопери, један је неодољив као мушкарац, а други је био помало женскаст. Где год макнемо не 

одвајају се од нас. Једно вече се сва тројица изопијају, овај мој Лазар загрлио онога пешкастога, прибија 

га уз себе као да сам то ја. Знаш Лазар је алкос``. 
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Њена прича ми постаде све загонетнија? О чему се ту ради? Какав ће бити расплет? Да није нека 

намештаљка?  

Схватио сам целу игру када она настави:``Кретосмо колима ка малом пансиону где смо сви били 

смештени, наједном нешто прасну, Лазар викну: Пуче гума!. Стадосмо  у месту у пустари, нигде никога, 

шта да се ради? Лазар и онај женскасти Шпанац се загрлише и нестадоше у мраку, да траже некога ко 

има резервну гуму`` 

`` И оставио те саму у ноћи, у пустари са тим Шпанцом лепотаном, мушкарчином``?  погледах је скоро 

потсмешљиво. 

`` Да управо то, тада ми се згадио, схватила сам да са њим нешто није у реду као са мушкарцом, 

посумњала сам да је пеша, бисексуалац?. И да је наиван и лаковеран. Или да му није стало до мене, да 

му је важнији онај који је са њим нестао у топлој ноћи``, тужно ме је посматрала. 

`` Па јесу ли најзад пронашли нову гуму``? 

``Јавио ми се на мобилни, ухватили су аутостоп до неке оближње хацијенде, не могу да нађу замену, 

вратиће се тек ујутру, а још није било ни пола ноћи``. 

Предосећам да ће се десити нешто необично.  

Она настави грозничаво:`` Шпанац и ја се паркирасмо поред пута, била је мркла и топла ноћ. Он  извади 

коњак, понуди ме, прихватих, иако предосећам шта ми подлац спрема. Кад нешто око нас забрунда, 

стушти се као олуја, неко залупа у  хаубу из све снаге, зачусмо ужасну галаму, тргнуше неки споља 

отворише врата, уперише у нас револвере, отеше нешто новца што је он имао, и нестадоше у мрклој 

ноћи. Мушкарчина искористи забуну, да ме зграби  преплашену, дрхтала сам од страха, коњака и од 

његовог мужевног тела, прибих се уз њега . Освојио ме је на брзака нитков, лукави заводник, онда смо 

заспали загрљени`` 

`` Шта је било даље, да ли је гума замењена``? 

`` Ујутру ме неко цимну за рамена, тај мој је стајао изнад нас и церио се, био је загрљен са пешом. Није 

уклањао руку заводника са мога паса, напротив пиљио је у нас, ужагрио очима, и сво време прибијао 

пешу уз себе, као да има оргазам са мном``. 

`` Да није све то од некога намештено``, радознао сам 

`` Све је могуће`` она слегну раменима. `` Чим смо се вратили у Београд сам раскинула са њим, а свиђао 

ми се, чак сам била помало загрејана, мислила сам да сам најзад нашла правог човека`` већ је била скоро 

потрешена. 

`` Реци ми о њемо нешто више података, да ли си поуздано видела да је се зближио са тим пешом у 

Шпанији`? 

`` Да, миловали су се, очи су им биле ужагрене, какав је он мушкарац да му други пред њим повали 

жену, он уместо да се разжалости или разбесни,  ужива, свршава да види уз мене другог мушкарца`` 

`` Онда је он бисексулац, а ти то ниси раније открила``? 

`` Посумњала сам више пута, све док се у Шпанији нисам дефинитвно уверила.`` 

` Ко је он, ко су његови родитељи``? 

`` Били су имућни банатски Мађари, племићи, одузели им комунисти млинове и фабрику, салаше, 

дворац на језеру, његовог оца послали у затвор на више година, мајка му је била похотљива, ја мислим 
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да је била добро ударена, није имала  мужа, упуштала се очас у везе са другим мушкарцима. Причао ми 

је да је као мало дете, док је неки сусед био на његовој мајци се играо између њихових голих ногу``  

``Јели тако``? охрабрујем је да настави, желим да откријем породичне корене посрнулог Лазара. 

`` Лазарова мајка, Мађарица, бујна жена, раскошних облина, њена слабост су били Личани, Лазар ми је 

причао да је умела да шчепа међу заносне бутине снажног Ликоту, и да је увек имала обичај да понавља 

-Божији млинови мељу полако али сигурно.`` 

`` И Лазар све то посматрао``? 

`` Да, када је мало поодрастао ужасно је патио, умела је понекад да шчепа његовог друга дечака и да га 

пред њим одвуче у другу собу у кревет`` 

`` То је у њему убијало самопоуздање, мушкост`` рекох јој.  

`` Када је имао 15 година заљубио се у друга из разреда, били су у кратким панталонама, када год би им 

се додирнула колена и бутине, осетио би узбуђење које никад у животу није ни помишљао да тако 

слатко може бити`` 

`` Јели се та наклоност према дечацима у њему задржала``? 

`` Не после тога се заљубио у даљу рођаку, али кратко трајало. разочарао се у њу, све су жене курве ми 

каже. У војсци се зближио са војником Словенцом, када су добијали изласке у град држали се за руке ко 

две девојке``. 

Гледао сам је тужан.  

``Шта нам је комунизам направио``.? , опет ме изненади. 

Знам из мога искуства да су комунисти нарочито прогонили Мађаре. ( томови 1-5). 

`` Певао је у бирцузу антикомунистичку песму на мађарском, осуде га на две године робије у Забели, и 

тамо се спанђавао са неким пешованима``. 

`` У њему су несретне животне околности и мајка психопата убиле самопоуздање мушкарца, створиле 

потсвесни страх од жена, то бих ја назвао  ескимски синдром, Еским уступа своју супругу госту у иглу. 

`` 

 

``Није то по среди код Лазара``, скоро да ме прекиде. 

`` Познајем мужеве, старе и немоћне који су својим  младим женама налазиле љубавнике. Неки су се 

изживљавали да барем посматрају своју жену у туђем загрљају``, настављам  разговор са њом. 

`` Чувени француски вајар Салвадор Дали је доводио љубавника својој жени и уживао да посматра``, 

Цакана се закикота скоро  раскалашно 
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`` Чини ми се да је Лазар био сексулни мазохиста, болило га је, али и узбуђивало да те види како слатко  

флертујеш са другим мушкарцима``? 

`` Да, да , управо то. Ипак, није то тако једноставно, болно ми је пребацивао понекада да сам била 

сувише фамилијарна и топла са неким мушкарцем кога је он довео. А што си га доводио, питала бих га ?. 

Ипак, он је наставио да их доводи`` 

-15 јануар 2007.године. Председнику Првог оштинског суда у Београду-Сметње у употреби 

телекомуникација. 

Борим се за моја права писањем поднесака судовима, сапштења, кроз слање емајл порука на разне 

адресе, мој лични рачунар је кључни  алат који ми омогућава да се колико толико борим, и изборим, да 

се чујем, огласим. 

Тога су добро свесни они које оптужујем да крше моја права. Учестали су напади, саботаже, опструкције 

рада на мом личном рачунару, на удару су  повремено и мој факс и телефон.Десило се неколик пута да 

нисам добио писма послата на мојиу адресу. 

У томовима 3, 4 и 5 су документоване и доказане систематске заплене писама, искључења телефона, 

касније факса. 

Што дикла то навикла.  Починиоци су навикли да деценијама опструирају моје телекомуникације , па 

сада по инерцији ми сметају да употребљавам мој лични рачунар. 

Ипак, дубоко са убеђен да ја никоме не сметам, поготову јер је описано у претходнм томовима како сам 

постао борац за људска права, да  политика и људска права, ннсу никада  били моји животни избори. 

Почео сам да се борим за људска права, да бих се бранио. 

Из овога мога аутобиографског  романа се исчитава како сам се обраћао  властима са молбом да ми кажу 

у чему  је моја грешка, чиме их изазивам да ме злостављају, уз обећање да ћу се исправити, учинићу 

онако како они кажу. 

Моји напори  да  се измирим са властима су били потпно неуспешни. Било је све горе и горе. 

Тако  је се временом мој изворни мотив да се браним, у јеку борбе на живот и смрт, деформисао, без 

моје жеље и намере, у ширу борбу за унапређења људских права у Југославији,  потом у Србији.. 

Зашто ово кажем?: 

Зато да објасним зашто сам доживљавао насиље, што сам  раније  у више наврата покушавао да 

објасним. 

Био сам им потребан као `` непријатељ``, да мојим примером застрашују друге, да их уче шта смеју, а 

шта не смеју да чине.  

То је прича о `` жртвеном јарцу`, то  јест о `` жртвеним јарцима``. ( томови 2-5). 

Многи су падали под ударе, не због своје кривице него зато да их бирократе користе  за њихове 

каријеристичке сврхе, да их постварују, драже и изазивају, да онда кажу јавности:  Ево, овако  ћете и ви 

проћи ако се супротстављате. 

У политици, социолоигји  је позната злоупотреба концепта непријатеља, између осталога да се  

стварањем непријатеља збијају редови у групи.  

Дубоко сам убеђен да Србија и Срби нису непријатељи САД.У гео-окружењу, и шире, сви су се 

острвили на сатанизоване Србе. И тако ујединили у табору који ту игру подстиче. 
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Потребна је велика мудрост да се из ове замке извуче.  

Наша спољна политика показује недораслост.  

А околне земље су прозреле у игру. 

Не прихватам капитулацију. Мој отпор не јењава. Моје акције одбране су све промишљеније . 

 

--15 јануар 2007.године. Допис Зорану Стојковићу министру правде Србије. 

-  

            Зоран Стојковић 

Зоран Стојковић је интелектуалац , мислим да је он Крушевљанин, тако ме потсећа на Бориног 

нераздвојног школског друга из Крушевца, судију Првог оштинског суда у Београду Слободана 

Тодоровића. Слободан и ја смо се сретали у аулама суда, знао је за моје неприлике, ћутао је, знајући да 

ту не може ништа учинити. 

Убеђен сам да министар Стојковић увиђа сву страхоту провалије у коју је упало наше правосуђе, и он 

лично.Да ли он лично  ту може нешто да учини? Не верујем. Али, да му се јавим. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                    15.11.2007 godine   
Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik   
Stanka Paunovica 70,11090 - Beograd, tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176   
  
  
PREDS EDNIKU  DRUGOG  OPSTINSKOG  SUDA  U  BEOGRADU   
  
Pozivam se na moj dopis Vama od: 23.11.2006 godine.   - Privatna tuzba protiv NN lica koja me  
uznemiravaju  telefonom, blokiraju PC, faks (KTN.br.1460/06. Ove zloupotrebe se nastavljaju  
svakodnevno. (Sa Draganom  Trivanom sam se izmirio, Vesna Mijailovic se nije vec duze vreme  
oglasila, .   
  
Zahtevam od Vas da me ODMAH primite na razgovor ovim povodom. Nadam se da je ovo dovoljno.   
  
  
                                                                                                        Tomislav Krsmanovic   
  
  



487 
 

 

-15 јануар 2007.године. Допис Драгану Јочићу, министру унутрашњих послова Србије. 

-  

              Драган Јочић.  

Он је члан СДС ( Српске демократске странке) коју предводи дугогодишњи саборац Војислав 

Коштуница. Следећи ову логику, на чело полиције је дошао прави кадар. 

Документ број 139. 

-Јануар 2007.године. Европском суду за људска права у Стразбуру-Поднесак у  вези злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе у Србији. 

 

Током 1970-их,  а нарочито 1980-их година , међународнаа заједница нас је снажно подржавала у  борби 

за људска права и против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Сада  је се однос међународне заједнице према корпусу људских права у  овом делу света драстично. 

изменио.  

После пада комунизма, распада Југославије, санкција, бомбардовања  земље 1999.године, створене су 

бројне НВО које се баве људским правима. Али њих и међународну заједницу не интересују  оптужбе за 

кршења људских права оних сегмената, како је то било ранијих деценија, сада у фокус њихове пажње 

улазе мањине, односи етничких група, односи новонасталх држава из распаднуте Југославије, Косово, 

хашки осуђеници, избеглице, и слично. 

Tomislav Krsmanovic…………………………………………………………15.11.2007 godine 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; e-mail-Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Zoran Stojkovic 

Ministar pravde Republike Srbije 

 
Postovani gospodine Ministre,  

 
Pozivam se na moj dopis Vama od 20.12.2006 godine. ,na koji nisam dobio odgovor?  Pomenuti 

sudovi u mome dopisu odbijaju da postupe po zakonu. . 

 

U prilogu moji dopisi Prvom opstinskom sudu, Drugom opstinskom sudu i Cetvrtom opstinskom sudu 

u Beogradu, sva tri dopisa od 15 januara o.g. 

 

U prilogu i tekst o Tihomiru Mihalcicu, jednom od okrivljenih iz drumske mafije, suprugu predsednice 

Cetvrtog opstinskog suda u listu GLAS JAVNOSTI. Kako ja od takve “predsednice suda” mogu 

ocekivati pravdu? Nazalost, podosta sudija su slicnog moralnog lika. 

 

Vi se zalazete iskreno, to se vidi na medijima, ali Vam nije lako, jer ste okruzeni sa svih strana 

kriminalcima koje podrzava geo-okruzenje da ruse pravni sistem i drzavu ( Sto ogromna vecina 

kriminalaca zaslepljenih momentalnim carom ne shvata). Zahtevam od Vas da me NAJHITNIJE 

primite na razgovor da nadjemo resenje u duhu pravicnosti..Cekam da prodju izbori, onda pocinjem 

STRAJK GLADJU.Ocekujuci susret sa Vama. 

                

                                                                             s‟postovanjem 

                                                                        Tomislav Krsmanovic 
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Ипак се надам да се Европски суд у Стгразбуру сећа мојих активностиљудских права, Европски савет је 

устајао 1970-их и 1980-их година у моју заштиту, обратио сам се овом суду уз стриктно пошовање 

прописане методолгије 

Документ број 140. 

Јануар 2007.године.  Изненадна посета Милице и Цакане у позне ноћне сате.  

Ја се борим за морални препород нације. У томе видим кључ спаса. Не само српски народ, него и  други 

балкански народи, су пре комунизма били духовно другачији. То је био неки други свет.  

Сада око себе видим људске духовне руине, живе духовне лешеве. 

Узнемирен, запажам да и мене понекад понесе та загађена река мирења са судбином, а ја сам оптимиста, 

не дам се. не могу да издам себе. Ако ме захвати та матица, ако се поистоветим са неким другима 

посрнулима, више то не бих био ја. Био би то неки други човек. без наде у будућност. 

Највећа победа је над самим собом. али и најтежа. То увиђам у овим најтежим временима. одупирем се. 

О тој дилеми почех да размишљам када се пробудих ове вечери из првог сна, или боље речено из 

полусна.  

Сањао сам ове ноћи, у касним вечерњим сатима оно што ми се стварно десило са професорком, мајком 

мога школског друга из суседног разреда. Изабела ( име измењено)  професорка једне гимназије на 

периферији Београда, иза ње су у то време почињала поља високих зелених кукуруза, иако је постепено 

прелазила 40 година старости, када би се појавила  у видокругу било кога мушкарца, не само да би се он 

окренуо за њом, него би пожелео да јој се одмах обрати, шта не би дао да буде са њом, да само 

поразговарају.  

Њу су потајно сневали не само зрели мушкарци, него и ђаци школски другови њеног сина. На великом 

одмору у нашој школи у тоалету би се понекад окупило весело друштво снажних горопадних дечака-

младића, ужагрених очију такмичили су се ко ће више да штрцне у висину, бележили су кредом докле. 

Мужевни Драшко, момак као гром, повика дечаку поред њега:`` Кретену, где бленеш, бележи кредом, 

сада ћу да помислим на Изабелу``, поче да се мешкољи и да шакама ону мушку ствар која му је 

муњевито нарастала у рукама усправља ка плафону, Драшково лице се сладострасно згрчи, беличаста 

густа слузава маса сукну увис као лава, сви погледаше помало постиђени, зурили су у Драшка  

понижено, нико до тада није тако високо штрцнуо.  

Изабела је одавно постала моја опсесија. Открио сам да су средовечне жене интелектуалке за мене врло 

привлачне. Жудео сам да им се приближим. 

Све је почело овако. Био сам сам у стану, породица се још није била вратила са летовања. Њен син ме 

позва да преноћим код њега:``Ћале није ту, целе недеље је службено у Бечеју, само викенде проводи у 

Београду, преноћи код нас.``  

У њиховом стану у Рузвелтовој улици, близу Новог гробља нас дочека радосна његова мајка, загрли 

ме:`` Моје драго дете, баш ме радује да те видим``, приби ме, задртах осетивши  њене набрекле чврсте 

груди зреле жене, ко два зрела  грозда. 

Утом на врата хрупише две девојке и један младић, у једну од њих.је он био смртно заљубљен. Позваше 

га у биоскоп, он једва дочека, одоше весели журно. 

Остадосмо сами 

Изабела ме понуди палачинцима, шалила се са мном, приђе ми и зграби ме за руку:``А где то вас двојица 

идете,  а где се то ви смуцате  са девојкама, лоле моје``? 
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Ухвати ме поспаност, не знам шта ми би, она ме осмотри, брзо схвати да ми се приспавало, доведе ме до 

кревета у соби где је њен кревет. Легох , била је топла летња ноћ. Пре него што заспах, последње што 

сам видео је да се скинула у провидан комбинезон, показивала ми је бутине и чврсте бујне сисе. Био сам 

у опсени, дрхтао сам. 

Заспах, сањао сам је у незамисливим блудним приликама.  

Нешто ме пробуди, видех Изабелу нагнула се изнад мене:``Открио си се, да те покријем``. Заиста сам се 

био открио, она благо навуче танко ћебе и додирну ме, као случајно, тамо где не би требала. Све ми се 

завртело у глави, никад у животу нисам осетио тако нешто, у мени је севало и све пљускало около мене. 

Она је ћутке стајала изнад мене, без речи. Правила се као да ништа није видела. 

Нагну се над мене:``Узнемирен си, нешто си сањао``? 

Промрмљах нешто као : Да јесам.. 

`` Хајде није то ништа, да седнем поред тебе да те смирим``, и седе у кревет, уђе у њега. 

`` Сав дрхтиш, хајде смири се,`` испружи се у кревет уз моје тело. ``Метни главу на моје груди``, тако 

потврдивши мој покрет главом, окретох се према њој на бок, осетих под главом њене две чврсте 

набубреле дојке, једна је провирила испод комбинезона, тачно испред мојих усана сам видео бујну 

нараслу брадавицу, црнила се црвенкаста као велика шумска купина. 

Ставих леву руку преко њеног чврстог струка који је под мојом руком треперио као опруга, осећао сам 

како пулсирају њени дамари. 

Ћутала је, није се опирала. 

Гурнух руку мало ниже, дођох до почетка свиленог комбинезона, провукох руку испод њега и почех да 

га вучем нагоре, хоћу да јој обухватим го струк, моја рука пређе преко њених чипкастих затегнутих 

гаћица, напипах њене бујне бутине.  

Ставих онда моју десну руку око њеног голог паса. Она је сва све снажније подрхтавала припијена уз 

моје тело, као фуруна која се распаљује.  

Схватао сам да се догађа нешто врло несвакидашње. Мајка мога школског друга постаје моја 

љубавница. Сироти њен  син, њен муж, кад би ово знали? Живот је суров, жене су робови нагона. 

Она се промешкољи, нарасла брадавица њене дојке се намести право пред мојим уснама, зграбих је 

нежно језиком. Она у исто време зграби моју главу обема шакама и поче бесно да ме љуби. 

Образине су најзад пале. Она ме жели. 

Обухвати ме бутинама. Осетих их под  рукама и њена чврста бедра. Постах дивља звер. 

Нађох се на њој. Зар је могуће да жена уме тако заводнички  мангупски да рашири ноге.  ? А ја сам друг 

њеног сина? А она је професорка. гимназије, вајни просветни радник?  

Да ли је тако поступала и са неким другим ђаком? 

`` Згроми ме, је.. ме`` узвикивала је као дивља мачка 

Заборавих на оваква размишљања, то је неважно, да ли ће ово са њом потрајати? Где ћемо се виђати? 

Како да сачувамо и учинимо трајним наш слатки грех? Најслађу љубав на свету! 
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Утом се у ходнику пред вратима зачу бат, чусмо кључ у брави, она брзо скочи, леже у свој кревет, ја се 

примирих као да спавам, то је био њен син.  

После неког времена је легао поред мене и обадвојица смо заспали. 

Овај данашњи сан, или полусан, управо сећање на Изабелу, ми се повремено јави. Увек бих се трудио да 

та сећања потиснем као недостојна мојим годинама, и не само годинама, него и мојим поимањем морала 

и духовних вредности.  

Али би таква сећања понекад навирала из потсвести, као на превару, изненада, у сну. Тада се не бих 

могао довољно одупрети грешним помислима, мада сам схватио да и тада у мени постоји неки отпор, 

неке кочнице..  

Понекад бих скоро поражен схватио да су ме сећања потпуно опхрвала и постала слатко узбуђење. скоро 

као  у тим давним младалачким данима. Зар је могуће да у мени још има тога жара? 

Изабела се није јављала, како када не зна мој телефон? Да питам њеног сина, могао би ми опсовати 

мајку-шта тебе брига за моју кеву? Да је зовем телефоном? 

Није дуго прошло, судбина се опет поиграла да се опет сретнемо. 

 Шетао сам тих ђачких дана  једне топле ноћи тамним алејама Звездарске шуме. На пустом месту из таме 

иза дрвећа се изненада појавише Изабела и школски друг Јовица, скоро да се у мраку сударисмо. Јовица 

се детиње прибио уз њу, као уз мајку, покушава да је обавије поседнички руком око струка, али нешто 

не иде. Ипак, Изабела раздрљена, сева бутинама кроз прорез на сукњи.  

Јовица је добричина, тај не би ни мрава згазио, зачудих се да она са њим буде?. Поврх свега Јовица се 

ужасно плаши Изабелиног сина силеџије са којим је на ратној нози, а зна да смо нас двојица такорећи 

нераздвојни. 

Брзо сам размишљао. Преда мном су сада биле две  различите људске реакције.  

Изабела ме је посматрала похотљиво, заборави намах Јовицу,она  скоро да ме зграби и одвуче у мрак. 

како је она себична и безобзирна, размишљам?. 

А Јовица је био блед као зид, ухвати ме за лакат и повуче у страну, рука му је дрхтала:`` Ако ово 

испричаш Радету да хоћу да му јебем кеву, убиће ме, молим те, ево одлазим, а ти објасни Изабели```. И 

нестаде у шумском мраку. 

Постиђен признах сам себи да ме је јако обрадовало што је Јовица отишао.  

Био сам ,дечак, невероватно узбуђен њеном разголићеном  појавом и ужагрелим очма зреле жене жељне 

да је што пре дохватим. Сетих се недавне ноћи са њом, знам да и она сада поново преживљава сва 

раздрагана ту необичну ноћ забрањених страсти.  

Нестрпљив, привукох је уз себе поседнички, победнички, скоро заповеднички, што у мени још више 

распали жар . А она прихвати ову игру, се подаде као крпа, очи су јој сјактале у мраку као затворски  

рефлектори. Што распали обострани пожар. 

`` Изабела, `` назвах је по први пут њеним личним именом,  пређох заповеднички на пер ту, ``нећу 

никоме рећи за ово, буди сигурна, ако би за ово сазнали твој син и муж ваша породица би пропала``.  

Она је ћутала, није се опирала, али ми је покретима тела, лицем и очима поражено  губитнички , 

мазохистички давала до знања да ми се подаје не само за ову ноћ, него за дуго, да ми постаје забрањено 

воће, тајна љубавница. Иако зна за све замке које нас очекују.  
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Ухватих је руком око паса, рука клизи:`` Шта ћеш са Јовицом, он је млакоња, шоња`` зачудих се шта 

говорим. ``Има Раде ( син) мужевних другова, зар ти таква жена да се смуцаш са таквим млакоњом. ја 

сам, бољи од њега. Сад ћеш да видиш ко сам ја `` повукох је као крпу поседнички у  мрак.  

Она је ћутала, али је ишла без речи за мном у таму као послушна овчица. 

Чини ми се да ме је загледала потајно изненађена, раније сам био учтив  углађен, ваљда помишња -

притајено мушко, то је тај дечак друг мога сина. Прихвата ту промену идентитета као нешто што у њој 

још више пали ватру забрањене страсти. 

Стадосмо уз дрво, она ме загрли око врата, моје руке се завукоше испод доњег руба њене хаљине, свукох 

јој гаћице на тло, она их не покупи, него само гурну ногом  у страну:``Признај ми, јели нешто вечерас 

било са Јовицом, где нађе њега, зар ниси могла некога бољег да нађеш```, био сам скоро постиђен што 

сам тако себичан и простачки похотљив. 

``Ово је прво вече са њим, ништа није било са њим, да ти ниси  наишао вероватно  не би се нешто 

десило, он није, како се то каже мој тип`` 

`` Па откуд ти са њим сада овде``? 

`` Шетала сам шумом сама за видела па га срела, ухвати нас мрак`` 

`` Да ми нешто обећаш, никад више да га не видиш, зар ти не знаш ко је он, шоња који све исприча, 

погледа неку девојку, може сада да се хвали како је.је .... професорку Изабелу``.  

Ћутала је оборене главе на моје груди.  

`` Ако би за његове приче сазнали  муж и Раде, настала би трагедија, ваша породица би се распала``  

рекох забринуто. 

`` Никада више да се ниси јавила Јовици ни да  га видела, шта ће ти он, ја сам ту, нека ово буде наша 

слатка тајна, док је топло  виђаћемо се овде, а када захладни имам један стан на располагању``, рекох јој. 

`` Шта ће ми он``?, загрли ме страсно и уједе за језик као шипарица. 

Излазили смо из мрачне шуме ка нижим  улицама осветљеним  сијалицама, растајали смо се узнемирени 

да нас неко од познатих може видети. Али се нисмо могли растати. Гурала ме је уз дрво, заспипала по 

лицу и целом телу пољупцима. скоро да је ридала, јецала  је:``Све ћу учинити за тебе, шта год затражиш 

од мене, реци само, видећеш, твоја сам заувек, дивље ми је љубила  груди, стомак, ноге. `` Ти си за мене 

од онда још  најдраже биће на свету, само сневам да будем са тобом на само, само да ово потраје``. 

Извади папирнату новчаницу. велики новац и гурну је у мој џеп од панталона. 

Извадих је и вратих јој:`` Не то никако ``Није вредило њено инсистирање, нисам прихватио. 

`` Све ћу за тебе учинити``, клечала је преда мном, молила ме, љубила моја стопала. `` Ја сам твоја 

робиња``,  

`` Устани`` рекох јој заповеднички. Она се усправи и стаде пред мене, очи су јој биле  разгорачене и 

закрвављене, сузне. `` Како то, ти просветни радник, удата, мајка мога школскг друга, а са мном`` ,? 

директно је запитах, то ме мучи 

`` Никад нисам била ни са једним младићем нити мојим  учеником, ти си први``, подавала ми се.   

Искрено?. `` А Јовица, ``?' 

`` Сасвим случајно. цело време лутам да набасам на тебе. набасах на њега, не би ништа било да ти ниси 

наишао```` 
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`` А Јовица ти држао руку око паса, ти си то радила и са још неким ученицима``? 

`` Не, то је сложено, морам да ти објасним, седнимо на ову клупу `` 

Она поче њену необичну причу. ``Ја сам упркос свега високо морална жена. Али ја ужасно патим већ 

дуже време. Муж ме запоставља, да ли је нашао неку другу, или га умара тежак посао, стално је на путу 

забринут, на важном положају је, не знам шта је``?  осмотри ме пажљиво.`` А ја се још увек осећам пуна 

женских снова о љубави и миловањима, где год макнем мушкарци ме мотре као хипнотисани, кад видим 

сјај у њиховим очима у мени снажно срце закуца, само прескочи, све затрепери. Али мужа не желим да 

правим рогоњом, он то не заслужује``  

Испричах јој за натицања обесних ђака у гимназијском тоалету и како је Драшко би рекордер, али да је 

рекорд постигао мислећи на њу, на Изабелу.  

Када ово чу, Изабела се закикота из свег гласа, била је опет дивља мачка:``Ама знам Драшка, он је 

мангуп, такве не волим, ти си нешто сасвим друго`` 

`` Зашто баш ја, зар није било неких других`` ? 

Изабела обори главу мазно и постиђено, као да се исповеда у цркви:`` Морам ти све признати, ти ћеш ме 

разумети, сигурна сам у то, сањам  одавно и упорно, стидне и разблудне снове са мојим сином Радетом, 

хоћу да излудим од страсти према њему, а он је моје драго дете. Сва мокра и узбуђена се будим ноћу, 

седнем у  кревет и видим  у кревету поред мога моје дргао дете, снажног момка, његово разголићено 

мушко  тело. Пожелим да га дохватим, да му зграбим ону ствар која му нарасла вири испод гаћица, 

једном је сањао сан, она ствар му нарасла изван гаћица, почео је да се грчи, лава је излазила из њега, 

нисам имала снаге да се одупрем, узела сам га у руке и прскала се по грудима и лицу. Он се није будио, 

спавао је дубоким сном. Та игра забрањених страсти се понављала, легла бих поред њега и уживала да 

му га држим нараслог у руци, да љубим  и лижем језиком``. 

Настави ужагрених очију: ``Када би свануло, осећала сам се ужасно, постиђено, понижено, нисам  смела 

да Радету погледам у лице, а ни мужу. Помишљала  сам да одем до психијатра, или свештеника, шетала 

бих Панчевачким мостом, није ми падало на памет да се стрмекнем, ипак ја волим живот ма какав да је. 

Сан ме пали на сина до лудила, а не могу са сином``?  

Та Изабелина прича је за мене била необична. Мислим да је ипак била искрена.  

Она настави:`` Била сам пред нервним растројством, несаница, губитак  апетита, замало да ноћу навалим 

на њега. А шта ако он одбије и то каже оцу? Једне ноћи ми се јави Богородица у сну: Нађи неког његовог 

друга па са њим, заборавићеш сина. Тако ми Богородица посла тебе. Хвала јој до неба. Ти си моје злато, 

ја сам твоја робиња, све ћу учинити за тебе, шта год зажелиш``.. 

Oдлазио сам од ње дубоко замишљен  забринут, разочаран. Како је све то подло?  Жене су дволичне, 

нагонске? А њен син и отац појма немају шта се са њом догађа?.  

Утом у моме стану снажно зазвони телефон. Вратих се у трену из давних прошлих деценија  Скочих 

узнемирен, када неко звони у такве позне сате , мора да је нешто значајно? Можда и лоша вест.  

Оде брига када чух весео Миличин глас: ``Цакана и ја смо смо ту у посети , у суседству у броју 72, ето 

нас за пар минута``.  

Нестаде страх, појави се радост. Откуд баш сад, погледах на сат тек је било 23 сата, дакле није тако 

касно.  Вратих се у стварност. Шта желе по ноћи? Откуд баш сад?  Навикао сам на Миличине посете, 

она је тако  женствена и страсна.  

Откуд баш сада после овога сна?  
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Одбијам да себи признам да ме весели да она дође сада када се налазим у благој есктази од полусна, а 

она долази баш сада када сам у овоме младалачком расположењу. А шта са Цаканом?  Да ли је могуће да 

сам и ја, као и други: па Цакана је  дражесна, она ме тако у трену потсети на Изабелу.  

Како  је Милица наивна, не доводи се на ноге своме пријатељу тако привлачна другарица. 

Отворих врата, уђоше без куцања, унеше смех, раздраганост, биле су у необичном, екстатичном 

расположењу, помислих- биле успаљуше у суседству на некој  теревенци? 

Чудно су деловале, крајње напете, узнемирене, а веселе, сретне, смејале се, кикотале загрљене, 

прислониле лица једна другој, држе сладострасно  руке око  паса једа другој, на моје запрепашћење 

почеше да се љубе. И то подуже. 

Шта је ово?, не могу да верујем својим очима и ушима. 

Био сам у кревету, у троседу, Милица ми додаде у пластичној чашици некакво сладуњаво вино, искапих 

до дна, био сам жедан и растрзан необичним сном и Изабелом. 

Шта сам попио, зашто сам попио, зашто нисам одбио?  

Милица се изненадно свуче и леже полугола поред мене.  

Како, а Цакана је ту?  

Изненађења су наилазила једна за другим, као ударци валова  у малу барку на пучини, да је дефинитивно 

потопе.  

Нисам ни спазио када се разголићена Цакана нађе са друге стране у моме широком кревету, додирну ме 

стомаком, сва је горела.   

Схватио сам да су пијане обадве. Можда су и дрогиране?   

Да нисам у оваквом чудном расположењу бих се снажно и енергично супроставио, био сам затечен. 

Поражен. 

А шта је са мном, прихватам њихову извитопереност у моме кревету, немам снаге да се одупрем, то ми 

се свиђа? 

Нагнуше се преко мене и почеше да се љубе, сочно, дуго, изнад моје главе су се укрштале њихове руке 

трљајући један другој брадавице дојки.  

Био сам дубоко разочаран обадвема. Лезбејке?  Бисексуалке? 

И самим собом. Ипак, ово је тренутак, никад више нећу себи дозволити овако нешто. Али нисам имао 

снаге да победим себе. 

Како  када је Милица била толико пута са мном у кревету, права тигрица, женка? И Цакана ми је толико 

пута причала о мушкарцима?  

Шта је сад ово? Откуд њих две лезбејке? 

Спустише  руке ниже, видех како једна другу драже по клиториксу, сетих се, Милица ми је једном 

казала да жене боље познају женско тело од мушкарца и да могу једна другу да боље задовоље него ли 

мушкарац. 

Па онда жене су потсвесно  склоне лезбејству?  
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Усправише се на колена, преда мном су сада биле две дражесне жене, набрекле груди су скоро 

додиривале моје лице, обухватале су ме дрхтаво голим бутинама. Скоро у исто време повикаше:`` 

Моралисто, пипни доле, мокре смо, сад или никада``, и рукама повукоше моју руку прво ка једној па 

онда другој, да опипам. 

Содома и Гомора!  

Шта да чиним?  

Шта су ми то дале да попијем? Више нисам владао собом, препуштао сам се слаткој екстази. Да није 

била дрога? Зар да се ја упуштам у овако нешто, ја који критикујем крах јавног морала и извитоперена 

понашања мушкараца и жена?  

Ја сам недоследан, дволичан?  

Док је Миличина глава била на моме стомаку Цакана поче да ме љуби, осећао сам да то чини са великим 

задовољством. 

Милица ме обгрли око врата, зарони своје усне у моје груди, стомак. Био сам збуњен, нисам могао да се 

освестим, да ли је  ово малопређашњи сан или јава?  

Откуд  ја у мојим годинама да будем овако занимљив и привлачан за такве младе жене? Шта је ово?  

Цакана се нађе на мени, а Милица ме је љубила.  

Да не глуме договорно? 

У мени се ипак пробуди необична мушка снага. А ја сам ипак мислио да више нисам такав?   

А онда када Цакана дубоко уздахну и поче да се увија и грчи, да јечи, мало остаде још на мени, стави се 

умиљато поред мене као јагње када се почне да умиљава да сиса овцу, говорила ми је најнежније речи, 

тепала, умиливала се као мачкица. 

Милица је замени, сада је она била на мени. 

Зар је могуће да се ово мени дешава? И то у мојим годинама? Откуд мени таква мушка снага? Нисам 

веровао да тако нешто могу?  

Пробудили смо се у касне јутарње часове. Обе су биле припијене уз мене, као овчице у тору опседнутом 

вуковима. 

Рекле су ми:``Хајде да живимо у троје, ти нас разумеш, други мушкарци су одбојни и груби, старо вино 

је најбоље``. 

Вечито љубоморна и посесивна Милица скептично и мазохистички али вулгарно додаде:`` Ко умије 

њему двије, још једном си ме за.. бо``. 

Цакана се закикота, уме бити још вулгарнија:``И из..бо, Милице шта ти фали``. 

Ухваћен сам на брзину, на превару, после сна. 

Слаби смо. Нагони су опасни господари. 

Као да чита моје мисли Милица рече гласно:`` Нечастиви су свугде око нас``. 

А Цакана доврши, као  када кошаркаш закуца лопту у кош:``Велки брат никад не дрема, увек је 

присутан``. 
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Милица ми се окрете, као да ме прекорева:``Ти ћеш моћи и кад будеш имао 80 година. Пију ти сокове са 

нама двема, смарају те, разблажују оштрицу твоје критике и борбе, тако су разбуцали Турску, гурнули 

султане и везире у оргије у хареме, замајали их, попили им  виталне сокове, умртвили их``. 

Цакана жели увек да буде оригинална:``Вијагра, данас свако може да буде потентан`` 

Милица је оповргава:``Да је само вијагра, ђене ђене, црна магија`` 

Цакана једва дочека да изнесе своју теорију:``Kаква црна магија, парапсихологија, све иде невидљиво, 

en distance``. 

Сетих се прича др. Петровића, личног Титовог психијатра: Тито је био потентан и после 8о године, др. 

Петровић је писао књиге о парапсихологији.  

-Јануар 2007.година- Тајне службе балканских држава. 

То би била прича о онима коју су се ућарили од транзиције, распада земље, ратова. Они су мародери 

(ратни богаташи) . 

После комунизма су остале људске развалине. Истинска антрополошка депонија. 

 

-  

Документ број 141.  

-2007.година. Полиција и  навијачи. 

У претходним годинама и деценијама полиција се углавном сукобљавала на улицама Београда са 

огорченим непријатељима комунистичког поретка, или када су се дешавали  1990-их година такозвани 

социјални протести ( заплена девизне штедње, права пензионера, синдикални  протести)  . 

У данашње време на полицију не јуришају  противници режима, него фудбалски навијачи. 

Млади Србије су у дубокој кризи. Незапосленост, сиромаштво, социјалне разлике, млади Србије су у 

дубокој кризи идентитета. Све би рушили пред собом. Нема ко да их поведе, бег налазе и у фудбалским 

утакмицама 

Потсвест, потиснути бес се празне на погрешном месту и  у погрешно  време,  

 



496 
 

 

Омладина Србије је и на овај начн гурана на маргине и у тумарање у магли. Лак је плен појединих 

аморалних руководилаца великих фудбалских клубова, насиље пуни стадионе, и касе фудбалских 

тимова.А ремети јавни ред и мир, и штети полицији.  

Уместо да се бави свеприсутним криминалцима, полиција троши време и драгоцене ресурсе на 

погрешном  месту.  

Истини за вољу, феномен навијача је присутан у извесној мери и у демократским западним земљама. 

-Јануар 2007.године. Ненад Даковић. 

Ненад Даковић, уредник Трибине Дома омладине у Београду је мудар човек. Веже нас сарадња још из 

далеких 1980-их година. `` Није сада више као онда``, каже снуждено. Нешто се злопати и са здрављем. 

 

-  

  Ненад Даковић.  

Наш представник за Банат Михајло  Павлица, упркос промена у Србији се и даље  прегања са бившим 

властодршцима : `` У моме селу су већином Срби досељени из Лике, уместо да се ми Срби сложимо, нас 

овде завађају несрпске мањине``. 

Учестало одлазим на Авалу. Рече ми летос др. Крсмановић, психијатар: `` Један одлазак на Авалу зими, 

вреди колико један дан лети  на Ади``.  

Потпуно је у праву, после посете Авали  живнем. 

--21. јануара 2007.године. Резултати ванредних парламентарних избора. 

Учествовао сам са Покретом за заштиту људских права на свим парламентарним изборима одржаним у 

Србији од завођења вишестраначког система 1900.до 1997.године.( томови 4 и 5). 

Ниједан од тих избора није био регуларан, сви су били, у већој или мањој мери лажирани.  

На ванредним парламентарним изборима одржаним у Србији највише мандата су добили   Шешељеви 

радикали (81), на другом месту Демократска странка са 64, Демократска странка Србије и Нова Србија 

https://hr.wikipedia.org/wiki/21._sije%C4%8Dnja
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47, Г 17- 19, Милошевићеви социјалисти 16, коалиција окупљена око Либерално-демократске партије 15, 

а странке националних мањина укупно 8 посланичких места  

-Јануар 2007.године. Балкански лепрозаријум. Sastanak Izbornog staba Bolnickog kompleksa 

Балкан је забрањена зона, кућа греха, лепрозаријум. Како то дочарати? Како се спашавати од 

распамећених  и неразумних?  

Документ број  142. 

-Јануар 2007.године. Милица Јованић се повредила у Љубљани. 

Јавила ми се телефоном, ништа није спомињала описани догађај у моме стану. Била је са школском 

другарицом из Београда која живи и ради у Љубљани,  у посети Словенији и овом лепом граду. Када је 

излазила из кола у Љубљани пала је право на главу. Уопште јој није јасно  како се то десило?. На срећу 

без озбиљнијих повреда. 

-24 јануар.2007.године. Преминуо Никола Милошевић ( томови 3-5) 

Оставио сам на сто Николе Милошевића у његовој канцеларији у САНУ, примерке мојих најновијх 

књига о људским правима. 

 

     Никола Милошевић. 

После неколико дана сам га позвао на  телефон у његовом стану. Чуо сам његов узнемирен глас:`` Био 

сам  неколико месеци у болници, погрешно су ме лечили од туберкулозе``. `Како је то могуће`` ?` 

зачудих се. 

`` Намерно, уништили су ми имунитет, не могу да дођем до телефона``. 
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Шта је човек? Прах и пепео? Такав необичан, уман и надарен, поврх свега врло заслужан јавни 

посленик, доспева на праг смрти на такав баналан начин?  Као да је овца или говече?  

И нико од његових сабораца не реагује? Сви ћуте?  

Али, када је чуо мој глас на телефону се тргнуо, осетио сам да му то нешто значи, сетио сам се наших 

разговора далеких 1970-их и 1980-их година ( томови 4 и 5), моје тадашње тврдње да има злоупотреба са 

здрављем појединих политички неподобних људи је тада примао са резервом. Није их оповргавао, али је 

ћутао  посматрајући ме испитивачки кроз полузатворене капке очију. 

Сада он тврди исто што и ја онда.  

Да  његово освешћење није закаснело?  

-Јануар 2007.године. Допис брату Бори-Моје сеобе. 

 

 

Наша породица је се стално селила, као номади.Нека невидљива моћ нас је деценијама усмеравала у 

нека друга нова места, гурала у прашњаве балканске сеобе и вагоне, или изгонила из земље. 

UNISTEN  NIKOLA  MILOSEVIC   

  

Umro je akademik Nikola Milosevic, jedan do vodecih srpskih intelektualaca, profesor univerziteta,  
pisac, knjizevni kriticar, borac za ljudska prava, politicar.    
  
Izjavio je pred smrt nasim  saradnicima:”Lecili su me pogresno, u nistili su mi imunitet, ne mogu do  
telefona,  namerno su me unistili”.   
  
Nestao je jos jedan srpski intelektualac,.   
  
Pogledajte svoje licno okruzenje( srodnike, prijatelje, kolege sa radnog mesta, skolske dr ugove, itd).  
Videcete spektakl  kataklizme: smrtne ishode, bolestine, udese, traumatizme, svakojake patologije.   
  
.    
  
   
  
Sta ciniti?    
  
. - postanimo svesni   
- udruzimo se, razvijajamo ispravne procene, slogu, saradnju,    
- nep rijatelji nam sve ovo cine preko nas samih, preko nasih slabosti, ili preko onih losih medju nama,  
neka svako od nas obavlja svoje zadatke kako treba, onda cemo ovakve pojave otkloniti.   
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---- 

 

 

Сестра Нада је све забринутија, неко  јој прети?. Ко? 

Мишо Поповић ( томови 2-5), пореклом од Бијелог поља у Црној Гори, нераздвојни друг из студентских 

дана, се био за време од више година некако удаљио, сада смо се као пензионери почели поново  да 

дружимо.Влада Милићевић и ја смо у ђачким и студентским данима били најбољи другови, он се сада 

бави туризмом, има туристичку  агенцију. 

30. јануар је преминуо Сидни Шелдон (1917—2007), амерички писац бестселер романа превођених и 

на српски језик. 

-30 јануар 2007.године. Допис у вези запослења др.Јасне Јовановић директору Дома здравља у 

Љубовији. 

Документ број 143. 

Упоран сам да Јасни пронађем посао у Љубовији.Треба да је спасем од продаје стана на Новом Београду 

и улице. 

-Фебруар 2007.године. Догађања. 

BORO PROUCI OVO DOBRO: MOJE SEOBE -  Pogledaj narocito dobro Brisel i Beograd.  
?Odgovori.na ovo?   
  
Da li je ovo slucajno? Ne, nikako. Zar ti ne vidis o cemu se ovde radi? Zar ne vidis  
trag  jegulje? Ovo je sve opisano u najnovijem romanu SA GA O….. ICIMA   
  
1.Presevo   
2.Veles   
3.Djevdjelija   
4.Uzovnica   
5.Ljubovija:a.Duvanska stanica b.Centar Ljubovije                 
6.Uzovnica   
7.Loznica:a.centar Loznice b.blizu Rasadnika         
8.Zitkovac   
9.Krusevac:a.Monopol b. Generala Miljajeva       
10.Nis:a.Monop ol.b.Sokolska ulica          
11.Zemun Novi Grad - Backa ulica   
12.Beograd: a.Generala Mahina b.Karadjordjeva       
13.Kraljevo - JNA    
14.Birisel:a.  rue Faider b.rue Blanche c.rue Emile Baning d.rue de l‘Ete  e.Shaussse de Boendal  f.rue  
Michel Sterckmans         
15.  Beograd  :a. Karadjordjeva      b. Zmaj Ognjeni Vuk( kod Sase kratko) c.Vojvode Stepe     d.  
Ugrinovacka - Zemun e.Pohorska - Novi Beograd  f. Custendilska  g. Vojvode Stepe - Kumodraz h.  
Garsije Lorke i.Ivana Milutinovica j.Kneza Bogosava k. Solnska l. Ivana M azuranica lj. Stanka  
paunovica ( gde stanujem od 1997 godine).   

https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Они који су нас деценијама унесрећивали, одбијају да нас обештете. Уместо  накнаде штете, умножавају 

сметње и репресалије. 

Професор Мирко Јелић ( томови 4 и 5), избеглица из Босне, се жали да је и даље жртва драстичних 

ускраћивања његових права, он је већ дуги низ година практично на улици, без средстава за живот. 

Сретнемо се понекад, обично у Кнез Михајловој улици. Али се увек запитам: шта ја могу учинити за 

овог несретног и презабринутог човека?  Не ради се само о њему. Са тугом и осећајем болне немоћи 

увиђам око себе трагедије Срба избеглица са Косова, из Босне и Херцеговине, Крајине и Хрватске,  

На недавном састанку наше НВО у ресторану Парк код Калимегдана Др. Обрен  Цицовић, избеглица из 

Босне, од Фоче, покушава да ми каже његово мишљење:`` У Србији из потаје сатиру избеглице, да не 

могу да се врате на своје, да остане туђинцима``. 

Присутни др. Миша Ђурић, председник Синдиката  пензионера Независност, му се обрати:`` Исто чине 

пензионерима Србије, гурају их превремено у гроб, да смање оптерећења буџета``. 

Умеша се правник Голуб Бакић:``Пензије не би требале да буду покриване из буџета него из доприноса, 

али ко зна где су испарили пензиони доприноси``? 

А Кнез Михајлова улица је мирна улица, некадашња штрафта, београдски корзо ( томови 1 до 5) у којој 

нема саобраћаја. Дуж тротоара или насред улице су се поређали свакојаки трговци, музиканти, или 

једноставно улични жонглери и забављачи, ова улица је оаза мира и опуштања. Али и слика катаклизме 

у коју смо зхапали. Око мене пролазе   просјаци, инвалиди, они који причају сами са собом, чудаци и 

манијаци, бивше даме сада се продају за десет евра.  

 

-  

                Кнез Михајлова улица. 

 Са правницом Надом Црњом сарађујем, шаљемо  поднеске Еврлопском суду  у Стразбуру. 

 

    Нада Црња, са колегиницом. 
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Нада Црња је шармантна и привлачна. 

Сину Милану наћи посао није лако. 

Бибе је драгоцен сарадник, ради књиге и корице књига брзо, квалитетно, и по врло приступачној цени. 

Упознао сам врло ваљаног човека, он се бави штампарским пословима и помогао ми је да штампам моје 

књиге. Професор Ђуришић је врхунски експерт за компјутере, има и полазнике олимпијске шампионе. 

Квар или застој мога личног рачунара aзачас поправи.  

Биљана Куколеча и Нада Петровић су духовите и мудре. 

Професор др.Љубомир Протић, драги друг из детињства у магли однетој дринским буковима, је још увек 

политички врло активан  ( томови 1-5). Толике године прођоше, нас двојица у поратној Љубовији смо 

држали удице и мотрили узбућени на пловке  у матици набујале мутне реке Љубовиђе, били смо 

озарени, свугде око нас је треперила црвена победа, били смо пуни наде у блиставу будућност.  

А сада је нешто сасвим друго.Шта смо доживели? Каква подла превара?  

`` Ово је пир лудака и лудила`` рече ми недавно Љубо. ``Подвалас је подла и опака. Шта смо дочекали!``, 

Љубо забринуто обухвати главу обема рукама. 

 

          Професор др. Љубомир Протић 

Рођак Бобо ( Слободан Рачић , томови 1-5) се често  јави, или се посетимо. Он је син сестре наше мајке, 

ми смо као рођена браћа. Његова супруга Дара је као рођена сестра. Имају три сина, врло надарена 

момка. Милина ми је да их осмотрим. 

Шта учинити за Радомира Вељковића? (томови 1-5). његов живот је као невероватна фантастика,он 

завршава свој живот  тамо где му није место, у психијатријском казамату. Високи  официр ЈНА, 

професор Војне академије у Сарајеву, научник, као заслужан и натпросечно интелигентан добио 

својевремено звање `` Титов питомац``.Зато што је казао истину од 1973 до 1988.године је био заточен у 

ПБЦЗ ( Психијатријска болница Централног затвора у Београду), врло мудар и смирен интелектуалац 

проглашен од аморалних режимских психијатара за `` неурачунљивог душевног болесника``. Под валом 

протеста потеклих од наше организације, је од стране АИ-Amnesty International , London,  проглашен за 

`` Затвореника савести``, и ослобођен 1988 године.  И после ослобађања настављена су ускраћивања 

његових права, сазнајемо да је он опет лишен слободе, овога  пута у бошњачком  злогасном логору на 

Кошеву, где је био мучен као `` обавештајац генералштаба ЈНА из Београда``, био три пута у коми.  

Ослобођен је  1993 године, након нашег обавештавања Амбасаде Француске у Београду и њихове 

директне интервенције Алији Изетбеговићу ( том 5). Из Сарајева долази у Банат где су његови сродници 

колонизирани из околине Крушевца, али зато што захтева обештећење бива од 2000 године поново 

насилно смештен у лудницу, где је до данас. 

Они који су се за њега залагали 1980-их година су га потпуно заборавили. 
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Нешто ми покушавамо, али не иде лако. Радомир ми учестало пише писма и шаље поруке из азилума. 

Цвили, пишти, моли да га отуда спасемо. 

Шта он осећа, шта мисли, прешао је 80 година живота!,.  

-Фебруар 2007.године. Подела Косова-најгоре решење. 

То би испало горе од признавања независности. 

-1 фебруар 2007.године. Отров за Даницу Драшковић. 

-  

Даница Драшковић. 

Мафијаши прете један другоме отровом. Криминалци из Земунског клана су имали план да отрују 

Даницу Драшковић. 

Оно што је врло занимљиво у овоме контексту је да се многи жале да им је неко оштетио, или разорио 

здравље,  али овакве жалбе још нису у било каквој мери узете у обзир. 

Србија страда. Али ћути. 

Документ број 144. 

-Феб руар 2007.године. Догађања. 

Посетио сам Терезу Циглар, нашли смо се на крајњој станици аутобуса број 50, на врху Булевара 

револуције,  и прешли у аутобус за Гроцку. Одатле смо пешачили неколико километара до њене 

викендице у Брестовику.Цели дан смо радили око њене велике још недовршене куће.  

Тереза је врло витална, духовита је и борбена. Имала је озбиљну саобраћајну  незгоду, која се на неки 

волшебан начин завршила без већих повреда, а могла је настрадати. Ево како се то десило.  

Тереза користи  редовну аутобуску линију Београд-Гроцка, од Гроцке до села Брестовик на обали 

Дунава где је њена велика викендица постоји међуградска аутобуска веза, која је ретка и скупа.Тереза је 

мудра и енергична жена, она се брзо сналази и  разрешава  проблеме. Када би стигли до Гроцке из 

Београда, кренули би асфалтним путем за Смедерево  пешке према Брестовику, чим би изашли из 

варошице на пут,  она би се окретала аутомобилима који би долазили и дизала прсте  руке у вис, онако  

како то чине аутостопери. И увек би се нашли  неки који би зауставили аутомобиле и примили  је. 

Саветовао сам је да то не ради, да има асоцијалних  криминалаца, може имати  неприлике. Она се само 

насмејала:`` Све је у Божијим рукама``. 

Недавно ми је испричала шта јој се десило. Кренула  је из Гроцке ка Брестовику, био је леп дан, наиђе 

трактор са приколицом, дигне руку, трактор стаде, њој возач показа  руком да се попне на пространу 

приколицу  у којој је већ било неколико намерника. Она  задовољна се заборави, наслони се свим телом 

на ограду приколице, која се отвори нагло, она се стрмекну из трактора у покрету право на асфалт.  

``Изокренула сам се у ваздуху, и пала на руку и раме, нисам се повредила``, сазнах. 
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Она има брзе рефлексе и витална је.  

А могла је погинути. 

-  

Предраг Арбутина, уредник велике издавачке куће, је не само наочит и мужеван, он ме импресионира 

својом достојанственошћу интелектуалца од интегритета, интелигенцијом , он је проучио моје књиге, и 

изнео објективан суд.  

Новинарка и списатељица Славица Спасић станује у улици необичног имена, Сасоновој, има вагу у 

стану. Увек када бих је посетио мерио бих се, одби пар килограма на обућу и одећу упозоравала ме је. 

Она је и надарена сликарка. Припрема документацију да напише роман о мојим борбама. Сложио сам се 

са њом, али под условом да пре публиковања прегледам рукопис, и да га одобрим. 

Председник Србије Борис Тадић у обраћању народу је одбацио могућност да Србија пристане на 

независност Косова и Метохије након што је Марти Ахтисари Београду и Приштини представио свој 

предлог статуса. 

 

 Марти Ахтисари. 

3. фебруара Ана Ивановић изгубила у финалу турнира у Токију од Мартине Хингис и зарадила скоро 

100.000 долара и 300 поена, те се пробила на 14. место WTA листе. 

 

-  

    Ана Ивановић. 

Сестру Наду посетим повремено у суседству, она је врло забринута и узнемирена. Брат Милић, сав 

смркнут ћути, блед и изнурен, живи у беди, нема грејање у стану.Милан и Саша се сналазе колико могу.  

Сусед  Драган Милојевић, и ја постајемо пријатељи, он ми савршено обавља свакојаке кућне поправке. 

Препоручио сам  га Биљани Куколечи и Нади Петровић. Терези је опшио велику фотељу. 

Драги школски друг Влада Милићевић, не одустаје од туризма, посетио сам га у новим просторијама 

тамо недалеко од Хотела Југославија, на Земунском кеју. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Нада Црња, и др.Тома Јовићевић упорно раде  да добијемо обећаних 100 ДЕМ месечно од Галенике. 

Нада иде њеним малим аутомобилом пеглицом у посету манастиру Тресије на Космају, ужива у томе. 

8. фебруара у Србији су на шест бирачких места поновљени парламентарни избори. Никола Шпирић из 

(СНСД) изабран за новог председника Савета министара Босне и Херцеговине. 

Дошло је до  сукоба полиције УНМИК и неколико хиљада демонстраната покрета 

‖Самоопредељење‖ Аљбина Куртија у Приштини.  

 9. фебруара у Јерусалиму се сукобила израелска полиција са муслиманским верницима због јавних 

радова око  Ал Акса џамије.10. фебруара   

Ели Визел нападнут у Сан Франциску. 

 

            Ели Визел. 

Пажљив читалац ће се сетити тома 5, госпођа  Труд Бломсој, активисткиња ИСИЛ-а  из Орегона, САД, ( 

томови 4 и 5) ме је обавестила писмом да је у вези мене разговарала са нобеловцем Елијем Визелом, и да 

јој је он саопштио да је упознат са мојим ангажманом против злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, и да ће имати у виду мој случај.  

 

Труд Бломсој. Трећа с  ̀лева на десно. 

Претпостављам да је Ели Визел добио моје податке од др. Харолда Висоцког, психијатра, председнка 

Асоцијације психијатара САД ( томови 4. и 5) , од др.Финија Шулцингера , психијатра, председника 

Светске асоцијације психијатара ( томови 4 и 5). 

Италијанска влада је отказала посету Виторија Краксија Хрватској због спора Хрватске и Италије око 

убиства хиљада Италијана у Истри при крају Другога светскога рата. 

14. фебруара Народна скупштина Републике Србије усвојила резолуцију којом одбија понуђени план 

Мартија Ахтисарија за будуће решење статуса Косова и Метохије. Иначе, на тој конститутивној седници 

српског парламента, потврђени су мандати свим посланицима али није изабрано руководство 

парламента.. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2007.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%99%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB_%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Курбанкули Бердимухамедов је изабран за председника Туркменистана освојивши 89,23% гласова. 

Међународна заједница је резултате описала као фалсификоване. 

Са Милицом Јованић се повремено, али редовно, налазим на Трошарини, одакле аутобусом идемо до 

подножја Авале. То су дани радосних повратака природи 

Окружни суд у Београду донео нову, блажу пресуду за злочин на Ибарској 

магистрали. СПО револтиран. 

-  

18. фебруар. Америчка државна секретарка Кондолиза Рајс је одржала састанке са палестинским 

председником и израелским премијером са циљем оживљавања мировног процеса на Блиском истоку. 

-  

                Кондолиза Рајс. 

 19. фебруара Командант руских ракетних снага генерал Николај Соловцов је 

запретио Пољској и Чешкој да би могле постати евентуалне мете. Претњу је изрекао након што су 

премијери те две земље одобрили да САД код њих инсталишу ракетни штит. 

Гоца Недељко вић, лекторише моје књиге, по препоруци издавача `` Ведес`` Драшка Стојановића.  

-Фебруар 2007.године. Допис Драгану Јочићу. 

 

-Фебруар 2007.године.Милица Јованић бесна због Цакане. 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel.064-

3095176;e-mail:Pokret@eunet.yu 

Gospodin Dragan Jocic, Ministar MUP-a Srbije 

Postovani gospodine Ministre, 

Blokada moga PC se drsko i permanentno nastavlja. To je delo onih, 

ma ko oni bili, koji tako cineci, ruse ovaj pravni i policijski sistem. 

Zahtevam od  Vas NAJHITNIJI PRIJEM. 

 

s‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%98%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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Врло ми је чудно да је одувек болесно љубоморна и посесивна Милица била довела дражесну 

пријатељицу Цакану у мој стан, у мој кревет, поготову јер ми је раније упорно пребацивала да сам према 

Цакани  био наклоњен, или да сам јој се чак и удварао. 

Очекивао сам расплет, и знао сам да ће до њега доћи. 

Милица ме је данас телефоном позвала на Авалу. По тону  и боји њеног гласа сам назирао да је љута, 

учинило ми се да нам предстоји жустра расправа због Цакане и њих две у моме кревету?. 

Нашли смо се на Трошарини у 15 часова и стигли аутобусом до подножја Авале, Милица је казала да је 

уморна да не идемо до врха, да се шетамо у подножју, тамо где су борови, а има и клупа.  

Чим смо сели на клупу, она ми се окрете, била је унезверена, љута, сиктала је:``Знаш ли ти шта си ти 

матори развратниче радио са Цаканом, и то преда мном. Варао си ме безочно, на мој очиглед са том 

успаљушом, зар ти не видиш да је она хистерична лујка`` 

Био сам запрепашћен:``Шта је са тобом, ти си довела Цакану у стан, нисам ја, изгледа да ти се избрисало 

памћење, знаш ли ти шта сте вас две све радиле, дале сте ми нешто да попијем, ушле сте голе у мој 

кревет, љубиле се, грлиле, миловале свугде по телу, онда то исто радиле и мени`` 

Милица се тек сада разбесни:``А што си ти пристао на то, могао си да нас избациш обе из кревета, неће 

мачак сланине, ти си то једва дочекао, ти си матори перверзњак`` 

Није вредело моје убеђивање да је и она томе допринела, и да није требала да се напија и доводи Цакану 

у мој стан, да сам и ја упркос мојих година људско биће од крви и  меса, ако поред мене дођу непозване 

у кревет такве две привлачне жене, да и ја могу изгубити контролу. Препричао сам јој претходни сан, а 

да су се оне појавиле баш након необичног еротског потсећања на Изабелу, да су ме на препад затекле. 

А када сам споменуо Изабелу, тек тада се истински разбеснела:``Ти си још и тада у тим дечачким 

данима био цвећка`` 

Ипак, Милица је разумна особа, почела је да узима у обзир моје аргументе:``Лујка ме је изварала, 

злоупотребила, нашла неку пријатељицу у твоме суседству, сковала план како да дођемо у твој стан, 

тамо су ме упознале са неким правником, јесте да је мој тип, опили ме, можда и дрогирали, похватали 

смо се мало сви групно. То је све био аперитиф, онда смо дошле код тебе да буде финале,``. 

Смирила се. Ухватила ме за руку:`` И шта сад, кад се вратимо, свако на своју страну, мили моји куда 

који, а ја сам куда знам``. 

Застаде, поново се разбесни:`` Шта сам ти ја, кад ти затребам дођи, онда иди``. 

Милица жели са мном озбиљну везу, није спомињала брак, али и то жели. Од мене захтева апсолутну 

верност, да само она постоји у моме животу, а да себи да слободу  

Али њена логика је затајила. Сада захтева од мене искључиву везаност, а сама каже да је била до 

малопре са тим правником у групњаку? 

Рекох јој то. тек тада се она разбесни:``Па да тако је, јер и ти то исто чиниш``. 

 Знам од раније да са њом о тој теми не вреди расправљати. Она је субјективна. У туђем оку види трун, а 

у свом не види пањ, 

Одавно се спремам да је запитам:`` Са мојих 71 година испадам неки вајни заводник, не заносим се, има 

толиких младих и привлачних мушкараца``'? 

Сада се Милица засмеја гласно:`` А ти мислиш да оне буду само са тобом, не заноси се, имају оне и 

друге, као и ти што имаш`` 
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`` Па што не буду са њима, шта траже од мене`? 

`` Како им кад падне на памет, а ни ти још ниси за бацање, држе те у резерви``. Милица поче да се смеје, 

имала је обичај да се шали са мном да ме назива `` Деда``. 

`` Ти си им замена за оца, разумеш их, ниси груб, могу да се ослоне на тебе, и да им помогнеш кад 

затреба, умеш да разговараш са њима``. Онда се засмеја гласно опет:``Хрвати кажу стара кока масна 

јуха, а ми уместо јуха кажемо чорба``. 

`` Уобразила си да си стара, имаш сада само 54 године``? 

`` Ама ја сам бабетина``м Милица уме бити мазохиста. Духовита је :``Нема ништа док се стари пањ не 

распали , споро али дуго траје. нема ударца без старца``. 

Фебруар 2007.године.Епидемија грипа-већина грађана болесна. 

- 

Шта се дешава са здрављем ? Кога год чујем, сви се жале на грип. А чим се тротоар мало заледи настају 

масовни падови. Болнице се препуне повређених.,  

-Фебруар 2007.године.Балкански лепрозаријум.  

Балкан је постао рај за неразумне, распамећене, криминалце, мафијаше, свакојаке умишљене агише. Сви 

би хтели леба мез мотике, да се брзо обогате, ако треба и преко лешева. 

``Како се бранити од лудака`` , вапи др. Обрен Цицовић, доктор психолошких наука. 

 

-  

Документ број 145. 

-19 фебруар 2007.године.Некрофилија у Србији. 
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-Фебруар 2007.године. Неразумљив поступак госпође Славке Недељковић, туристичког 

посленика. 

Са Славком Недељковић сам се упознао приликом сарадње са планинарима и потенцијалним 

посетиоцима дринских дестинација. Славка је била функционер у претходном поретку, енергична је и 

способна жена, иако  је у пензији. Прихватила је моје идеје и пројекте развоја туризма на Дрини, и она је 

отуда негде из ваљевског краја, а то  гравитира Дрини. У томе сам нашао спону сарадње. 

Из сусрета у сусрет са њом сам препознавао да се са њом  нешто дешава. Постајала је према мени 

резервисана, посматрала ме је испитивачки, наш однос је захладнио. 

Питао сам се зашто? 

Постало ми је јасно, она је изгледа сазнала да сам ја био `` противник`` поретка коме је она цео живот 

припадала?. 

POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA……                                               19.2.2007 god.……… 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

Nekrofilija- bolest drustva 
 

Zelimo da se izjasnimo povodom nedavne pojave seksualnog  opstenja sa mrtvacima u Beogradu . 

Prema Vujakliji :nekrofilja je  naklonost  vrsenja  nemoralnih postupaka, narocito seksualnih, sa 

mrtvacima, mrtvoskrnavlenje, bliska je pojmu nekromanija.Prema Frojdu instinkt zivota je predstavljen  

seksualnim  instinktom, a instinkt smrti kao agresivne i destruktivne tendencije.mrznje . 

 

Ne radi se o pojedinacnoj pojavi, nego o bolesti drustva. Srbija je u cituljama, nacija i drzava su 

porazavajuca vizija divljanja mrznje , propadanja, : prodaja ljudskih organa, kradja beba, ubistva, 

ranjavanja, rezirane saobracajke, silovanja beba, kasapljenje roditelja, cetiri Srbije je otislo pod noz 

ginekologa( 40 miliona ljudskih zivota), trovanje bolesnika, sumnjicenja, obracuni, degradacija medicine, 

mrznja prema starima, izbeglicama, deci, rusenje autenticne ljubavi, bolestine, starenje, siromastvo, 

svakojake zavade, lose procene, svakojake patologije, cvetanje pogrebnih usluga. Zar dokaz prisutnosti sire 

nekrofilne tendencije kod nas nije slabljenje ekonomske moci drzave, obezvredjivanje preduzeca, opadanje 

stope nataliteta, potiskivanja  sa nasih teritorija, slabljenje i raspad drzave, svadje medju politickim 

subjektima, stotine hiljada zrtava u ratovima, milioni izbeglica, stotine hiljada invalida i ranjenika, 

drastican porast stope morbidititeta i mortaliteta , negativan prirastaj, nacija izumire., rusenje vitalnosti 

mladih, razbijanje porodica, obrazovanja i citavih drugih sistema?  

 

Iza decenija prethodnog nedoraslog destruktivnog poretka mrznje su ostali neznanje, zavade,  smrt i 

materijalne, organske i duhovne rusevine.Mi smo zateceni, nedostaje nam emotivna i vremenska distanca.. 

 

Industrija mrznje nastavlja da radi punom parom. Ranije je to cinio nedorasli birokratski poredak, sada to 

nastavljaju da cine svakojaki raspameceni kriminogeni segmenti.,proizvodjaci mrznje, smrti. Smrt se 

zavukla u duse ljudi, oguglali su na umiranja, udese, bolestine, bujaju zavisti, omraze, “da komsiji crkne 

krava”, zloca, zavidljivost, sahrane su svakodnevice, crnina,  opela, citulje po zgradama, oglasi, bolnice, 

groblja, smrt je postala bliska, skoro nesto kao svakodnevica., uvukla se u svakodnevni zivot, u porodice, 

susedstva, ustanove, firme. Ljudski zivot, njegovo zravlje, licni integritet, su izguibili svoju vrednost. 

Ljudska bica se pretvaraju u  ljudski materijal. 

 

Otkud ovo? Kada se decenijama na ljude izliva intenzivan otrov mrznje, on zatruje njihove duse, ljudi se 

postvare, pretvore u mrznju. Izlaz je u energicnoj akciji suzbijanja uzrocnika:to su svi oni koji na bilo koji 

nacin sire mrznju, krse zakon. 

 

Ukoliko sada ne suzbijemo energicno kriminalce, “sveca dogoreva”, sutra vec moze biti kasno. Bicemo na 

pogrebu  Srbiji i Srbima.. 

 

SAVET Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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Рада Тријић је мудра и врло тактична, пази на сваку реч, са свима је љубазна и труди се колико може да 

помогне. О она је на положају Началник  Општине Љубовија. Сви је изузетно уважавају, о њој све 

најбоље говоре. 

Она је прави дипломата. Када смо професор Скуланд и његови пратиоци посетили општину Љубовије 

прошло  лето, она се понела врло одмерено и достојанствено, тако ме је потсећала на западне 

интелектуалке. 

Плавокоси  и отресити Славољуб  Цветојевић је шеф полиције у Љубовији. Упознао сам га приликом 

припреме публиковања књиге СОКОЛСКА НАХИЈА 2003 и 2004.године. Он се прихватио  да напише у 

предговору књиге нешто као рецензију, доставио ми је текст са називом  СОКОЛСКА НАХИЈА И 

СОКО ГРАД КАО ВОЈНИЧКО УТВРЂЕЊЕ ОТОМАНСКИХ ПОРОБЉИВАЧА СРБИЈЕ. Полицајац, а 

тако широко  образован, био сам пријатно изненађен. 

Установио сам да је врло пријатан човек, дуго смо разговарали о разнм темама. Он је из оближње 

Подгорине, која се у масивима Мачковог камена  и Медведника наслања на дринску Азбуковицу. Тако 

воли Западн Србију. 

 `` Подгорина и Азбуковица, то је исто`` рекох му. Он се насмеја радосно:`` Овде, ка Немићу има 

породица Цветојевића``. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Povodom ispada Slavke Nedeljkovic 

 

Na jucerasnjem sastanku u Privrednoj komori Beograda Slavka Nedeljkovic me je grubo oklevetala. 

U prilogu imena  kontakt podaci osoba iz Opstine Ljubovija i drugih, izvolite ih pitati za cinjenicne 

podatke.: Rada Trijic, sekretar Opstine-015-661940,661411,662455; Dragoljub Petrovic, nadlezan za 

turizam u Opstini-063-353670; Dragan Pavlov ic Pop, planinarski vodic-063-321286; Zoran  

Vojinovic, Kapetan Drinske regate-064-2735034..Pogledajte web.- http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Ovaj ispad pomenute osobe je motivisan licnom netrpeljivoscu, sukob interesa. Posledica je pre svega 

losih procena, neznanja, njene ostrascenosti, impulsivnosti. .Cime ova osoba pokazuje svoju 

nedoraslost, steti stvari razvoja seoskog turizma. Ne verujem da je ona svesni saboter, mada ima i 

takvih..Ona je konfliktna osoba. 

 

Prosle dve godine sam ulozio visemesecni ogroman trud, vreme, novac, troskove, da pomognem mome 

kraju, istrosio se, ali su rezultati tu. To cinim ne iz pobuda zarade, nego da pomognem rodni kraj. 

Vazim za tolerantnu osobu. Umesto podrske , doticna osoba me je grubo napala. 

 

Raduje me da su se od nje ogradili Brana Bajagic i Branko Rakic, slicno su mi se izjasnili i gospodje iz 

Panakompa, kao i Ivanovic-SELO. Ona mi duguje javno izvinjenje.Preporucujem veliku opreznost u 

saradnji sa razbijacima kao sto je Slavka. 

 

Tomislav Krsmanovic 
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Рада  Тријић, началница Општине Љубовија и Славољуб Цветојевић шеф Полиције Љубовија. 

 

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/!~tom 

 

 

Gospodja Rada Trijic, Sekretar  Opstine Ljubovija 

 

Gospodin Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam Opstine Ljubovija 

 

Gospodin Zoran Vojinovic, Kapetan Drinske regate 

 

Gospodin Branislav Pavlovic Pop, turisticki vodic 

 

Gospodja Mica Stajic, Turisticki poslenik , Uzovnica 

 

 

Planovi za ovu sezonu 
 

Lazi i klevete Slavke Nedeljkovic 

 
Zelim da vas obavestim da pripremam jos bolju sezonu seoskog turizma u nasem kraju. Vasa podrska 

mi je bila presudna, izrazavam zahvalnost, nadam se da ce ove godine  biti jos mnogo bolje. Udruzimo 

nase snage da pomognemo nas kraj, koji je u mnogo cemu jedinstven, i  nase vredne i otresite  ljude. 

 

Iznecu ukratko moje namere, i neke dileme, molim vase odgovore, podrsku. 

 

Seoski turizam u Uzovnici je krenuo, nadam se da ce se siriti na druga sela. Usavrsimo jos malo 

edukaciju, kategorizaciju, prilagodjenost na standarde. Uzovnica prodire zbog:prirodne lepote, niska 

cena, solidan standard, agresivan marekting ( sa moje strane). 

 

Predvidjaju toplo prolece i leto, lose za poljoprivredu, dobro za turizam. Pripremajmo se. 

 

Evo mojih dilema: 

-ukljuciti pored Uzovnice i druga sela iz Oopstine Ljubovija, podrzacu 

-pomalo me brine pritisak u Uzovnici  da se povecaju cene, (ima tu surevnjivosti, neki vide ove niske 

cene kao damping cene, nelojalnu konkurenciju njima, odvlacenje klijentele).Ukoliko se cene podignu, 

nece da dodju, jer je nas kraj nedovoljno poznat kao renomirana turisticka destinacija. Dakle bitno je da 

cena bude niska. Turisticki poslenici iz Uzovnice ovo ne shvataju, neko ih podbada 

-boravisna i druga taksa: bilo bi jako stimulativno da takse ne opterete i ne odbiju uzovnicane i ove 

godine, jer oni  i ovako tesko saradjuju 

-treba obaviti kategorizaciju, standarde, uredjenje( oni imaju lepe kuce, vodu, struju, kupatila ,kadrove-

tu nema problema), edukaciju, da urede malo prilaz Drini, urede dvorista, obeleze planinarske staze 

iznad Uzovnice 

-molim prevazici lose procene, surevnjivosti, za sve ima mesta, sto vise turistickih poslenika u 

Ljuboviji, to bolje za nas kraj 

-shvatam svu slozenost oko osnivanja Turisticke agencije u Ljuboviji, ali to bi bilo vrlo korisno 

-predvidjam ove godine inovaciju, pored planinarenja, splavarenja, boravaka, kupanja, pecanja, ako je 

moguce SAFARI VRHOVIMA AZBUKOVACKIH PLANINA-spona sa spustovima niz Drinu. Ovo bi 

privuklo mnoge da dodju tamo.( Boro Petrovic i Zoran Vojinovic). Ukoliko bude toplo, spustoivi ce 

poceti ranije. 

-ima opstrukcija, blokada., a to jako smeta: 

 

Evo nekih 

 

a. Na jucerasnjem sastanku u Privrednoj komori Beograda, gde je bilo vise ucesnika , Slavka 

Nedeljkovic me je grubo oklevetala::da radim nezakonito, na divlje, da sam veliki stetocina, da 

rusim seoski turizam, itd, itd. Ovaj ispad pomenute osobe je motivisan licnom netrpeljivoscu, 

sukob interesa. Posledica je pre svega losih procena, neznanja, njene ostrascenosti, impulsivnosti. 

.Cime ova osoba pokazuje svoju nedoraslost, steti stvari razvoja seoskog turizma. Ne verujem da 
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-Фебруар 2007.године. Ближе природи. 

 Од како сам у овом стану од 1997.године, осећам боље природу и годишња доба. Јер се мој садашњи 

стан  налази у подножју Миљаковачке шуме, као да је у парку, свугде зеленико и растиње, крошње 

високог дрвећа додирује моје прозоре и терасу.Ујутру када бих се пробудио, понекад  бих отслушао 

истински мали концерт гугутки и грлица, чују се и врапци.  А голубови умеју залепршати  крилцима 

слећући на прозоре и терасу, гучу, окрећу се око себе. Чак су једанпут направили на тераси мало гнездо 

од свакојакх сламки и гранчица, зачудих се када видех мала беличаста голубија јаја. Пратио сам када би 

голубица дошла да лежи на јајима, благо бих је отерао и узео јаја у руку, спустио се брзо низ степенице 

и поставио их на грану јелке испред  куће.  

Голубица је стајала накострешена на грани и посматрала узнемирено шта се дешава. 

Јесење кише су гласне, добују по окнима прозора и тераси, снажна београдска кошава би повремено као 

из кофе  посула млазеве пљуска по прозорима, да би као да  бежи фијукнула по оголелим гранама. 

Зима је другачија, дува ледена кошава и засипа прозоре снежном мећавом. 

Време пролази, настављају се насртаји и опструкције, морам се борити. 

-26 фебруар 2007.године. Приватизовано судство. 

-  
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-Фебруар 2007.године. Догађања. 

Тзв. ОВК преузела одговорност за бомбашки-напад на возила УНМИК претходне ноћи у Приштини.  

21. фебруар Романо Проди је дао оставку на место председника италијанске владе. 

У Бечу започели преговори Београда и Приштине о предлогу Мартија Ахтисарија за статус Косова и 

Метохије. 

26. фебруара је Међународни суд правде у Хагу по тужби БиХ против СРЈ пресудио да Србија  није 

починила нити сачествовала у геноциду. Неће бити ратне одштете. Суд је Србију прогласио 

одговоровном за „не чињење свега што је било у њеној моћи да спречи геноцид―, нити је гонила наводне 

починиоце. 

-Фебруар 2007.године. Бисери српских новпечених енормних богаташа,.  

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                 26.2.2007 godine     
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html      
pokret@eunet.yu;Tel-3511829: Mob tel-064-3095176 
 

PRIVATIZOVANO SUDSTVO 
 
Odajemo priznanje zvanicnoj vlasti za napore i znacajna poboljsanja u raznim oblastima, ali je sudstvo u 

dubokoj i slozenoj produzenoj krizi. Sudovi odlazu  odluke, cesto su pristrasni, nastavljaju se dalja 

masovna krsenja zakona i ljudskih prava, kriminal i mafije nisu suzbijeni.Zrtve prethodnog bezakonja nisu 

obestecene, vecina gradjana i dalje zivi u strahu, sudske takse su enormne, advokati su skupi a cesto 

nemocni, gradjani su izgubili poverenje u pravni sistem.  

 

Nasi celnici i aktivisti su i dalje zrtve честих  ataka i provokacija, uznemiravanja ,pretnji, ugrozavanja licne 

bezbednosti i imovinske sigurnosti, ali ne kao ranije od zvanicne vlasti nego od grupa organizovanih 

kriminalaca.Vecina gradjana nase zemlje jos nisu nasli njihovu pravdu.,koju im sada ugrozava 

organizovani kriminal. Tomislav Krsmanovic, nas predsednik, primera radi je zrtva flagrantnog bezakonja, 

tako je sa vecinom sudskih sudeonika, Prvi opstinski sud vec 14 godina razvlaci resenje o obestecenju (   

XXP-354/94;Pbr.11426/97; XXIV.P.br.688/02;P.br.176/2001;P.br.1426/97 ,sudija Srdjan Joncic, 

predsednik Prvog opstinskog suda,  ), Cetvrti opstinski sud stiti pljackase koji su oteli arhivu(  Verica 

Djukic-Mihalcic, Violeta Katic, Ante Boskovic, Mirjana Glavcic KrZorica Tucakov, stevska  ), Drugi 

opstinski sud ne zakazuje rociste onma koji vec godinama blokiraju internet, i njegove telekomunikacije.( 

Predsednik Drugog opstinskog suda, KTN.br.1460/06) 

 

Tako se mafije i kriminalci sada javljaju kao akteri novog totalitarnog sistema koji prete da zatru ovu 

drzavu i naciju.,koja je vec sada jedna od najstarijih i najbolesnijih, i preti da upravo zbog razornih 

posledica bezakonja nestane. 

 

Sudski sudeonici se masovno zale na nezakonite postupke sudija, ali bezuspesno.  Obracaju se zalbama na 

razne adrese, i Ministarstvu pravosudja, odgovor je svugde   isti: SADA IMAMO NEZAVISNO 

SUDSTVO; DOSLA JE DEMOKRATIJA.  SUDIJE SU SAMOSTALNE  NEZAVISNE I NIKO NE 

MOZE UTICATI NA NJIHOVE ODLUKE..Dakle, nastavlja se samovolja i pristrasnost nepravicnih 

sudija. Oni koji su ranije  donosili nepravicne sudske odluke to cine i danas, a zrtve su iste koje su bile i 

ranije.  Ranije u vreme jednopartijskog sistema, Tita  i Milosevica , oni su sudili nepravicno,  ali po diktatu 

PARTIJE. Danas opet sude nepravicno, ali sada u ime NEZAVISNOG SUDSTVA. I njima niko ne moze 

nista.A opstaje haos i bezakonje. Ustvari sudstvo je igracka u rukama bogatih mocnika. Ono je 

PRIVATIZOVANO, kao sto su privatizovanme firme. 

               Tako cineci sudije  misle da produzavaju svoju vlast i moc, privilegije, da ce onemoguciti one koji 

ih mogu tuziti za ranije nepostovanje zakona, da mogu zastiti svoje prijatelje i klanovce, da mogu donositi 

nepravicne presude  da za to dobiju mito, itd,itd.  

               Ovako povrsno zakljucivanje pretvara sudije u kriminalce u sudeonike u unistavanju drzave i 

nacije.. 

               Od male trave ne vidi se velika suma. Umesto sudske nepravde (sto oznacava zloupotrebu sudija 

od strane geo-okruzenja ,da uniste drzavu i naciju,  sudije pretvara u kriminalce) najbolje je resenje da se 

zavede postovanje zakona, onda ce sudeonici biti zadovoljni, sve ce procvetati, i sudije ce imati daleko 

vece plate, a nacija i drzava ce biti spaseni. 

               Zahtevamo da se u sudstvu sprovedu korenite reforme, i da sudije koje ne sude po  pravdi i 

zakonu budu privedene pravdi i uklonjene iz sudstva. To se moze videti iz dosijea, i treba pitati sudeonike 

da se izjasne o svakom sudiji. . 

           Sudije su  instrumentalizovane u svrhe stvaranja dalje destabilizacije i rusenja drzave i nacije. 

         Nazalost greske proslosti se nastavljaju. Lose procene iz kojih rezultiraju nove omraze i pothranjuju 

se one nasledjene iz ranijih titoistickih i milosevicevskih perioda opstaju.   Srbija bukti u tinjajucem 

gradjanskom ratu koji je vesto alimentiran iz redova geo-okruzenja ,centara tajnih sluzbi i svakojakih 

mafija. 

           MI se zalazemo za ispravne procene, svako od nas ima neku svoju istinu, nikome nije lako, niti je 

bilo lako u proslosti. Zalozimo se da ispravno shvatimo druge, pomirimo se,oprostimo jedni drugima, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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-  

 

-Фебруар 2007.године. Стање у психијатријским установама уСрбији-живот у мемли, сивилу и 

беди. Балкански лепрозаријум., 

-  

 

SRPSKI  TAJKUNI, ENORMNI  BOGATASI- BLAGO  MENTALNO RETARDIRANE OSOBE. 

 

Oni npr.kazu: 

 

-1.Pa i u Americi cveta trgovina fetusima, ostalim posle abortusa, zasto ne bi i mi to radili. Pa mi smo 

vrlo sposobni kapitalisti takodje 

-2.Pa i americki danasnji bogatasi su u vreme prvobitne akumulacje u Americi ( to je bilo pre oko 200 

godina), se obogatil nelegalno, prevarama, otimacinama 

 

Evo zasto je ovakvo rezonovanje, odraz nedoraslosti, neznanja, cak i glupost: 

 

1.U Srbiji je poslednjih godna obavljeno oko 40 miliona abortusa, hladnjace idu sa fetusima van 

zemlje. Mudri kapitalisti izvoznici se bogate. 

 

Ali opseg ovakvih monstruoznih zloupotreba je u SAD neuporedivo manji, ovde je 4 Srbie otislo pod 

noz ginekologa, Srbi nestaju, za par decenija ce biti u Srbiji manjina. Upravo i zbog toga-.Neko ko zeli 

nestanak Srba instrumentalise “vrsne kapitaliste” da unistavaju ovaj narod..Oni zaslepljeni  to ne 

shvataju. 

 

2.Drugo je vreme, nesto, kontekst prvobitbne akumulacije kapitala u Americi  pre dvesto godina, a 

drugo je nasa zemlja, gde je vladao vise od pola veka komunizam koji je sve rashodovao, oslabio. 

Stvorene su lazne elite “slabih””privelegovanih”, koji su postali “najbogatiji”. 
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---  

Др, Обрен Цицовић:`` Цела Србија је психијатријска установа , излудили су народ, истерали младе , 

мудре поморили или оборили у кревете , да обеспомоћен народ могу  лакше пљачкати. А ваде се 

мародери да је кривица до међународне заједнице```` 

-2007.године. Љубиша Благојевић ( томови 2-5)  

Љубиша Благојевић је интелигентан, образован и врло наочит мушкараца. А Србин који живи у 

иностранству, између Француске и Београда. Нешто побољева.  

Живот у сивилу, мемли и буђи  

 

Хладни радијатори, хладна вода, прозори и врата који не дихтују, без природног осветљења 

заједнички је именитељ просторија у којима живе психијатријски пацијенти  

Три највеће психијатријске установе у земљи налазе 

се у бившим коњушарницима, оружарницима и 

војним спаваоницама Аустроугарског царства, које 

нису адаптиране више од пола века и које су данас 

претворене у азиле за људе с дна социјалне летвице 

којих су су одрекли и породица и друштво. Особе којима је депресија обојила поглед на свет у 

све нијансе сивог, месеце и године свог живота проводе у собама на чијим се прозорима налазе 

решетке и кроз чије се кључаонице незаустављиво шире мириси мемле и буђи. Они спавају у 

креветима од челичних конструкција и на танушним сунђерима које је оглодао зуб времена, а 

утисак језивости додатно погоршава хладноћа која царује у овим установама у свим годишњим 

добима.  

Ово су само неки од утисака који се налазе у извештају о људским правима особа у 

психијатријским установама који су сачинили стручњаци Хелсиншког одбора за људска права. 

Стручњаци ове невладине организације су у периоду од септембра 2006. до марта ове године 

надгледали свакодневицу особа које су смештене са оне стране решетки Специјалне 

неуропсихијатријске болнице у Ковину, Специјалне болнице за психијатријске болести „Др 

Лаза Лазаревић” у Падинској Скели и Специјалне неуропсихијатријске болнице „Др Славољуб 

Бакаловић” у Вршцу и своје утиске сумирали у извештају под називом „Људи на маргини”, који 

је представљен на јучерашњој конференцији за новинаре. 

– Суморне и оронуле фасаде психијатријских установе само су предворје језивих утисака које 

почињете да сакупљате оног момента када пређете праг ових болница – оценила је Љиљана 

Палибрк, правна саветница Хелсиншког одбора за људска права у Србији. – Високи плафони, 

непостојећа топлотна и хидроизолација, влажни и мемљиви зидови, бетонске подлоге, прозори и 

врата који не дихтују и недостатак природног осветљења заједнички су именитељ свих 

просторија у којима живе психијатријски пацијенти. „Ужасно” је реч која најбоље описује стање 

болесничких соба. У психијатријској болници у Ковину постоје собе у којима лежи по 25 

болесника, који до својих кревета долазе тако што буквално прескачу кревете других болесника.  

Осим тога, запослени немају никакве могућности да преграђују, нити да надзиђују просторије, а 

стање зидова, подова и плафона толико је лоше да никакви напори у смислу континуираног 

одржавања, кречења и прања то не могу да ублаже нити прикрију. Речју, када би потпуно здрава 

особа провела месец дана у овим болницама из њих би изашла као потпуно болесна.  

С обзиром на то да радови на топловоду већине ових болница нису завршени, топла вода је 

углавном пусти предмет жеље болесника, јер већина санитарних просторија нема топлу воду 

или је има тек повремено. Радијатори су хладни или млаки, а ако се има на уму да су ово 

установе за дуготрајну хоспитализацију у којима болесници бораве по неколико година, онда се 

тек наслућује сва величина опасности да се тешко ментално стање ових болесника додатно 

искомпликује бронхитисима и упалама плућа у зимском периоду. Осим тога, распоред и 

величина соба су такви да не дозвољавају размештај болесника, тако да се болесници са потпуно 

различитим и међусобно „супротстављеним” дијагнозама држе заједно.  

– Лечење психијатријских пацијената углавном је неадекватно, јер се састоји углавном од 

фармакотерапије. Пацијенти немају могућност да учествују у избору лекара, нити да доносе 

било какве одлуке у погледу терапије и начина лечења коме су подвргнути. С друге стране, 

средњи медицински кадар и немедицинско особље у болницама немају адекватну обуку за рад у 

психијатријским болницама, нити је обучено техникама мануелног смиривања узнемирених 

пацијената. Осим тога, они најчешће нису надзирани у поподневним и ноћним часовима, тако да 

имате ситуацију у којој младе медицинске сестре које су тек закорачиле у пунолетство ноћима 

остају саме и надзиру собе у којима се лече најтежи душевни болесници – истакла је Љиљана 

Палибрк.  

Маријана Обрадовић, правна саветница ХОЉП-а, истиче да се пацијенти у овим болницама 

углавном смештају у затворен третман, јер постоји опасност од бекства, а њихова слобода 

кретања ограничена је искључиво на болничко крило у којем су закључани. Не постоји јасна 

процедура нити критеријуми по којима се пацијенти смештају у третман, њихово трајање, право 

жалбе и обавеза да се она преиспита. Фиксација пацијента није прописана никаквим законским 

или подзаконским актима – узнемирени пацијенти се фиксирају кожним каишевима за кревет, с 

тим што ни у једној установи не постоји посебна евиденција ко је наредио везивање, због чега и 

колико је оно трајало и ко је учествовао у имобилизацији. Породица се не обавештава о 

 

Болница „Лаза Лазаревић” смештена у  

бившој коњушарници краља Александра 

(Фото Ј. Миловановић) 
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Рече ми недавно када је био у Београду:`` Већина наших интелектуалаца које знам у Француској 

побољевају``. 

Могуће, али ми је познато да није  тако са српским интелектуалцима у Америци. Они у Америци добро 

пролазе. 

Вера Кондић је психолог у Синдикату Независност. Она је мудра, и врло образована жена. Пријатељица 

је Наде Црње. 

-9 март 2007.године.ДОСТА! 

Документ број 146. 

-10. март 2007.године. Преговори о Косову у Бечу. 

 У Бечу одржана последња рунда преговора о статусу Косова. Београдски преговарачки тим још једном 

одбацио независност покрајине као решење. 

``Албански преговарачи нису дорасли за сложене завијутке светске гео-политике, они сду убеђени да 

њих Запад воли, а да презире Србе- Доћи ће време да схвате да је обратно, светска политика је 

сложена``. 

-Март 2007.године.Захтев за спровођење истраге. 

 

Телеком је установио идентитете особа које ми месецима прете и даноноћно ме узнемиравау телефоном. 

 

-10 март 2007.године. Корупција на крагујевачком универзитету. 

DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                                                      KTN. br.1460/06 

 

 

ZAHTEV ZA SPROVODENJE ISTRAGE 
 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic iz Beograda, predsednik  Pokreta za 

zastitu ljudskih prava, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

 

Okrivljeni:NN lica - ciji identitet ce sudu dati TELEKOM SRBIJA, Izvrsna 

direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj :118252/05 , od 

03.8.2005 godine-Beograd 
 

 

Blagovremeno u roku od 8 dana od prijema  dopisa Drugog opstinskog javnog tuzilastva ( KTN.br.1460/06 

,od 9 marat 2007 godine) podnosim ovaj ZAHTEV ZA SPROVODJENJE ISTRAGE.  

 

Neosnovani su argumenti Drugog javnog tuzilastva kojim se moja krivicna prijava odbija.  

 

Okrivljene NN osobe nastavljaju da uznemiravaju telefonom. Te iste osobe mi blokiraju internet 

komuniciranja i rad na   PC. U vezi cega sam se u vise navrata obracao MUP-u Srbije i vasem sudu. 

.Okrivljene osobe u svojim telefonskim pozivima to tvrde, sto se moze proveriti u listinzima telefonskih 

pora kod Telekoma. 

 

Cime me uznemiravaju u stanu, prete ubistvom, bude nocu, ne daju mi da spavam, ugrozavaju tako moje 

zdravlje, uzimaju vreme, novac, energiju. Zato zahtevam da se sprovede istraga, otkriju pocinioci, privedu 

pravdi, i da ja budem obestecen. 

 

 Vec dugi niz godina sam uznemiravan telefonom od strane nepoznatih osoba., sto se sastoji u upornom 

zvonjenju, i danju i nocu, verbalnim uvredama, pretnjama, slanjem poruka smrti, itd.  Povremeno su ova 

uzenmiravanja krajnje stresna, zamarajuca, pogotovu kada se desavaju nocu. Patim od nesanice, posto su 

vrlo cesta uznemiravanja nocu, onemogucen sam da spavam mirno u mome stanu. Uznemiravanja su bila  

jako ucestala u leto prosle godine, danima, nedeljama je telefon zvonio nocu, nesanica se naglo pogorsala, 

nesanica traje do danas. Telekom je dosada u vise navrata postavljao lovca, i u nekoliko navrate  ustanovio 

da je bilo uznemiravanja, i to vrlo brojnih, za sta prilazem potvrde Telekoma u prilogu.,kao dokaze. 

 

Sada ima povremenih uznemiravanja takodje, mada manje nego li ranje, ali su dovoljna da me blokiraju u 

snu, da mi izazivaju nesanicu. 

 

Telekom je u leto prosle godine postavljao lovca, i ustanovio je preko sto uznemiravanja za mesec dana. Za 

kasnija uznemiravanja , sve do danasnjih dana, sam se obratio Telekomu da opet postave lovca, oni to 

odbijaju, obrazlazuci  da to ne vodi nicemu, opet ce ustanoviti da je bil uznemiravanja, i ista prica 

ispocetka.  

 

Dakle, Telekonm, odbija da ponovo postavi lovca. Oni su mi savetovali da podnesem Tuzbu sudu, sto sada 

cinim. 

 

Dakle, po savetu  TELEKOM SRBIJA, (Izvrsna direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov 

broj :118252/05 , od 03.8.2005 godine-Beograd,)  se obracam vasem sudu, zato sto sam  vec duze vremena 

bio uznemiravan  telefonom. Sto se sastojalo u zvonjenju, kada dignem slusalicu niko ne odgovara, cuje se 

dahtanje, ili pak ponekad  psovke, uvrede, klevete, pretnje smrcu, itd. Zvonjenja su cesto  bivala i nocu, sto 

me je ometalo u snu. Napominjem da se radilo o nekoliko razliciih lica ne samo o jednoj osobi. Povremeno 

bi ovakva uznemiravanja se smanjila a ponekad su dobijala u intenzitetu, sto je bilo povremeno, i trajalo bi 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
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-  

Документ број 147. 

 

-12 март 2007.године.Покушај  крађе сестричине Валерије. 

-  

Надлежни државни орган захтева од Валерије да плати огромну суму ноцвца по основу нелегалне 

пореске обавезе. 

Документа број 148 и 149. 

-12 март 2007.године. Допис Живки Спасић, помоћнику министра правде Србије. 

Судови развлаче одлуке о моме захтеву за накнаду штете, и по другим основама . Србија је у  блату 

неморала и корупције. 

Документ б рој 150. 

-13 март 2007.године. Таблоид. Милован Бркић. 

-  

          Милован  Бркић. 
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Milovane,    

Sutra cu pripremiti duzi tekst sa mnogo podataka o stanju u sudstvu, i o  
jacanju kriminala u Srbij Sada ti  
saljem dva tekst koja sadrze neke podatke i teze.Molim  
koristi.Izrazavamo ti podrsku, bori se3, istina i  pravda moraju obediti.    

Pozdrav Tomo    

Tomislav Krsmanovic,  tel - 3511829;Mob.tel - 064 - 
3095176;Pokret@eunet.yu   

1 saopstenje:Pokret za zastitu ljudskih prava 9 mart 2007 godine   

Tel.3511829; Mob.tel.064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   

T.Krsmanovic,  
predsednik:  

D O S  

T A   

I.. - Ministru pravde Srbije Zoranu Stojkovicu - Predsedniku Prvog  
opstinskog suda Miodragu Majicu - Predsedniku Cetvrtog  
opstinskog suda,Verici Djukic Mihalcic - Predsedniku Drugog  
opst inskog suda Jasmini Lalovic   

II. - Ministru MUP - a Srbije Draganu Jocicu   

I.Sudijama:  Zahtevam od vas ,da  odmah  donesete  
pravicne presude u mojim podnescima u vezi :a.OBESTECENJA  
za decenijske progone, zlocine protiv covecnosti ( Prvi opstinski  
sud br.p 354/94;  11426/97; 176/2001; XXIV - P.br.688/02 , traje  
od 1994 godine, sudije: Vesna Lazarevic, Dragica Ljumovic,  
Mirjana Zoric, Snezana Tomic, Ljubica Vlajkovic - Simikic, Tanja  
Sobot, Mirjana Stevovic, Vesna Stankovic, itd ) b.POVRACAJ  
oduzete asrhive aprila 2000,  policija sve otela sto sam stvarao  
ceo zivot, ( Cetvrti opstinski sud, Br.pr, sudije: Verica Djukic  
Mihalcic, Ante Boskovic, Violeta Katic, Djordje Mirkovic,  
Aleksandar Veljic, itd ) c. Smetnje u upotrebi PC, telefona, faksa(  
Drugi opstinski sud , Br. pr L TN.br.1460/06).   

Posle celog zivota unistavanog progonima ,kao i vecini gradjana,  
posle decenijske borbe protiv bezakonja, umesto da zivim u  
miru, vi nastavljate drasticno da uskracujete moja prava.  
Opljackali ste imovinu mojih predaka vrednu vise miliona e vra, ja  
sam sada na ivici socijale, kao i moja porodica..A vi zivite na  
visokoj nozi, nakrali se, obogatili od krvi i suza nevinih gradjana.   

DOSTA!  Ovo je tek pocetak, suocicete se pred javnoscu sa  
podacima o vasim nedelima, zlocinima.    

Upropastili ste pre thodnu SFRJ, SKJ, JNA, sveli Srbiju na  
patrljak, oblepili je cituljama.   

Umesto da budete privedeni pravdi, nastavljate da drasticno  
krsite zakon ,milioni stradaju zbog vas. Pretvorili ste ovu drzavu  
u posed satanizma, jer tamo gde ne funkcionise pravicno  
s udstvo cvetaju sve posasti..  Ima postenih sudija, svaka  
im cast, treba da budu primer drugima, ali su  
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-13 март 2007.године. Наш одговор Мартију Ахтисарију. 

Документ број 151. 

-14 марта сам срео  др Стевана Петровића.( томови 3-5) 

Др. Петровић и ја се знамо из ђачких и студентских дана. Он ме је 1977. године као директор 

Психијатријске клинике ВМА у Београду спасао од луднице ( том 3). Својевремено је био лични 

психијатар Јосппа Броза Тита.Има мучну прошлост, био је заточен две године у Централном затвору у 

Београду, наводно што је неког кошаркаша противно закону ослободио војне обавезе. 

``Зашто`` упитао сам га.  

`` Требао сам да добијем чин генерала, завидљивци су ми упропастили каријеру`` 

Др. Петровић  је сада мој судски вептак -психијатар у моме поступку за накнаду штете. док би се виђали 

он ми се поверавао. `` Тито је на Брионима сусретао чувене италијанске глумице, разговарао сам са 

Софијом Лорен, фина жена``. 

 

 Сазнао сам неке пикантне податке из његовог личног живота, за др. Петровића се удала разведена 

супруга познатог политичара и песника. Када је био у Турској са најновијом супругом,  у некој 

продавници су је штипкали за задњицу. `` Како то`` 'упитах га. ``Рекоше ми да је то тамо обичај`, смешка 

се он тужно. Зар је могуће да је он тако наиван?. Или године чине своје?  

Онда сам сазнао нешто необично. Његова друга супруга адвокатица, када је преминула оставила на 

столу коверат са тестаментом. Он отвори, она оставила стан младом електричару.  

Данас неки кажу: Породица агенција некретнина. 

-20 март 2007.године. Дописи правосудним функционерима. 

Документ број 152. 

Миодрагу Мајићу, у вези накнаде штете-Документ број 153. 

Види Петровић Шкеро. Документ број 154. 

-  

Вида Петровић Шкеро. 
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-22 март 2007.године. Болесни грађани не могу да бране Косово. 

 

-   

 

26. март 2007.године.Уједињене нације објавиле Ахтисаријев план за Косово који је предат генералном 

секретару УН, Бан Ки Муну, а који предвиђа међународно надзирану независност за покрајину 

.  

Бан Ки Мун. 

29. март 2007.године.Европски парламент усвојио резолуцију којом оцењује да је Ахтисаријев план 

најбоље решење за Косово. 

-Март 2007.године. За несреће санџачких Бошњака нису криви Срби-него локални криминалци. 

-  

Трудим се да објекивно анализирам стварност. Спас видим у  исправним проценама и помирењу Срба 

међусобно, и са суседним народима. 

Документ број 155. 

-30 март 2007.године.Захтевамо слободу за Радомира Вељковића. ( томови 1-5) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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-  

    Милован Бркић. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                     30 mart 2007 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Dr.Vojislavu Kostunici 

Borisu Tadicu 
 

ZAHTEVAMO MOMENTALNO OSLOBADJANJE  RADOMIRA 

VELJKOVICA “SRPSKOG  MENDELE”- “ZATVORENIKA  

SAVESTI  AI Amnesty International , ZATOCENOG  VEC  20 

GODINA ZBOG VERBALNOG DELIKTA. . 
 
Obracamo Vam se povodom  20 godisnjeg utamnicenja i tesko zamislivih tortura nad Radomirom 

Veljkovicem ( 1927)  penzionisanim  pukovnikom  JNA iz Krusevca,  dan danas politickim 

zatvorenikom  verbalnog delikta,  poznatim borcem za ljudska prava, bivsim  profesorom Vojne 

akademije u Sarajevu, naucnikom, vrsnim intelektualcem. Na delu je velika sramota nase drzave, da se 

tako nesto desava u nekoj demokratskoj zemlji pale bi vlade, u njegovu odbranu bi ustale politicke 

stranke, Crkva, staleska udruzenja, ugledni intelektualci, pisci, naucnici, medija.Kod nas nazalost vlada 

potpuna tisina. Ne reaguju ni oni njegovi saborci iz SANU, UKS, koji su ga branili jos pre pre 

dvadesetak godina, ukljucujuci i Vas g.Kostunica. 

 

Radomir Veljkovic je proveo 17 godina , od 1971 do 1988 godine u Psihijatrijskoj  bolnici Centralnog 

zatvora  u Beogradu , zbog verbalnog delikta, gde je bio smesten na montiranom sudskom procesu  kao 

navodni dusevni bolesnik.  A zato sto je obznanio sabotaze nad JNA na Kosovu i dalmatinskim 

ostrvima, kritikovao je J.B.Tita i ondasnji rezim za  masovna krsenja ljudskih  prava u JNA, progone 

srpskih oficira.Posle vala protesta u zemlji i van nje, nase organizacije, SANU, UKS, Odbora za 

odbranu slobode misli i izrazavanja ( profesor dr.V.Kostunica, prof dr.Ljubomir Tadic, Dobrica Cosic, 

profesor dr.Kosta Cavoski, i drugi), na zahtev AI, Unesco, Svetske asocijacije psihijatrije, Americke 

asocijacije psihijatrije, i drugih., je pusten na slobodu, proglasen  za “zatvorenika savesti AI”, dakle 

dokazano je da nije bio dusevno bolestan.  Postao je svetski poznat kao zrtva zloupotrebe psihijatrije u 

politicke svrhe. 

 

Nakon toga je ziveo u Sarajevu gde ima stan, tamo ga zatice rat,1992 godine biva opet zatocen , ovoga 

puta 6 meseci, u muslimanskom logoru na Kosevu u Sarajevu, kao ”spijun  Generalstaba JNA”,biva 

podvrgnut surovim torturama, bio je tri puta u komi. Otuda ga je oslobodila po drugi put u  njegovom 

zivotu,  nasa organizacija, uz pomoc medjunarodne zajednice.  

 

Po povratku iz Sarajevu u Vrsac, gde ima nesto imovine i deo kuce, on zahteva obestecenje za 

prezivljene torture, i obznanjuje svoja stradanja. Umesto da bude rehabilitovan, “milosevicevske” vlasti 

, posle titoisticke i muslimanske, nastavljaju surovu odmazdu, uskracuju mu pravo na koriscenje 

penzije, imovine, prete mu..Oni zloupotrebljavaju njegove nesporazume sa rodbinom, njegovu starost i 

iznurenost ,pozivaju se na falsifikovan  oboren medicinski nalaz dr.Muhameda Vahabije iz D.Z “Omer 

Maslic” ,Sarajevo- jos iz 1974 godine ( povrh svega to je sada druga drzava), postavljaju mu za 

staraoca njegovog srodnika, proglasavaju ga opet za neuracunljivog, navodno nesposobnog da se stara 

o sebi, i smestaju ga 28.6.2004 godine opet na neodredjeno  vreme u Psihijatrijsku bolnicu .Vrsac., 

protiv njegove volje, gde se i sada nalazi. 

 

Umesto da bude obestecen, opet je zatocen. Osvetoljubivi progonitelji ,zakulisani  primitivni sovinisti-

srbofobi, se pravdaju da on  navodno ” trazi basnoslovnu ostetu, prica sto ne treba”. R.Veljkovic 

dozivljava tesko zamislivu tragediju. Ima 81 godinu, vapije u okovima svaki dan medju umobolnicima,  

bori se da bude pusten na slobodu, bez podrske. Zahtevamo Vasu HITNU  intervenciju, njegovo 

MOMENTALNO oslobadajanje, ukidanje starateljstva, vracanje poslovne sposobnosti, rehabilitaciju , 

obestecenje. On ima veliku penziju, stan, nije socijalni slucaj, moze da se stara o sebi.. 

  

U psihijatrijskim bolnicama u Srbiji , u sveopstom metezu,  ima politickih zatvorenika ,koje tamo 

smestaju i  drze kriminalci, a ne zvanicna vlast. 

. 

Tomislav Krsmanovic 
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-30 март 2007.године. Ко је крив за кризу?  

Документ број 156. 

-  

Покушавам да изнађем посао за Милана, не иде.Деса ужива у шетњама  у шуми. Мица Стајић и њен 

супруг Саво, из Узовнице, су моја десна рука у развијању туризма у овом делу Србије. 

-Април 2007.године. Цветање и лишће дрвећа у окружењу мога стана. 

Мој стан у улици Станка  Пауновића 70 је у предграђу Београда, у Општини Раковица, како га називају 

Београђани  Миљаковац. Лоциран је на благом узвишењу у подножју бујне Миљаковачке шуме, 

омиљеног шеталишта и излетишта не само становника из суседства, виђао бих како су се разбашкарили 

у шумском зеленилу када је лепо време и придошлице из удаљенијих делова великог града.  

Највише има високих дрвећа, граба, кестена , храста, липа  има и сладуна. 

Око стана је свугде дрвеће, то се нарочито види у топлим месецима, када гране дрвећа озелене. Испод 

прозора кухиње је повећа јела, увек је зелена. Испред стана, наспрам мале терасе се уздижу две 

разгранате липе, високе и дугачких и дебелих грана у којима гучу гугутке. У улици Станка Пауновића 

изнад школе све до Миљаковачке шуме доминирају високи платани, дебелих стабала и грана које се 

уздижу ка вишим спратовима оближњих вишеспратница. 

Липе раније олистају, што је мање стабло дрвета, и зависно од врста, брже се оките лишћем. Високи 

платани дуж тротоара улице најкасније добију зелену одору. Процес цветања и олиставања јасно 

Tomislav Krsmanovic   
Stanka Paunovica 70,11090 - Beograd   
Tel - 3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  pokret@eunet.yu   
  
Milovane,   
  
Molim te objavi o Radomiru Veljkovicu‖SRPSKOM MENGELI‖ , vec 20 godina zatocen sto je  
obznanio sabotaz e na Kosovu, dalmatinskim ostrvima, itd. Imas o njem dosta u moje dve knjige koje  
sam ti dao KAZNENA PSIHIJATRIJA i LJUDSKA PRAVA - CRNA RUPA. Oslobodimo ga.    
  
Bilo bi dobro da dodjem sa celokupnom dokumentacijom o mom OSTETNOM ZAHTEVU koji Prvi   
opstinski s ud rasteze od 1974 godine, nece da to urade.   
  
Molim te podatke o sledecim osobama: Zoran Stojkovic, Vida Petrovic Skero( to imam u Tabloidu),  
Miodrag Majic, predsednik Prvog opstinskog suda; Srdjan  Joncic, njegov zamenik; Dragica Ljumovic,  
sudija( vodi mo j predmet). Da to sve iznesem na velika zvona u javnost.Bilo bi  
dragoceno da znas nesto o sudiji Evropskog suda u Strazburu nekom nasem D.Popovicu,  
.   
  
Posalji mi podatke o ovim osobama na moj email.   
  
Sve n ajbolje, SRETAN TI RAD   
Tomo   
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уочавам у марту. Прво настаје цветање, чим отопли већ у марту. Липе  зазелене пре свих, понекад крајем 

марта, или почетком априла.Најкасније олиста високо дрвеће дебелих стабала и грана. Жбуње у 

Миљаковачој шуми зазелени много раније, али шума обично све до средине априла не изгледа бујна и 

густа, тек када залиста потпуно, њене алеје и стазе просто зарасту у шипражје, зелене жбунове, 

рогозину, гране направе непрозирне зелене засторе кроз које се једва просијавају зраци сунца, као 

рефлектори у тами ноћи. Понекад  се зачује кликтај фазана.  

Кос почиње да се чује ноћу кад отопли, то је обично почетком априла. Његов пој је необичан и дочарава 

тајанствене шуме и утрине. иако је на грани дрвета у градској улици.  

Миљаковачка шума има три спрата, спрат зељастог биља, спрат жбунастог биља и спрат високог биља. 

У Миљаковачкој шуми расту цер, сладун, граб, кестен, храст и липа. У њој живи једна врста заштићене 

бубе, трчуљак. 

3. априла 2007.године. На седници Савета безбедности УН, српски премијер Војислав 

Коштуница одбацио Ахтисаријев план. 6 априла Никола Саркози постао председник Француске. 

8 априла Томислав Николић, заменик лидера СРС В.Шешеља, изабран за председника Скупштине 

Србије. 10. априла председник Србије, Борис Тадић, одржао састанак са проширеним колегијумом 

начелника Генералштаба Војске Србије. 

-  

           Борис Тадић. 

У Руском дому се дају занимљиви филмови и одржавају обогаћујућа предавања. 

Дуле Покорни се придружио Милици Јованић  и мени у  успону  на Авалу. 

Када не идем на Авалу, најмање један сат проведем брзо ходајући  кроз Миљаковачку шуму. Обавезно  

сваки дан вежбам са тегићима.  

Појавиле су се бубе руси у стану. Рођак Панто Савић ( томови 1-5) ветеринар по струци, ми је дао савет 

како да их се отарасим. 

Саша ( разведена супруга) има потребу за леком спирива, који је врло скуп, није у стању да га плати. 

Отишао сам у установу СПЦ лоцирану у Француској улици  број 31, тамо сам наишао на хумане људе, 

увек су ми набављли тај лек бесплатно. 

 Познати писац Коста Димитријевић, добитник  бројних књижевних награда и признања, иначе близак 

Сашин сродник, је тако драг и добар човек, повремено се нађемо и дуго рзговарамо. 

Мудра жена Вера Кондић, лекторише мој аутобиографски роман.,  

14. априла је  покушано убиство новинара београдског недељника "Време", Дејана Анастасијевића. 

Непознати починиоци подметнули бомбу испод прозора његовог стана.  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
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Дејан Анастасијевић 

Тереза је моја искрена другарица још од почетка 1970-их година. Иако је врло привлачна жена међу 

нама никад није долазило до уобичајених мушкоженских  разговора. Наши разговори су се сводили на 

вишесатна удубљивања у читање библијских цитата. Она је адвентисткиња, ја сам православац. Ипак се 

савршено слажемо.Тереза је врло начитана и мудра. 

Све је озеленило, она ме је позвала да покосим траву око њене викендице у Брестовику. 

Трава у пространом дворишту је изџикљала, коса није баш најоштрија, кратка је и омања, али се може 

косити. Био је сунчан и топао пролећњи дан, скинуо сам сако, у кошуљи сам кратких рукава, мени јако 

прија физичка активност. Када год бих дошао у Брестовик, обавио бих све теже физичке послове које 

она није у стању да уради. Поред другарске пажње, имам и обавезу, оно што је остало од наше архиве 

после полицијске заплене 2000.године, се сада налази у њеној викендици, на сигурном.  

Зоран Димитријевић ( том 5)  је необично занимљив човек. занатлија, а тако се разуме у најтананије 

финесе политичких завијутака, не само оних домаћих, него и када се ради о међународној политици. 

Ожењен је има два сина, тврди да је директан потомак Краљевске лозе Обреновића, отуда је острашћени 

противник Карађорђевића. Тврди да је његова шармантна супруга, пореклом Украјинка, повезана са 

царском породицом Романових.  

Зоран ми помаже када имам учестале кварове  компјутера. Све зна. Познаје све могуће занате, струју, 

водоиинсталције, столарију, грађевинске  радове. Он је у жестоком сукобу са поретком, упропастили су 

му бизнис, наплаћују енормно претеране рачуне за струју, када не плати искључују. Он се попне на 

бандеру и прикачи се `` на црно``.Искључују му телефон, сметају му да се запосли. 

Врло ме је изненадио када ми је једном казао:`` Напиши нешто , погодићу увек шта си написао``.   

Увек  је погодио шта сам написао.  

Наставио је необичну игру. `` Завуци  руку, у џеп, напипај шта имаш ``?  

Завукох руку у џеп, напипах. Шта год сам напипао, он је погодио. `` Сада ћеш да осетиш неодољиву 

жеђ``? .Зграбих флашу, појави се врло интензивна жеђ. 

 `` Право у ВЦ, ``? Јавила ми се наједном неодољива потреба за мокрењем. 

Тврди да је парапсихолог. `` Моју жену сам издресирао, ако је не издресирам, други ће је зграбити``. 

Насмеја се на крају:`` Није јој онај ствар од сапуна, неће се истрошити``.. 

 

Деса је стајала са стране и слушала наш разговор и пратила шта се дешава, гледала је зачуђено у Зорана, 

није веровала својим очима и ушима. 

Чворовића сам упознао преко рођаке Јеле. Он је разуман човек, у великим неприликама.  Правник 

Велизар Павловић је био члан Покрета за заштиту људских права, он је  разуман  интелигентан. сада је 

један од челника СДС-Српске демократске странке.. 
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Пера Бјелановић ( томови 3-5)  је неуморан и бескомпромисан, где год се сретнемо, носио би у рукама 

торбу, отварао би је и давао ми текстове које је исекао из  свакојаких новина и часописа. 

20. априла је у сукобу са припадницима МУП-а Србије код Новог Пазара, убијен вођа вехабија. 

-  

23. април  је преминуо Борис Јељцин, бивши председник Русије (1931) 

 

           Борис Јелцин. 

-Мај 2007.године. Купање на Ади. 

Ада Циганлија је речно острво на Сави у Београду која је вештачким путем претворена у полуострво. 

Београђани тако називају  језеро настало преграђивањем Саве и плаже на језеру. Ово савско острво има 

језиву прошлост,  у прошлих неколико деценија је било претворено у затвор  и место извршења смртних 

казни.  

Сада је Ада претворена у изузетно популарну рекреациону зону у Београду, познату по својим плажама 

и спортским објектима, које током лета имају преко 100.000 посетилаца током радних дана  и до 300.000 

посетилаца викендом. 

Због своје популарности Ада Циганлија се често у жаргону назива београдским морем. 

Званична сезона купања на Ади Циганлији ( томови 1-5)  је око 1 јуна. Али, ако је време топло, довољно 

је да неколико дана буде близу 30 о целзијуса,плитко, бистро и непокретно језеро широко отворено 

топлим зрацима сунца би се загрејало, обично бих почињао да пливам већ око 1 маја. Или током јаја. 

Понекад и у априлу. Пре неку годину април  је био изузетно топао, већ око 20 априла Ада је била 

препуна купача. 

Најчешће, када сам лети у Београду, се купам на малој плажици са острвске стране, где се окупљају 

пензионери жељни мира и здравља. Ова `` пензионерска плажа``, се простире у дужини од око 150 

метара од жичане ограде све до скакаонице.  Плажа одговара укусима посетиоца, има траве, дрвећа и 

хладовине, лак је приступ  у воду, а није тако удаљена од аутобуских станица.  

На овој плажи се окупљају они старији заљубљеници Аде Циганлије и њених плажа и шеталишта, неки 

од њих овде долазе током целе године, па и када ледена кошава развејава сметове снега. Они 

најстраснији посетиоци су већ у марту препланули. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%88%D0%B5%D1%99%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1931
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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На овој плажи сам сретао неке давнашње познанике, да се присетим, као што су Микле ( томови 1-5), 

Миле Банић ( томови 2-5), Жарко Арсић ( томови 2-5), Душан Покорни ( томови 1-5), Јелка Ратковић ( 

томови 4 и 5), Тереза Циглар ( томови 3-5), Бобан Комненић . 

Овде се окупљају врло занимљиви ликови. Углавном су то они који овде налазе мир и уточиште од 

несносних стресова  Такве поданике овога великог града сматрам мудрим.  

Обратих се Милици Хофман.Она  је шармантна новинарка радио телевизје Србје, знам је из виђења још 

из времена мојих изборних наступа на медијима. Било је то на изборима 1992.године, наш Покрет за 

заштиту људских права је имао малу промоцију на РТС 1, заборавили смо наш велики платнени слоган, 

дошао сам сутрадан, нема га више, нестао је, никад га нисмо добили. Сећам се, тада је из суседне 

канцеларије изашла пред мене висока атрактивна плавуша: ` Нигде не можемо да га нађемо, заиста ми је 

жао `.  

Дакле, рекох Милици:``Београђани се жале да немају паре да оду на море, или на летовање, а ко им 

брани да устану ујутру, понесу храну и буду до увече на плажи на Ади, на сунцу и води, има да се 

накупе здравља. `` 

``А зашто не оду на Авалу, у Кошутњак, Топчидер, на Звездару, паркови зврје празни, ко им то брани``, 

као да саму себе пита њена нераздвојна пријатељица на плажи црнка Миона. Колико је Милица плава, 

Миона је изразита црнка, али има чежњиве зелене очи. 

Приближавао нам је се гипким самоувереним кораком од Скакаонице високи атлета, сав мишићав  и 

преплануо, то је Стево Митрић, власник ресторана у Немачкој, пореклом Црногорац, али његови су 

давно насељени у Топлици на југу Србије. Он је врло снажан, и младолик, иако има подоста година. Не 

може да се скраси на једном месту, увек је у друштву привлачних дама. Поверио  ми се да радо одлази 

на нудистичку плажу на шпицу Аде. Он би међу првима на Ади запливао још почетком маја, или и 

раније. Нека гука му се види на доњој вилици. `` Нећу још да то скинем, изгледа нека жљезда``, ипак, 

био је помало због тога забринут. Тешка времена. `` Хајде са мном вечерас у Земун, у башти ресторана 

Централ има игранка, платићу ти консумацију, имам их три`` смејао се радостан и пун живота. 

Анђа, витална наставница, поносна Црногорка, идемо зједно понекад на излете са планинарима ПД 

``Копаоник`` из Београда, се не слаже да је Стево Црногорац: `` Ама он је негде од Прокупља, одакле је 

и певачица Цеца```` 

Милица и Миона се насмејаше  весело. 

 Марија Савин ( томови 4 и 5) лежи поред њих две на бетону. Она врло мало шта каже, стално је 

ћутљива и замишљена. Марија би обично долазила  на Макишку страну Аде, уобичава да се тамо појави 

кад нема много посетилаца, изабрала би усамљену наслоњачу близу површине језера, и загледана у 

књигу у рукама, утонула би у њен свет. Она је путописац, написала је неколико књига о далеким 

источњачким земљама, њен стил је врло питак, не запада у баналности и уме да вешто дочара амбијент и 

дух земаља које описује. Стварност је сурова и болна,  путовања су евазија. 

Милица има своје друштво жена са којима се дружи и одлази почетком и крајем лета у Грчку. Јер је тада 

најјефтиније.  

Милица ме је упознала са госпођом Лилом, она је изразито плава, установили смо да смо суседи. И Лила 

одлази у Грчку. 

Не само Милица, Миона, Марија и Лила, да би нестајале са ове плаже на по петнаестак или двадестак 

дана почетком и крајем лета, запазио сам да су групице средовечних или старијих жена  са ове плаже 

једноставно нестајале. установио сам да су и оне одлазиле у Грчку, онда када су цене снижене.  
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Тереза Циглар ( томови 3-5) ужива у сунцу и пливању, тако је витална, усудила се да се потрка са мном 

на језерској пучини, али је после неколико метара увидела брзо да је поражена, па је одустала. 

Стари кошчати сликар који је већ био прешао 90 година, ми је показао ноншалантно  руком на високу 

тополу:``Ено оданде, са оне највише гране где стоји онај велики црни гавран сам скакао у реку Саву 

1954 године``. 

Да, тада још није био`.направљен насип, ово језер о није ни постојало, туда је  текао рукавац реке Саве``. 

Са њим сам водио врло занимљиве разговоре. Изненадио сам се његовим тумачењем назива Ада 

Циганлија:``Вероватно назив настаје  у сложеници келтских речи синга (острво) и лиа (подводно 

земљиште), па се тако дошло до речи сингалија од које ће  настати реч циганлија. `` 

`` Ја сам био убеђен да је Ада Циганлија сатављена од две турске речи, ``Ада`` што на турском значи 

острво, и реч ``Циганли `` значи циганска, вероватно су се овде настањивали Цигани``, изнех моје 

мишљење. `` Могуће`` рече он мирно није био спреман за расправе. 

У разговор се умеша Микле:` Доња и горња преграда на рукавцу реке Саве изграђене су 1967. године, па 

је тако настало ово језеро, дуго 4,2 km, са просечном ширином 200 метара и дубином 4-6 метара. У дане 

летње сезоне дневно се овде купа или на други начин рекреира и до 300.000 посетилаца`` 

Питам се, како су Цигани овде могли да се трајније насељавају када има поплава, мада виђам на 

источној , уздигтнутој страни Аде,  читаво мало насеље сликовитих стамбених објеката 

`  

Психијатри су за мене врло занимљиви још од мога детињства ( томови 1-5). Овде сам се зближиo са 

презимењаком др. Крсмановћем ( томови 4 и 5) и др. Милицом Бутиган, обоје су психијатри. Упознати 

су са мојим антипсихјатријским ангажманом и у поседу су моје књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА КО 

ЈЕ ОВДЕ ЛУД. Занимљиво, њих та тема не занима. Схватам о чему се ради, они су психијатри који не 

желе да се замерају   

Др. Крсмановић је имао обичај да се у скрајнутом ћошку плажице понекад окупа скоро го. Нико на то 

није обраћао ни најмању пажњу.  

Др. Милица Бутиган је боравила извесно време у  Норвешкој, пуна је врло лепих утисака  о овој далекој 

северној земљи. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1967
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:BG_AdaCiganlija11_Feb1_2004.jpg
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Недавно је падала киша, истинска грмљавина и пљусак, уклоних се у оближњу настрешницу продавнице 

спортске опреме,умину невреме, кретох ка плажи, скоро да се сударих са насмејаном и расположеном 

Катарином Секулом ( томови 4 и 5)  

,  

Она има дугу и бујну црну косу увезану у повећу пунђу на врху темена и чела. Морам да признам себи 

да је атрактивна. 

Са Јеленом Јоковић ( томови 4 и 5), сам давно, пре више година био на Ади на плажи,  али тамо на 

Макишкој страни. Гледано из данашње перспективе, све ми је тада на Ади изгледало другачије. Зар је 

могуће да сам ја тада тако нетачно опажао ово место?   

Човек се учи, док је жив. а мисли да све зна. 

 

`` Овде на Ади је лети мало свежије увече него ли у  граду, `` запажа Југа.( томови 4 и 5) Он је из села у 

околини Београда, има повећу немачку пензију, ужива у Ади, када су летње жеге он тамо на травици 

испод липе на плажи заноћи.  

Мира Пулејковић ( томови 4 и 5) је.изузетно духовита и мудра жена. Она и њен комшија и другар  Веља 

су за мене били велико и врло пријатно откриће, они су разговарали, севале су искрице духовитости и 

мудрости. Потсетили су ме на недавно на Тв виђене чувене кубанске старце виртуозе певаче, смењивали 

су се у певачким нумерама које својим уметничким нивоом задиве сваког ко их чује.  

А њих двоје су све задивили ретко виђеним духовитостима. 

Зашто неко не ангажује Миру и Вељу да их народ чује, да се развесели, питам се? Таква два необична 

талента. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Zajednica_bele_topole_ada_ciganlija.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Divlje_patke_na_zaledjenom_savskom_jezeru.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg
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``На Ади су беле врбе и тополе, црне јове и беле врбе јасен``Мира је као ботаничар.  

Сада Веља постаде зоолог: ``Ада Циганлија обилује животињским светом, при чему су најбројније 

заједнице птица, малих вранаца, дивљих патака и галебова,фазана и препелица.`` 

Мира га надопуни:`` Е мој Вељо, на Ади видех неки дан срну и зеца, остарио си, није више за тебе Ада 

сафари``. 

 

 

 

Мира се засмеја, па ће Вељи заједљиво:``Види онај водоскок Вељо, прскач, некад било сад се 

спомињало, прошо ти  је рок`` 

Мира ми се обрати љубазно:``Да ти сад исечем нокте на нози, имам овде маказе, ено онде под орахом``?, 

показа руком. 

Падао је полако сумрак на Аду. Драгана Ђекић и Мира Пулејковић су живо разговарале поред жице. 

Оливер Јовановић је висок и наочит. Спријатељили смо се, његов отац  је из Црне Горе а мајка је 

банатска Немица. 

Уз саму жицу би седели заједно Боса, мудра жена и њен наочити син, и увек препланули Добривоје. 

Добривоја се сећам још када је био запослен у Републичком СУП-у у улици Кнеза Милоша. Иако му је 

нога ампутирана до колена, он је увек расположен  

Посебно је за мене била занимљива млада жена, она би долазила на ову плажу касније, пред вече, 

силазила би низ бетонску стазу ка њеном уобичајениом месту уз жицу, на бетону, на пар метара од воде. 

Упада у очи по брзом  енергичном ходу, маше снажно рукама око паса, што ннје у складу са  њеном 

физичком крхком конституцијом  Она је онижег раста, није снажније грађе, напротив, врло је витка, али 

сва трепери од некакве скривене унутрашње енергије. Очигледно је због нечега преплашена, не знам 

како су у њене  руке допале моје две књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД и ЉУДСКА 

ПРАВА-ЦРНА РУПА.  

`` Ја сам Мерил Грегориан``, представи се одмах. Њу занимају као и мене људска права. Са великом 

љубопитљивошу и захвалношћу је узела на поклон моју књигу ЉУДСКА ПРАВА –ЦРНА РУПА, била је 

скоро потрешена што јој нисам одмах поклонио  књигу о психијатрији, јер сам имао сам један примерак. 

Установио сам да њу јако занима злоупотреба психијатрије у политичке сврхе. 

Поверила ми се, бави се научним  радом, ипак, на првом месту, изузетно је занимају људска права. 

Дакле имамо идентичне интересе. 

Размишљао сам у хладовини о Миши  Костићу ( томови 4 и 5), он се сада највише посветио 

активностима у оквиру његовог Књижевног клуба Карађорђевић.. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/Obi%C4%8Dna_prepelica
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Belgrade_Ada_Water_skiing.jpg
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Слободан   Комненић је висок и кошчат. Плени својом позитивном енергијом. Он је нешто млађи од 

мене. Потсећали би се понекада Београда из наших студентских дана, пронашли смо поједине 

заједничке познанике.Он је пола године у Бечу, где одлази са супругом, њихова кћерка Радмла доктор 

правних наука  је врло успешна, постала је близак сарадник министра унутрашњих послова Аустрије 

Мацке. Био сам изненађен када ми  је казао да су му у Бечу извадили један бубрег, јер делује тако 

здраво.  

`` Не осећам никакве тегобе, као да имам оба бубрега``, рече ми.  

11. маја је Србија преузела председавање Комитетом министара Савета Европе. Истога дана, лидери ДС, 

ДСС и Г17 плус (Тадић, Коштуница и Млађан Динкић) су постигли споразум о формирању нове Владе. 

12. маја, Марија Шерифовић, представник Србије на песми Евровизије, освојила је прво место са песмом 

"Молитва" на том фестивалу одржаном у Хелсинкију. 

 

Марија Шерифовић.  

13. маја после дводневне расправе о његовом поверењу, Томислав Николић поднео оставку на дужност 

председника Скупштине Србије. 

-15 мај 2007.године. На Ади се појавила Дрина Аврамовић. 

Данијела је љупка жена, иако је близу шездесетак година, пензионисана је новинарка Радио Београда, 

седели смо у наслоњачама поред саме воде, лево од нас, брзо се усмеривши ка води, је њихајући се 

ходала Дрина, висока и витка, још увек изузетно привлачна, мушкарци су је загледали и стално је 

салетали. 

 У  брзоходу се окрете ка мени, узвикнувши гласно  моје име, скоро заповеднички, као да хоће да ми 

стави до знања, као да сам ја њен посед, или да због нечега покаже  Данијели да  ћу се одмах определити 

за њу, и да ћу Данијели истог трена окренути леђа :`` Дођи``.  

Нисам стигао ни помислити`` женска сујета``. али се сетих тога мало касније, обе долазе годинама на 

ову плажицу, можда јој  је Данијела некад  стала на жуљ са неким мушкарцем, па јој Дрина сада враћа 

мило за драго, све она памти. 

Нисам могао да одолим, признајем себи да је Дрина још увек запретена негде у мојим мислима, нисам је 

заборавио, мада о њој ређе  размишљам, али њен лик и њене  речи  негде у потсвести трепере, као мали 

поточић, који би се повремено излио на површину моје свести.  Почела би мала ватрица да се развија, у 

пожар никако, шта ми то треба.  

За ове скоро две године без сусрета скоро да ми  никада није падало ни на крај памети да је позовем. 

Упознао сам је добро, после почетног заноса сам убрзо схватио да смо ми ипак два различита света, мада 

има толико сличности и заједничког међу нама. Чему губљење времена са њом, она је толико млађа од 

мене, има друге мотивације, животне циљеве, имам важнија посла у животу?.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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Ипак, савест ми је мирна, према њој сам се понашао искрено и добронамерно.Не желим више да је 

мењам, и да исправљам криве Дрине.  

Чак за ове скоро две године нисам ниједном загледао у њен Феисбук. Она се изванредно разуме у 

механику компјутера и интернет. Када је била код мене, села је за мој компјутер и проучавала, тражила 

пасворде мојих налога, нисам обраћао пажњу, сматрам да немам тајни. Када је отишла све моје пасворде 

сам изменио, не желим да ме она надзорава. 

Моја стратегија понашања са људима, и женама  би могла бити изложена жестоким критикама. Јер 

сматрам да са женама, а ја жене још увек видим као жене, упркос мојих година, треба имати јасан и 

искрен став.  

Што је противно саветима појединих модерних психолога љубавних односа, који предлажу 

манипулативну тајанственост.  

Неко би могао да ми пребаци старомодност, или виђење односа на релацији мушкарци-жене  из 

перспективе мојих поодмаклих година. 

Свој став по овом питању браним аргументима. Живимо на врло деликатним и трауматичним 

просторима, и у врло смутним временима. људи су не само изнурени, или остарили, него су и 

сиромашни, притиснути бригама и свакојаким неприликама, што је оставило дубоке ранљиве трагове у 

душама. 

У оваквим кризним ситуацијама и друштвима, где су људи узнемирени и сумњичави, се ствара врло 

погодно тле  за ремећење међуљудских односа.  

У Србији царују погрешне процене. Сви сумњају у све, 

Да ли је у једном оваквом друштву, не може се  рећи параноичном, понекад да употребим 

психијатријску номинацију, параноидном, где је ипак честа болешљива сумњичавост, сврсисходно 

заговарати приликом упознавања, и зближавања између жена и мушкараца, и уопште речено, уношења у 

међусобна општења  нејасноће, енигме,  ребусе? 

Не, никако, мој је закључак. Јер су особе таквих психологија склоне да изречено А, схвате као изречено 

Б.  Настајали би безбројни и бескрајни `` глуви телефони``. Неко са најбољом намером нешто саопшти, 

друга страна то схвати сасвим другачије као повреду, или увреду. 

Познато ми је  толико упропашћених веза, које би да се другачије поступало, биле успешне, не само када 

се радило о женама и мушкарцима мојих година, него и средовечних, а да не говорим о младим. 

Уместо нејасности или тајанствености, или пак и покушаја манипулација, треба ставити на сто отворене 

карте. Не баш одмах, или убрзо, или у потпуности, али постепено. 

Толике неприлике, још и љубавни јади!  И то у мојим годинама? Да ли ј себе видим објективно? 
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Зато сам Дрини дозволио да сазна моје лозинке и податке о моме личном рачунару. Имао сам у њу 

поверење у том моменту. Али сам се питао: да ли их она може злоупотребити? Да ли она заслужује моје 

поверење? 

Установио сам  да је она изменила слику на десктопу мога рачунара, ставила је пејзаж Хвара, читалац се 

сећа претходних поглавља, она је због нечега дубоко повезана са Далмацијом и тамошњим људима. Њој 

импонују Хрватска, Далматинци, католичке цркве. 

Убеђен сам да прати ко све улази  у њен Феисбук, видела би  и мене, можда би због тога доносила неке 

своје закључке и развијала стратегије, које мени не би одговарале. 

Био сам непажљив, када сам се у стану удаљио у суседну просторију, брзо сам се вратио, предосећајући 

да она користи моју кратку одсутност да  зграби нешто, да сазна више о мени?  `` Зашто си узела мој 

мобилни``, скоро да је прекорих. `` Само сам хтела да га померим, да на његово место ставим уџбеник 

француског``, она уме савршено да слаже, док трепнеш, и у томе је врло вешта. Никакави очигледни 

контраргументи не помажу, увек би морало остати онако како она каже. стога никад нисам ни 

помишљао да се са њом прегањам и да је убеђујем у супротно. 

Она не мирује, стално је у покрету, акцији. Шта ради, чиме се бави?  

Тако ме потсећа на врло необичног дечкића који на плажу долази са баком.  

Бака је негде отуда са Југа, од Пирота. Овај дечко, можда има око 6 до 7 година плени пажњу свих 

присутних. Можда би неки рекли за њега, зато што је стармали. Он је необичан пре свега јер је сувише 

зрео и мудар за његове године. Врло је самоуверен и убеђен у своју супериорност  у односу на његове 

вршњаке, али изгледа и на одрасле.  Оно што највише пада  у очи, то је његова невероватна убрзаност 

акција и мисли, не може да седи мирно, стално му надолазе нове идеје, речи, поступци, али све што 

започне, он и заврши. Занимљиво, све што он уради и каже има своју тежину.  

Око њега би се окупљали докони купачи, запиткивали би га, и забављали се са њим и његовим 

духовитим опаскама достојним зрелом и мудром човеку. 

-  

Видео сам  у моме животу још таквих малих мудраца, да не кажем вундеркинда. 

Дрина је врло мудра и надарена. Убеђен сам да је и она када је била дете, исто тако била центар пажње и 

дивљења њених блиских и познаника, као и овај дечкић. 

Упркос што је давно напустила доба детињства и и истинске младости, она је још увек препуна енергије, 

духа, полета, свакојаких идеја. Не може да се скраси на једном месту. Јури са једног краја плаже на 

други. Или разастре простирку, и изложи своје тело сунцу. Али ће томе претходии читав ритуал, 

припрема, процењивања места, избора позе тела, бриге о видокругу.  

За њу је врло битно да њен поглед обухвати целу ову плажицу и све присутне на њој. Све она види, има 

она своје  привлачне објекте и субјекте, прати их врло пажљиво где се крећу. И подешава своје 

понашање и искораке плажом у зависности од сагледавања тих параметара. 
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Она је врло прорачуната. Али кад је смирена.  

А често није, онда би била  импулсивна, наједном би ме запрепастила  својом површношћу. Био бих 

разочаран њом, као да је тада била преда мном нека  друга особа. 

Дружећи се са њом, закључивао сам једно: Овако надарена особа, која може бити врло корисна 

заједници, а гурнута је у убрзано духовно  растакање. Али то је овде масовно.  

`` Ми смо сувишни људи, овде на Балкану постоје сувишни људи``, као да чита моје мисли. 

Брзо се одвојих од  Данијеле,  приђох јој.  

Тако је настало ново дружење. 

Врло занимљиво. Све је почело испочетка. или боље речено, наставили смо тамо где смо стали.  

Шта се то десило са мном?  

Као да међу нама досада није било никаквих неспоразума?  Осећам нову топлину, као да неко  поново 

почиње да ложи оне раније емоције, мисли, најинтимније снове, она ми се чак завлачи и у ноћна сањања. 

Не желим да се враћа оно од раније. Али шта ми смета да се са њом повремено дружим, без обавеза? 

Она је тако привлачна. 

Враг не спава, као да је нека невидљива војска навалила са свих страна, као да ми неки невидљиви  

свирац свира најзаводљивије мелодије, као морске нимфе занетим морнарима?  

Неће ме опет навући на невидљиве подводне хриди? 

-17 мај 2007.године. Нови  сусрет са Дрином. 

Нашли смо се опет код мене. Узела је књигу Пјера Дакоа`` Чудесне победе савремене психологије`, 

прочитала је одељак о духовном посрнућу модерног човечанства.  

Иста  је, врло мало се угојила. Али је њено тело и даље беспрекорно.  

`` Имала сам кратку везу са  таксистом, срела сам га у супермаркету, млађи је петнаестак година од мене, 

све је ишло брзо, неки змијаст вијугав  тип, сав истетовиран, љигав``.  

Био сам опет зачуђен. `` И шта је са њим`?   

`` Одвео ме у стан, ниједном ми се више није јавио, а ево прошло је скоро месец дана. Шта он мисли? 

Шта чека? Није ништа нарочито у  кревету, данас је модерно да се брзо зближи``, убеђена је да је у 

праву. `` Шта је то са њим, наиђе, будемо заједно, и више се не јавља? Све ми је досадило, помишљам на 

манастир, како се то ради``? 

 

-  

 `` Мог оца је у марту стрефио страховит мождани удар, био  је месец  дана  у Болници `` Свети Сава``, 

сада се брзо опоравио, ипак је он врло виталан и отпоран. Али се нешто десило, ноге више никад неће 
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моћи да користи, у колицима  је``, не могу да верујем њеним речима. али  истовремено  нисам ни 

зачуђен, мало мало  па се неко шлогира или доживи инфаркт. 

`` Али влада рукама, шта би ми без њега, он зна све занате, испекао на броду, струја, водоиинсталације, 

техника, грејање,  ТВ, радио све могуће поправке зачас уради,  све тај зна и зачас  уради``. 

`` И сада када је у колицима``? 

`` Иде колицима, креће точкове брзо рукама, мало га подржимо  уздигнемо га мама и ја, или деца, да 

дохвати места где треба да поправи``, каже она мирно и задовољно. 

Размишљам о  њеном оцу пуковнику ЈНА и заповеднику бојног бода на Јадрану, шта је све ова намучена 

породица доживела након  распада Југославије,  ратова? `  

Зар не постоји извесна паралела са породицом њеног разведеног супруга Афганистанца , чији отац је  

такође био  власт, пуковник НКВД. 

Мени сметају строге и непредвидљиве жене. Нисам  био расположен. За мене су праве жене оне које су 

умиљате, интелигентне и духовите, разумне изнад свега, и да се са њима зна на чему је се.   

Дрина није никако таква. Ипак је заносна. 

-Мај 2007.године. Дрина и Ада. 

Видели смо се у неколико наврата на Ади, само једна жена је имала откривене дојке. `` Сматрам да је то 

природно``, каже она, `` мало су ми се дојке опустиле, па не иде да их откријем``. 

`` Не верујем да дојке могу да се опусте за непуне две године``, тако мислим.  Сећам се да су њене дојке 

само пре две године биле у  савршеном стању. 

Нисам конзервативан, нити старомодан, али на плажама на Ади, сем на нудистичкој, се  ретко где могу 

видети жене разголићених груди.  Не треба штрчати. Медицина каже да су женске дојке гениталије. 

Она леже леђима на врућ бетон, скиде грудњак и груди прекри провидним пешкирићем. Заиста су јој 

дојке биле заносне као  раније. Пешкирић се помаче. Указаше се набрекле брадавице на бујним грудима, 

повукох пешкирић  и дотакох јој као случајно брадавице, она се тргну, очи јој се скоро изокренуше, али 

ништа не рече. 

Зашто није овако похотљива када  смо сами у кревету?  Као да би постајали залеђени када би били сами 

у моме стану, као да би неки невдљиви  маг заблокирао наше хипоталамусе, центре сексуалних нагона?  

Никад ништа међу нама није било, иако је полугола улазила у мој кревет. Није хтела. 

А овде на плажи се узбуди? На погрешном месту и у погрешно време. Рекох јој то.  

`` Све је у рукама судбине, не вреди се борити против  ње, како је записано тако ће бити``, то је њен 

мени одавно познат став о судбинама мушкоженских зближавања.  

Од овога додира њених брадавица сам запазио да се Дрина почела да мења према мени. Показивала је да 

је моји додири просто  штрецну, да су јој много пријатнији  него ли ранији, да јој пријају.  

Душанка Петровић је новинар Радио Београда 2., говорио сам један сат са др. Стеваном Петровићем ( 

томови 35)- о мојој књизи о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. 

Деса нема навику да долази на Аду.  
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Правница Нада Црња и др. Тома Јовићевић колега из Галенике су се ангажовали  да пензионисани ИЦН 

Галеника добију обећаних 100  немачких марака месечно. 

-17 мај 2007.године.Рад на излетима на Дрину. 

Идем на више колосека, здравље, релаксација, приватан живот, борба за људска права, улажем 

свакодневно енергију и време да доводим туристе на Дрину. 

Срамота је хитнути се, не досегнути се, имам на уму ову народну мудрост, почео сам да доводим 

туристе на Дрину, морам успети. Ако не успем сажаљеваће ме,  или ће ми се постмехивати као неком 

стерилном ентузијасти. 

Документ број   157. 

-Мај 2007.године. Догађања. 

15. маја  пола сата пре истека уставног рока, нова Влада Србије (поново са Војиславом Коштуницом на 

челу) ступила на дужност. За јединог потпредседника изабран Божидар Ђелић, а од важнијих ресора: 

министар полиције поново Драган Јочић, нови министар одбране Драган Шутановац, нови министар 

правде Душан Петровић, а нови министар финансија Мирко Цветковић. 

-17 мај 2007.године.Допис Живки Спасић, помоћнику министра 

-  

-  

 

--18.мај 2007 године.Претња смрћу. 

Republika Srbija                                                                                                    17.5.2007 godine 

Ministarstvo pravde 

Sektor za pravosudje 

Odeljenje za nadzor u sudovima,organima za prekrsaje i tuzilastvima  

 

Gospodja Zivka Spasic, Pomocnik ministra 

 

Postovana gospodjo Spasic, 

 

Obavestavam Vas da sam danas dobio dopis od predsednika Prvog opstinskog suda kojim on izricito 

kaze da ne zele da postupe po zakonu u vezi moga zahteva za obestecenje sto traje od 1994 godine. 

Danas sam bio u IV Opstinskom sudu u vezi zahteva za povracaj zaplenjene arhive., na njihov poziv, 

jednostavno su mi kazali da je moj dosiej nestao iz fascikle. Pre neki dan sam bio u Prvom opstinskom 

sudu po pozivu, onaj ko me pozvao otsutan. Otisao sam opet, takoreci me izbacio iz kancelarije. 

 

Sudovi odbijaju da postuju zakonu. Tako je sa ogromnom vecinom sudeonika..Sudstvo je robot, 

instrument,slepo orudje  u rukama stranih zlocinaca koji ih zloupotrebljavaju da slabe nasu zemlju  

drzavu..To je sramota za sve nas. 

 

Tomislav Krsmanovic 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Зоран Димитријевић који ми ми често поправља опструирани компјутер,  је и провајдер, дао ми је Налаз 

да ми неко то чини намерно.  

Професор Правног факултета и главни уредник часописа Херетикус Јовица Тркуља ми омогућава да 

понекад понешто објави. 

23. маја посланик ДС, Оливер Дулић, изабран за председника Скупштине Србије. 

 

  Оливер Дулић. 

29 маја сам се опет обратио Драгану Тривану. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        18.5.2007 godine 
  

Tomislav Krsmanovic , predsednik 
  

Tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu 
  

  
  
PRETNJA  SMRCU   
  
Obavestavamo da je Tomislav Krsmanovic, dobio telefonsku poruku smrcu u cetvrtak 17 maja oko 14  
casova na njegov telefon broj.3511829:‖ Bices ubijen smradu, kako ti je junacko zdravlje i tvojih‖.(  
Telekom nadzorava njegov telefon, moze d ati podatke o pociniocu). Odmah zatim njegov PC i internet  
su u dobroj meri onesposobljeni za slanje poruka (Opstrukcije su vrlo pojacane poslednje dve nedelje)..  
O ovome su obavesteni MUP, Provider EUNET.YU. Krsmanovic je izlozen provokacijama na javnim  
m estima, nepravdi i pretnjama sudija, ( Prvi opstinski sud,  -  - od 1994 g odbija da uzme u  
razmatranje njegov zahtev za obestecenje, IV Opstinski sud odbija da vrati oduzetu arhivu 2000  
godine, II Opstinski sud stiti one koji prete), uvredama i pr etnjama preko interneta i od strane  
asocijalnih osoba.. 

  
  
Iza ovih nasrtaja stoje oni kojima smeta zalaganje Krsmanovica , koji zagovara preporod Srbije, jacanje  
zakonitosti, sputavanje kriminala i ekonomski  preporod Srbije. ( Krsmanovic je ostvario posled nje dve  
godine zavidne  rezultate u razvoju turizma na Drini, Opstina Ljubovija,ove god ine zahvaljujuci  
njegovom svakodnevnom visecasovnom radu vec nekoliko meseci, je pokrenuo nove istinske talase  
turista, usled telekomunikacione blokade njegov rad je sa da potpuno paralisan od strane nadleznih  
policijskih sluzbi). Ovo ce samo ohrabriti Krsmanovica koji vrlo brzo zapocinje STRAJK GLADJU da  
obznani sve sto zna o neprijateljima ove drzave i naroda.. Zahtevamo od MUP - Srbije da postupi u duhu  
propisa, od medij a da ovo obznane i od drzavnih nadleznih organa da preduzmu akcije u okviru  
njihovih ovlascenja i kompetencija.Enormni bogatasi stvarni vladari Srbije i njhov antropoloski otpad  
kriminalaca koje podrzavaju nasi spoljni neprijatelji zele sve da nas dotuku.  Recimo im NE!  Srbija ima  
pravo na opstanak. Vuk Karadzic:‖Ako svako do nas uradi koliko moze narod ce biti spasen‖.Sledimo  
primer Krsmanovica.,neke svako uradi svoj zadatak: POLICIJA, MEDIJA, DRZAVNI ORGANI. Sve  
ce procvetati. 

  
  
SAVET  POKRETA 

  
  
  
  
  
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%9B
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                   Драган Триван. 

 

Настављам акције унапређења туризма на Дрини. 

Документ број 158. 

Публикована моја књига НЕФОРМАЛНИ  ЦЕНТРИ МОЋИ. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                   29 maj. 2007 godine 

tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; 

pokret@eunet.yu 

 

 

 

Dobar dan Dragane, 

 

Svako dobro Vama i Vasima. U Vasem sanducetu cete naci ovaj dopis i moju najnov iju knjigu 

NEFORMALNI CENTRI MOCI-Kriminalci i mafije.Molim procucite, sanzacete za vreme citanja ono 

sto je meni trebalo decenije. Sada sam radio sa g.Andrijom Popovicem iz EUNETA, dolazila  su mi 

dva coveka, istrosio sam se, opet nesto koci, tj.neko koci, sabotira, zeli da zavadja. Ja cu opet raditi sa 

g.Popovicem..G.Andrija je predolzio, da neko dodje ovde da mi pomogne, imate li nekog strucnjaka da 

dodje  kod mene na moj kompjuter , a da onda pozovemo g.Popovica da zajedno to zacas otklonimo, to 

je sat posla?  

 

Meni je stigao neki dopis od suda za neke sudske takse u vezi Zahteva za obestecenje protiv Vas. Zelim 

da sve to stopiramo, sve povlacim, to predlazem i Vama, zavrsimo to, to je stetno  za obe strane.Ako se 

slazete da se ja nadjem sa Vasim advokatom, da to sve pregledamo, i damo nalog da se svi ti postupci 

privedu kraju. 

 

Iskreno 

Tomislav Krsmanovic 

Knjiga TOMISLAVA KRSMANOVICA: NEFORMALNI CENTRI MOCI-

KO OVDE KRIJE ISTINU? 
 

Nedavno je u izdanju Alfa tim printa izasla knjiga nazvana NEFORMALNI CENTRI MOCI-autora 

Tomislava Krsmanovica koja predstavlja , u nasim uslovima, i sire,  pionirski poduihvat, prvi iskorak u 

pravcu ovakvog interdisciplinarnog prouĉavanja pojave mafija i kriminalaca, moze se slobodno reci naseg 

danasnjeg problema broj 1. Iako je Krsmanovic publikovao poslednjih nekoliko godina cetiri znacajne 

knjige., i autor je velikog broja knjiga i publicistickih izdanja o ljudskim pravima u formi samizdata, .  

poznatiji je javnosti kao borac za ljudska prava,. a manje kao pisac.Pored relativno skromnih tiraza i 

nedovoljne promocije ovih knjiga, razlog njegovog malog uticaja je bio i medijska blokada u kojoj se 

nalazio tokom dugog niza godina. 

 

Evo sta kazu ugledni recenzenti o ovoj knjizi: 

 

-Profesor dr Marko Mladenovic, Pravni fakultet:Ova knjiga  oznaĉava vrlo znaĉajan doprinos prouĉavanju 

ove  zamraĉene oblasti, a koja je tako sudbinska za opstanak nase drţave i nacije. Ovo je pionirski  rad ne 

samo na ovim prostorima, nego i na globalnom nivou...Ako ne suzbijemo mafije, ubrzaće se naše sveopšte 

propadanje.-poruĉuje Krsmanović. Slaţem se potpuno sa njim.  

 

-Profesor dr.Mihajlo Mihajlov:” 

 

Sada u ovoj novoj knjizi Tomislav Krsmanović razvija misao u širinu i dubinu i dolazi do tragiĉnog 

zakljuĉka :"Neformalni centri moći" - sinteza tajne policije i kriminalnih struktura, zaista predstavljaju 

"crnu rupu" za drţavu i naciju. Bit je u tajnosti bilo koje organizacije. Sve što je javno - dozvoljeno je. Sve 

što je tajno, pa ĉak ako se radi o tajnom udruţenju filatelista - kaţnjava se kao organizovani kriminal. 

Operacija  "Sablja" je bio pokušaj (naţalost neuspeli) formalnih i javnih centara moći, a to znaĉi drţave, da 

likvidira tajne, neformalne centre moći - simbiozu tajne policije i mafije. Da je "Sablja" uspela - ova zemlja 

bi, po svoj prilici, izbegla "samoproţdiruću crnu rupu". 

 

-Miroslav Kostić, novinar i pisac 
 

Ovakvi doprinosi fenomenu lokalnog mafijaštva dosada nisu postojali kod nas. Na osnovu naših saznanja, 

ovim pitanjem se niko dosada kod nas na ovakav naĉin nije bavio, niti  van zemlje.Krsmanović znalaĉki 

naĉinje jednu izuzetno znaĉajnu temu, zalazi duboko u neistraţenu oblast, što je upravo najveći znaĉaj 

ovoga dela. Neformalni centri moći, znaĉi reći nešto što je nepoznato, skoro metafiziĉko, tu ne mogu  uvek 

da pomognu samo suve opipljive ĉinjenice..Problem istraţivanja je upravo u tome. Sasvim je opravdano, 

dakle nije proizvod mašte autora, što povremeno na prvi pogled ima neobiĉnih tvrdnji, stvari ponekad 

mogu izgledati  kao ĉudne, ili groteskne. A ustvari su faktiĉko stanje. Javlja se problem-kako ih tako na 

prvi pogled neuhvatljive, formulisati. Uvek su oni koji su išli ispred vremena , naĉinjali neke tabue, snosili 

rizik da budu proglašeni da iznose neproverene tvrdnje, ili ĉak da su neozbiljni. Na sreću, ovaj rad je suviše 

ozbiljan.  
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1 јуна 2007.године сам се обратио Божидару Ђелићу. Истога дана и Војиславу Коштуници, Борису 

Тадићу, Слободану Самарџићу, др. Томици Милосављевићу. 

Документ број 159.  

-1 јуни 2007.године. МИНИСТРИМА, Опструкције у  развоју туризма на Дрини. 

 

- Јуни 2007.године. Допис Слободана Томића.  

 

-Јуни 2007.године. Нови захтев Другом општинском суду у Београду у вези сметњи у употреби 

телефона. 

Документ број 160. 

-Јуни 2007.године. Развој туризма на Дрини. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                                     1 juni 2007 god.                      

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik-Web Drina-Pokret za zdravlje-http://solair.eunet.yu/~tom 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

G.M.Dinkic-Ministar ekonomije;G.D.Jocic, Ministar MUP-a; G.Predrag 

Bubalo, Ministar trgovine; G.Sasa Dragin, Ministar ekologije; G.Rasim 

Ljajic, Ministar rada i socijalne politike; Gdja Aleksandra Smiljanic, 

Ministar telekomunikacija. 

 

 

ZAHTEVAM VASU MOMENTALNU INTERVENCIJU-  SISTEMATSKI  SAM  

ONEMOGUCAVAN  DA SE  BAVIM  RAZVOJEM  TURIZMA  NA  DRINI.- 

S a b o t a z a    S r b i j e 

 
Trazeci puta da doprinesem dobrobiti  zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao predsednik Pokreta 

za zastitu ljudskih prava, evo vec treca  godina  radim volonterski  kao ekonomista ekspert za marketing na 

razvoju turizma u mom rodnom kraju ,Opstini Ljubovija na Drini, Srbija. Ulazem za ovo vreme skoro 

svakodnevni rad, energiju, trosim novac. Tokom sezone 2005 godine sam ostvario u selu Uzovnica kod 

Ljubovije na Drini oko 700 turista/nocenja ( ranije NULA), i 400 jednodnevnih spustova niz Drinu ( ranije 

sem Drinske regate nije bilo takoreci nijednog), u 2006 godini sam ostvario jos bolje rezultate.Imam podrsku 

Opstine Ljubovija ( izvolite proveriti), gradjana, moj KNOW-HOW, primeri, su inspirisali lokalne turisticke 

poslenike , ova regija sada tako dobija novi polet, videci u turizmu mogucu odrzivu  sansu razvoja. Spreman 

sam da primenim slicnu formulu odrzivog razvoja i za druge privredne segmente ( npr. vocarstvo, mala 

privreda, itd).  

 

Pripremam se za ovu sezonu, da rezultati budu  mnogo bolji. To bi se i desilo ,ali na nesrecu  ja sam  upravo 

zato sto radim ovaj koristan posao za Srbiju, drsko i otvoreno opstruiran od strane neformalnih centara moci 

( tajkuna, kriminalaca) a na  sledece nacine: 

- -cesta blokada interneta, PC, faksa, telefona, pretnje telefonom,  preko interneta. Telekom Srbija je 

ustanovio na stotine uznemiravanja telefonom, pretnji smrcu, itd (  Telekom Srbija, Preduzece za 

telekomunikacije ,Izvrsna direkcija Beograd 1, broj 118252/05). Stvar je pred Drugom opstinskom sudu 

u Beogradu (XII.K.br.696/06) i Provajderom Eunet ( Abuse, Podrska), MUP-Srbije. 

- -kvarenje web prezentacije 

-sikaniranja od strane Prvog i Cetvrtog opstinskog suda  sto postaje svakodnevna mora, zaplenjena 

arhiva aprila 2000 godine jos nije vracena (Cetvrti opstinski sud   Posl.br.I-III-II99/02) ; Prvi opstinski 

sud odbija vec vise od 13 godina da postupi po zakonu u vezi  moga Ostetnog zahteva( 

XXIV.P.br.688/02).), Drugi opstinski sud (XII.K.br.696/06)  u vezi ugrozavanja telefonom, preko 

interneta. 

 -finansijsko iznurivanje kroz smetnjama enormno naduvane racune za telefon, internet,( usporavanje 

slanja poruka, ponavljanja faks poruka, internet vreme, popravke, postarina, itd) 

-stres, strah, zamaranje, iznurivanje.                                                             

-  

- Sto sve poprima odlicja nesnosne strategije opstruiranja, zamaranja, uzimanje vremena, novca, nerava, 

snage. 

 

- Oni koji me blokiraju ovako ( da budem jasan, to su mafijasi, instrumentalizovani od geo-

okruzenja),obmanjuju organe vlasti..da to cine jer se ja navodno bavim  politikom. Dokle cemo biti 

lakoverni? Njima smeta rad za opste dobro , vredni posteni   intelektualci.,a razume se i sto se borim  

protiv onih koji krse zakon i ruse nasu naciju i drzavu. Saboteri Srbije su najzad pokazali svoje pravo 

lice. Kakva je to kapitalisticka utakmica, gde tajkuni nekaznjeno nezajazljivo kradu, pljackaju 

obespomocene gradjane, zahvaljujuci privilegijama i krsenju zakona,  sto nije sposobnost nego nesto 

sasvim  drugo. Mene takoreci vezu, gde je tu trzisna utakmica? Molim Vas da preduzmete mere da 

budem zasticen, da mi se omoguci da  radim za dobro  Srbije. Molim da uzmete k‘znanju da nasu zemlju 

i njene gradjane sabotiraju tajkuni. Ako se ne preduzmu energicne mere opet cemo potonuti u decenijski, 

vekovni mrak.Zahtevam od Vas da me primite na razgovor da Vam prezentiram dokumentovane 

dokaze.U prilogu moje najnovije knjige NEFORMALNI CENTRI MOCI ( Maj 2007 ) i LJUDSKA 

PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE.(2006).                         Tomislav Krsmanovic 

Dragi moj kume,havala na lepoj vesti u dolazenju knjige elektroskom formom.Radujem se  
unapred.Pocetkom juna og.prijatelj iz Toronta obecao je da ce poneti za tebe moje izdanje(kopiju)  

ocevog dela pesama F.Visnjca.Verujem da je ono naucnig tipa,dok primerak kod moje rodjake Ksenije  

je opste izdanje.Ksenija je dosta potistena gubitkom majke.Pomenula mi je da ces izgleda Ti morati da je 
pomognes u trazenju te knigeu kucnj biblioteci?  

To nije tako hitno,javicu TI opet o tome.Tebi isvima tvojima najbolje pozdrave  
uvek zahvalan Slobodan 
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Зовем телефоном, шаљем емаил по руке, сусрећем, убеђујем. 

Документ број 161. 

-20 јуни 2007.године. Сусрет са Дрином пре одласка у Узовницу. 

Сваке године почетком јуна одлазим у Узовницу на Дрину, тако ће бити и  овога пута. Изнајмљујем 

овога  лета кућицу Живка Матића, недалеко од засеока Крсмановића. Имам подоста ствари, драги рођак 

Милан Живковић ( томови 3-5), долази повремено у Београд, пошао бих са њим, довезао би ме до прага 

куће у Узовници.  

Предложио сам  Дрини  да дође у Узовницу, на неколико дана.  

Не одговара јој лош комфор, каже.  

Нашли смо се у парку тамо нешто пре  Титовог маузолеја на Дедињу. чекао сам је на аутобуској 

станици, сиђе из аутобуса са друге стране улице, из даљине ми се смејала радосно. Она због нечега 

обожава овај део Београда. тамо ме је и раније позивала. Показивала би ми фонтану, прсак  водоскоком 

запенушане воде, потсети ме на Манекен Пис у Бриселу.  

`` Тамо је споменик Српском војнику, који ми се јако свиђа``, показа на окруњену камену фигуру у 

парку.  Да ли је то зов њеног националног порекла и патриотизма, кћерке високог официра ЈНА``? 

Изгледа да она овде доводи и друге, и прича им исте приче?. 

Седе на клупу. Било јој је пријатно. ``Голицај моје табане``, то је јако  узбуђује. Људи су уморни и под 

стресом, потребан им је мир и опуштање. И то што пре, одмах. 

Она не може никако да се смири. `` Хајмо``, устаде, кретосмо искрају парка.  

`` У оној згради су  1980-их година биле просторије Данске амабасаде, преселили су се тамо ка згради 

ВМА, долазио сам овде на разговоре као дисидент, ту су ме једном ухапсили``, показах на зграду у 

полумраку. 

`` Сада је Данска амбасада на Дедињу, тамо близу Војне медицинске академије`` она то зна. А ја скоро 

сваки дан пролазим поред те амбасаде аутобусом 59 када идем према центру града, последњи пут сам 

био тамо марта 1999.године, када сам узео визу за одлазак у Копенхаген на скуп ИСИЛ-а`` ( том 5).`` 

Када смо полазили у тролејбус, она ми се скоро пожали, како је неки усамљени младић претећи пратио 

приликом успона на Авалу, спасли су је случајни пролазници. Била је скоро у паници.   

Да ли ми то све прича да ми стави до знања да су јој потребни моје друштво и заштита за шетње 

Авалом``? 

 

``Још не силују`` нашалих се, она је то схватила да желим да јој  пребацим, да је се надала да буде 

силована, а да се то није десило. Увреди се, љутито окрете главу:``Удаљи се, седи тамо``, показа руком 

на топле камените степенице. Наиђе тролејбус. Неће због нечега да седи до мене, седе у удаљенији део 

возила.  
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Јуче док смо на Ади седели изнад ограде која одваја стазу шетача од језера, тамо на Макишкој  страни, 

ми је испричала да је недалеко од ње, тамо код фонтане, са друге стране Аде, седео младић који је 

онанисао.  Показала ми је руком како је то чинио, горе доле. 

 

 

 

Зачусмо гласно крештаво грактање великог црног гаврана, који залепрша широким крилима, залебди у 

ваздуху као мали хеликоптер, испружи велике канџе, и спусти се на гвоздену ограду, као велики лептир 

на цвет. Она се узнемири:``Донеће ми баксузлук, иди га отерај``, показа нервозно руком на гаврана. 

устадох и брзим кораком се упутих благом низбрдицом ка црној великој птици, она када ме виде 

залепрша  крилима и  одлете на другу страну језера, видесмо је како се спусти на удаљене гране високог 

ораха. 

Отпратио сам је аутобусом до стана у улици Војводе Степе. Свугде су мирисале липе, поређала се 

стабла, истинска шума липових стабала. Она показа руком на високе расцветале липе:` Како дивно 

миришу, овде је најлешше доба године када процветају липе``.  

Никад ми није дозволила да је допратим  до зграде  у којој станује.  На растанку ми рече:`` Овде у 

суседству, доле наниже, има мали Кинески ресторан, имају врло укусне поховане ананасе и банане, када 

се вратиш са Дрине, отићи ћемо тамо `` Онда додаде :``А ту близу има мали кафе, врло је пријатно  

место``. 

Још ми је казала и ово:``Једна моја пријатељица се доселила у твој крај, мало узбрдо Миљаковац 2, јако 

ми се свиђа твој крај, миран је и има много зеленила``. 

Следећи дан смо се нашли на Ади. 

Борисови родитељи су 1995.године избегли из Книна, његов отац је Србин, а мајка Далматинка из 

Сплита, населили су се негде у Банату. Борис је млад, има око 45 година. Техничар је, ожењен, отац два 

сина, иако је  запослен, често је и преко дана на плажи.  Борис је висок и прилично кошутњав. Иако је 

ожењен удвара се појединим купачицама. 

-  

Ја сам је упознао са њим. Да ли сам то требао да учиним? Док смо Дрна и ја седели на травњаку изнад 

језера, он нам се приближи с ` леђа и седе без нашег позива са нама.  

Видех га јуче, да је накратко  разговарао са Дрином. нешто јој је показивао. 
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Добро ми је познато да Дрина жели да види  у мени  виталност и самоувереност. Неко ми је казао: Жене 

су као пси, као што пси нападају онога ко се од њих плаши, тако и жене осете несигурност код 

мушкарца, па га запоставе.  

Знајући за такву њену ранљиву психологију, сам се трудио да повратим самоувереност, када сам био са 

њом на плажи, исправих се и снажно запливах језером. Али ми се сампоуздање не поврати.  

Имао сам важан пословни састанак. и напустих је. Ипак на растанку јој се трудећи да повратим 

представу о себи, и да је разуверим да је не заборављам, а она то може помислити, и да ћу мислити на 

њу за време отсуствовања од месец дана на Дрини, се обратих опуштено и расположено:``Бићемо у 

контакту мобилним, да када се вратим да остваримо наше зацртане договоре``.  

Њен израз лица је био нејасан и неинспиративан. Можда мисли да.ћу се тамо дружити са шармантним 

планинаркама?. Па што онда и она не користи оно што јој живот понуди?. 

Трудим се да привучем овога лета туристе на Дрину. 

-Јуни  2007.године. У Узовници. 

 

 

Ујутру 10 јуна сам отпутовао за Узовницу колима рођака Милана Живковића, преко Дебелог брда, па на 

Пецку,испод и изнад пута се црвене малињаци.   

-  

Направили смо малу паузу у малој кафаници поред пута, близу родног села Дрининог оца. У планински 

зелени спокој се спустао тихи сумрак. Негде испод жбуна је певао своју успаванку планински зрикавац. 

Смрачи се, појавише се свици. 

Тако је спокојно и лепо  у завичају. Како би било лепо да је Дрина сада ту, да види све ово. па ово је и 

њен завичај. Али од кога је се она толико удаљила. 

Мој живот у летњим данима у Узовници се одвија по добро разрађеном и устаљеном плану.  

Кључни задатак је черенац. ( томови 4 и 5), риболов мрежом на Дрини, купање, веслање, пењање по 

околним брдима,  спавање поред широм непрестано отворених прозора.  
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                                   Узовница.  

Уживам да увече слушам цврчке, да погледом прати слепе мишеве, који личе на ноћне ластавице. Када 

се смрачи двориште куће под брегом, и сав зелени околиш наједном буде прекривен велом тамне ноћи, 

као да би се звездано плаво небо спустило на земљу, свугде около у бескрај велова тамне ноћи, 

светлуцају свици, као звездице попадале по ливадама, па трепере, неће да се погасе. 

Рано легање, касно устајање, потребно је да се добро испавам и  одморим. Доручак, и око 10 часова 

узимам у  руке черенац и право на Дрину, ту такорећи на пар корака, све до 14 часова. Онда ручак, 

одмор до 16 часова, и опет на Дрину све до 19 часова.  

Сваки дан напорно дижем горе доле тешку мрежу, ловим мале рибице, углавном их пуштам у воду, то не 

чиним да упецам рибе, него да вежбам мишиће, да стичем енергију и снагу. 

Пецао бих у растојању од око километар и по. Одлазио бих повремено до Грачаничке реке, на острво 

Крсмановића чагаљ, пливао , дружи се са мештанима, углавном рођацима. Сваки дан бих куповао 

малине код суседа  Аце Пуцаревића, сир, кајмак, поврће. 

-Јуни 2007.године. Повремени доласци из Узовнице у Београд. 

Због обавеза бих врло нерадо прекидао боравак на Дрини. Посвршавао бих обавезне  послове једва 

чекајући да се вратим  на Дрину. То би се дешавало у неколико наврата. 

Посетио сам Драгића Рудића сарадника Војислава Коштунице.  Коштуница је један од лидера државе, 

дугогодишњи саборац, заједно смо се борили за људска права, а не може да ме подржи на прави начин ?  

Ко овде стварно влада? 

 Јуни 2007.године.у Београду. 

-14. јуна  је преминуо Курт Валдхајм, бивши генерални секретар Уједињених нација и 

председник Аустрије. (1918). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1918
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       Курт Валдхајм. 

15. јуна Швајцарска отворила највећи железнички тунел на свету који се налази испод Алпа, дугачак 34 

километара. 

У Будви  је ухапшен генерал у пензији српске полиције Властимир Ђорђевић,који је пред Хаашким 

трибуналом оптужен за ратне злочине на Косову 1999.године. 

Никола Фукс је по оцу Немац, његова мајке је из Крајине. Он је висок и витак. Жалио ми се да су га 

били насилно сместили у лудницу. Имао је неприлика за време служења војног рока и боравка на 

ратиштима  у Источној Босни.  

Милан Живковић наш представник у  Аранђеловцу се увелико бори против гангова мафијаша и 

криминалаца у његовом крају.Бацили су му опет бомбу на кућу. 

Србију пљачкају мафијаши. 

 14 јуна сам се сусрео са Велизаром Павловићем, он је председник Одбора за људска права ДСС. Иначе, 

ранијих година је долазио на састанке нашег Покрета. Када је сазнао да се бавим развојем туризма на 

Дрини , одлучио је да дође на неколико дана  у Узовницу са супругом и сином.  

 

 

                       Дрина у Узовници. 

-19 јуни. Неприлика Милице Јованић у Италији. 

Вратила се из Италије са огреботинама. Изненада се на њу у хотелској соби обрушила масивна стаклена 

врата.Срећом прошла је само са врло лаким повредама. 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

Gospodinu Draganu Jocicu, ministru MUP-a Srbije 

 

NASTAVLJA SE  BLOKADA KOMPJUTERA I  INTERNETA 

 

Juce i prekujuce su bila dva strucnjaka  za popravku kompjutera, utrosio sam novac od jedne moje 

penzije da im to platim ( pozajmica). Danas opet osoba koja je za to placena opstruira, salje sve moje 

poruke u  DELETED..Ja sam socijalni slucaj, onaj koji to radi je bogat, spijun i izdajnik, saradjuje sa 

geo-okruzenjem. 

 

Onemogucen sam takodje da se bavim razvojem turizma na Drini..Zahtevam od MUP-a Srbije  da  

identifikuje i izoluje medju svojim saradnicima one koji rade protiv interesa ove drzave i nacije., i da 

mi ODMAH obezbedi nesmetanu upotebu moga PC-a. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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-20 јуни 2007.године.Штрајк глађу. 

 

- 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                               20 juni 2007 godine 

Tel.3511829;  Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

UGROZENO ZDRAVLJE STRAJKACA- OD 14 juna VEC SEDMI DAN STAJKUJE GLADJU 

DO SMRTI   PET CLANOVA POKRETA ZA ZASTITU LJUDSKIH  PRAVA- ZAHTEVAJU 

SUDSKU PRAVDU,  PREKID PROGONA- ILI SMRT 
 

 

Strajk nasih 5 clanova je poceo u cetvrtak 14 juna u 12 casova ispred Vlade Srbije, Nemanjina 11 

clanovi Pokreta za zastitu ljudskih prava( Bosko Grujic i Nikola Fuks iz Beograda, Mile 

Dimitrijevic iz Kladureva, Jovan Tasic iz Petrovca na Mlavi , i  Milosav Aleksic iz Kijeva, 

Beograd-Detaljni podaci o strajkacima su dati u prethodnom saopstenju). Kao sto je saopsteno 

,STRAJKACI GLADJU zahtevaju  sudsku pravdu u vezi njihovih nezakonitih zatocenja i 

necuvenih tortura, ugrozavanja licne bezbednosti i imovinske sigurnosti. Njih nije ugrozavala , 

niti ih ugrozava, zvanicna vlast, nego kriminalizovani segmenti, neformalna vlast., nazalost 

ukljucujuci i aktuleno potpuno kriminalizovano sudstvo. 

 

Njihovo zdravlje je vec sada drasticno ugrozeno, Bosko Grujic je jednom bio prebacen kolima 

Hitne pomoci u Urgentni centar, njemu sada opet opasno prete novim zatocenjem u ludnicu, oni 

su i ranije bili iznureni, izgladneli, ovaj strajk je veliko iskusenje za njihove organizme.. Ni sa 

jedene strane, ni iz zemlje niti van nje, nema znakova da ce njihovi zahtevi biti ispostovani. 

 

Oni zrtvuju svoje zdravlje i zivote da se izbore za svoja prava, ali to cine i u ime vecine, miliona 

tiranisanih gradjana Srbije. Cilj strajkova gladju: 1. Licni zahtev pravosudju Srbije i 

Evropskom sudu u Strazburu da budu donete zakonite i najbrze sudske odluke, prekid progona, 

rehabilitacija, obestecenje. 2. Stavljanje na dnevni red katastrofalnog stanja u sudstvu, sto se tice 

ljudskih prava u Srbiji, nasilja kriminalaca, masovnih ugrozavanja licne bezbednosti i imovinske 

sigurnosti, rusenja drzave i slabljenja-satiranja vecine gradjana. 

 

Sudstvo je zlocinacka skupina kriminalaca-neznalica i placenika,  koje zloupotrebljava geo-

okruzenje da pomocu njih gura Srbiju u provaliju. Nazalost, Evropski sud za ljudska prava nista 

nije preduzeo da zastiti ove i druge gradjane, neki su umrli, ovaj sud kaze da je samo jedna zalba 

opravdana,  usvojena 2006 godine, a ovde su vecina, milioni, ugrozeni od kriminalizovanih 

svakojakih  segmenata, cime ovaj sud minimalizira ovdasnje bezakonje, na recima se zalaze za 

postovanje ljudskih prava, a na delu perverzno ohrabruje kriminal i diskretno rusenje Srbije 

iznutra. 

 

Izvolite nas najhtinje pozvati sve na razgovor da iznesemo zasto strajkuju. Dok nacija sledjena, u 

zaptu,  cuti o neizmernoj tragediji ove nacije koja nestaje, ovi  hrabri ljudi zrtvuju svoje zdravlje 

i zivote, da kazu istinu, da osveste hipnotisane politicare i narod. 

 

U petak 22 juna u 12 casova ispred Vlade Srbije Nemanjina 11 oni ce razgovarati sa novinarima.( 

Dobicete sutra zvanican poziv na KONFERENCIJU ZA STAMPU). OCEKUJEMO 

RAZGOVOR VASIH NOVINARA SA NAMA SVIMA –NEKA JAVNOST PROCENI.Mi 

strajkujemo zbog javnosti.. 

  

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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-20 јуни 2007.године.Интервју на Радију Студиа Б 

 

-Јуни 2007.године. Настављају се сметње у употреби ПЦ. 

Документ број 162.  

-24 јуни 2007.године. Контакти са Кабинетом председника Србије Бориса Тадића. 

24 јуна сам се обратио Јордану Живановићу, правном саветнику у Кабинету Бориса Тадића. који ме 

познаје као заслужног борца за људска права. Он ме је цело време слушао пажљиво и учтиво. Али на 

крају разговора је остао потпуно неодређен.Убеђен сам да ме је он схватио, и да би ми радо помогао, али 

тужан израз његовог лица као да ми је говорио да ништа не зависи од њега. а то значи ни од председника 

Бориса Тадића ( томови 4 и 5). 

Ко овде влада? 

Овде владају закулисани тајкунски тајни  центри  моћи. 

Транзицони  богаташи су проблем Србије број 1. Заслепљени су брзим енормним ћаром, спремни да иду 

преко лешева, на штету свога народа и своје државе, обневидели и запенушани од траве не виде шуму. 

Њих, распамећених, се лаћају они из гео-окружења, да Србију гурају из једног промашаја у други, све до 

ивице неповратног амбиса. 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

Postovana Marijana, 

 

U prilogu nekoliko SAOPSTENja o strajkacima gladju, koji strajkuju od 14 juna.Molim da nas 

neko primi da ispricamo pricu.- 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

Томислав Крсмановиц 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                               20 juni 2007 godine 

Odbor STRAJKACA GLADJU  
Tel.3511829;  Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

                              KONFERENCIJA ZA STAMPU 
 

pet strajkaca gladju koji strajkuju gladju od 14 juna, koja ce biti odrzana u petak 22 juna 

u 12 casova ispred zgrade Vlade Srbije ,Nemanjina 11. ( Vase glasilo smo vec obavestili o strajku 

gladju nasim dopisom jos 13 juna). 

 

Zdravlje strajkaca je ozbiljno ugrozeno-ONI  ZAHTEVAJU SUDSKU PRAVDU,  PREKID PROGONA- 

ILI SMRT.  
 

Bosko Grujic je jednom bio zbog iznurenosti prebacen 15 juna kolima Hitne pomoci u Urgentni 

centar, njemu sada opet opasno prete novim zatocenjem u ludnicu, oni su i ranije bili iznureni, 

izgladneli, ovaj strajk je veliko iskusenje za njihove organizme.. Ni sa jedne strane, ni iz zemlje 

niti van nje, nema znakova da ce njihovi zahtevi biti ispostovani..To ih nece pokolebati, smrt 

nekoga od njih ce biti moralna i krivicna odgovornost kriminalaca. 

 

Sudstvo je zlocinacka skupina kriminalaca-neznalica i placenika,  koje zloupotrebljava geo-

okruzenje da pomocu njih gura Srbiju u provaliju. Nazalost, Evropski sud za ljudska prava nista 

nije preduzeo da zastiti ove i druge gradjane, neki su umrli, ovaj sud kaze da je samo jedna zalba 

opravdana,  usvojena 2006 godine, a ovde su vecina, milioni, ugrozeni od kriminalizovanih 

svakojakih  segmenata, cime ovaj sud minimalizira ovdasnje bezakonje, na recima se zalaze za 

postovanje ljudskih prava, a na delu perverzno ohrabruje kriminal i diskretno rusenje Srbije 

iznutra. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

 

 

           ZAHTEVAMO RAZGOVOR SA STRAJKACIMA NA VASEM MEDIJU  
 

Pet strajkaca gladju  strajkuju gladju od 14 juna, o cemu smo vas obavestili, njihovo 

zdravlje je ozbiljno ugrozeno-ONI  ZAHTEVAJU SUDSKU PRAVDU,  PREKID PROGONA- ILI SMRT.  

 

Smrt nekoga od njih ce biti moralna i krivicna odgovornost kriminalaca. 

 

Sudstvo je zlocinacka skupina kriminalaca-neznalica i placenika,  koje zloupotrebljava geo-

okruzenje da pomocu njih gura Srbiju u provaliju. Nazalost, Evropski sud za ljudska prava nista 

nije preduzeo da zastiti ove i druge gradjane, neki su umrli, ovaj sud kaze da je samo jedna zalba 

opravdana,  usvojena 2006 godine, a ovde su vecina, milioni, ugrozeni od kriminalizovanih 

Danas intervju Tomislava Krsmanovica  na Radiju Studio B Prvi program od 16-17 casova. 

Tema:njegova najnovija kniga NEFORMALNI CENTRI MOCI-Mafije i kriminalci. 

Knjiga izaziva znacajan interes javnosti. Frankfurtske novosti( najtirazniji list u dijaspori) je objavio 

knjigu kao feljton. Misljenja su prenela i druga medija. 
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-Јуни 2007.године. Биљана Куколеча и Нада Петровић дошле на неколико дана у Узовницу. 

Овога лета сам опет изнајмио стару у брду  напуштену кућу Ранка Спасојевића, у којој је његова 

породица живела пре него што је сишла у поље поред пута ге се сада налази. Моје садашње 

пребивалиште је у брду изнад засеока Митровића, изнад је скоро напуштено насеље породице 

Пуцаревић. Тамо је сада једна породица, гаје козе, свако јутро ми поодрастао дечак донесе литар свеже 

намуженог козјег млека и остави на веранди ( Тако овде називају малу терасицу).  

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu 

 

Gospodin Boris Tadic, Predsednik Srbije 
 

Postovani gospodine Predsednice, 

 

Dozvolite da Vas upoznam sa mojim radom i rezultatima u  razvoju turizma na Drini, u mom rodnom 

kraju Opstina Ljubovija. Molim za strpljenje da procitate ovaj tekst, ocekujem Vase razumevanje koje 

moze podstaci razvoj turizma u ovoj regiji Srbije. 

  

Dosta sam putovao, slobodan sam da kazem da je Drina najlepsa reka Evrope u svome zanru, nazalost 

zapostavljena. Turizam je sansa odrzivog razvoja ovoga dela Srbije.Moj san je oduvek bio da 

doprinesem ekonomskom razvoju moga rodnog kraja, nase zemlje. Nazalost u tome sam bio 

onemogucen jer sam u prethodnom poretku bio neopravdano diskriminisan i proganjan. Jos pre 24 

godine sam pokusao projekat razvoja seoskog turizma u ovoj regiji, bez podrske.. 

 

Moj san je postao ostvariv tek poslednjih godina. Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne 

samo na planu ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom 

razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta  godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na 

razvoju turizma u ovom delu Srbije..Sansu turistickog razvoja ovde sam video u kopci: PLANINARI-

SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam usretsredio da razvijam seoski 

turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., strujom, kupatilima, domacine),da ga povezem sa 

Drinom, planinama. Ovaj deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od turista. Tu su  reka Drina, planine, 

manastiri, orlovi, klisure, sume, cist vazduh, mir. Nema dovoljno hotela, motela, smestajnih kapaciteta, 

a ono sto ima je skupo, nema adekvatnog marketinga, propagande.Razresavao sam  taj probem tako sto 

sam posao od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim komforom, ( zamislio 

sam ih kao depandense ogromnog hotela),  cista izvorska voda, ekoloski zdrava hrana, predivna 

priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo neophodne uslove.Bilo je vrlo je bitno obezbediti 

smestaj po vrlo jeftinoj ceni, pun dnevni pansion u sezoni 2005 godine je bio 500 dinara.(Sada je cena 

oko 10 eura). 

 

O ovim povoljnostima pogodnostima smo obavestili turiste, pre svega planinare, i one koji 

vole Drinu, splavarenje, rafting, pecanje, kupanje.Radim svake godine vise meseci svakodnevno po 

vise casova, saljem email poruke, faksove, pisma, zovem telefonom, susrecem.Tako sam uspeo  da 

privucem  u selo Uzovnicu u toj sezoni oko  600 turista nocenja, uglavnom planinara, i da dovedem 

400 ljubitelja Drine koji su obavili jednodnevne spustove od Strmova do Ljubovije( 30 km). Bila su i 4 

strana turista(1 Amerikanac, 1 Svedjanin i 2 Litvanca) 

 

Eksperiment je uspeo. Ova formula se pokazala kao odrziva, uspesna. 

 

Ulagao sam za ovo vreme skoro svakodnevni rad, energiju, trosio novac. dakle, tokom sezone 2005 

godine sam ostvario u selu Uzovnica kod Ljubovije na Drini oko 600 turista/nocenja ( ranije NULA), i 

400 jednodnevnih komercijalnih spustova niz Drinu ( ranije sem Drinske regate nije bilo takoreci 

nijednog), u 2006 godini sam ostvario jos bolje rezultate, u ovoj 2007 godini rezultati su osetno  bolji. 

Imam podrsku Opstine Ljubovija ( izvolite proveriti), gradjana, moj KNOW-HOW, primeri, su 

inspirisali lokalne turisticke poslenike , ova regija sada tako dobija novi polet, videci u turizmu mogucu 

odrzivu sansu razvoja. (Spreman sam da primenim slicnu inventivnu formulu odrzivog razvoja i za 

druge privredne segmente- npr. vocarstvo, mala privreda, itd).  

 

Izvolite proveriti ove navode, u prilogu reference:misljenja opstinskih funkcionera, turistickih 

poslenika, planinarskih vodica, koji su sa svojim grupama proslog leta bili u nasoj reziji u 

planinarskom prihvatilistu-smestaju u Uzovnici, kod Ljubovije na Drini, Srbija: 

 

-Rada Trijic, nacalnik Opstine Ljubovija, tel..015-661940,661411 

- Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-353670 

- -Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com  
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Прозори су полупани, намештај расклиматан, плашим  се змија, оне по  брдима умеју да се завуку у  

напуштене куће. Али укућани долазе овде повремено, држе у великом дворишту овце, гаје малине и 

узгајају воће, кућу користе да у њу остављају убране плодове, острижену вуну, или понекад да преноће. 

Около су пропланци и шуме, чује се грактај кобца, а ноћу влада потпун мир. 

Мени се свиђа због мира, чистог ваздуха, сваки дан силазим до Дрине низ окомито брдо, и пењем се, 

овакво пешачење  је здраво. Храним се козјим млеком и сиром, природном храном. А кућа има струју и 

чесму у дворишту.   

Биља и Нада су дошле у топлом дану аутобусом око подне. Сместио сам их у удобне собе  код Ранка 

Спасојвића. 

Оне често путују, у Грчку, Италију,  Египат и даље дестинације. Упркос што су свугде путовале и 

виделе удаљене кутке планете, осетио сам да их Дрина у правом смислу речи фасцинира. својом 

егзотиком и такорећи нетакнутом природом, својим необичним умиљатим миром. Показао сам им прво 

горњи део села, уз Дрину, засеок и породично гробље Крсмановића, стигли смо до Ушћа ( речице 

Грачанице у Дрину). Стајале су и зуриле преко Дрине у Босну. 

Нарочито им се свидела клисура речице Грачанице, окомита зелена шумовита стрма брда што се 

сурвавају у корите  речице, старинске кућице зване Осаћанке. Прођосмо поред стада оваца на пољаници 

поред речице,  чува их плава чобаница, задела преслицу за појас и врти вретено руком као чигру. 

`` Нисам веровала да овога још има у Србији``, рече сетно Нада.  

`` У брдима и планинама изнад Дрине је још могуће негде међу гвозденим пронаћи и дрвене кашике``, 

преносим им моје недавно сазнање из посете планинском забаченом селу Горње Кошље. 

Показао  сам им две воденице, у овом крају се меље само на речне воденице.  

Не верују мојим речима. 

Провели смо пар дана на плажи на острвцу Крсмановића чагељ, Биља је многа храбрија од Наде, иако је 

река прохладна она би далеко запливала, а Нада би се брчкала поред саме обале у плићаку који је 

топлији.   

Одлучио сам да им покажем то једно од мојих летњих пребивалишпта, кућицу  Ранка Спасојевића у 

брду , двадесетак минута уз оштру стрмину, кроз шуму. 

Можда су оне то пребивалиште замишљале као мали летњиковац? Како смо се кроз стрмо нагнуту шуму 

приближавали кућици, објаснио  сам им да је ту до пре више година  становала породица Ранка 

Спасојевића, који је тада саградио лепу  и модерну кућу доле поред пута. Остварио му се сан свих 

брђана-да и он сиђе у поље. 

Ушле су у такорећи нахерену  кућицу, полупана окна прозора, улубљен патос, искривљена два кревета, 

изанђао намештај. загледале су кухињу, испитале да ли ради неки стари електрични шпорет, какав је 

ексцајг.  
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Утом кроз врата у кухињу зазујаше два велика стршљена, шиштали су претећи, као два мала 

хеликоптера. Излетесмо погнутих глава пред кућу, седосмо на дрвени сто и клупе, дубоко закопане у 

земљу. Ту је у близини планински извор, леден и мирисан. Пиле су из  руку.  

Изнео сам два велика душека и простро  их на траву. Сели смо, па прилегли сви троје.  

`` Стршљенови умеју бити врло лукави, када их појурим могу да се  разљућени устреме на мене, али сам 

једанпут скоро згазио на поду у кухињи једног кога сам истеривао метлом из куће, пао на под и прави се 

да је мртав, када му приближих босо стопало  само зазуја и као авион изјури кроз врата напоље``, 

причам шта ми се стварно десило. 

Оне се стресоше. Нада додаде:``Умеју да се завуку у одећу или  у кревет``.  

Нека од њих две изусти:``Како би било лепо овде спавати ноћу``. 

Спуштало се вече. помоли се кроз зелениш из даљине од велике дрвене капије Ранко Спасојевић: `` Пада 

ноћ``. Застаде па се обрати мени строго:`` Ти их не можеш отпратити да сиђу доле кући, уватићете 

мрак``. Обрати се заповеднички Биљи и Нади, скоро да их повуче за руке:`` Ајте вас две са мном док је 

још за видела``. 

Пре него што су се кретала ка великој дрвеној капији, да крену низ стрмо шумовито брдо, потсетих их:`` 

Не  заборавите, сутра у 10 сати нас на Ушћу чека Перо Нешковић ( томови 1-5) са гуменим чамцом, 

идемо низ Дрину 8 километара до краја села Црнче, где почиње Зворничко језеро. Бићу доле код вас 

кући у 9 ујутру```` 

 Остадох сам. 

Затекох ујутру у дворишту Ранкове куће њих две играју карте са непознатим кошчатим млађим 

мушкарцом. Сетих се, то би  требао да буде Предраг са којим сам се договорио у Београду да дође у 

Узовницу. Тако  смо упознали симпатичног млађег човека по имену Предраг Чубрило.  Он је занатлија, 

али је отресит и мужеван. 

Када ме он виде устаде и радосно се са мном поздрави. Рекох му за намеравани спуст низ Дрину у 

гуменом чамцу са оближњег Ушћа, он са задовољством прихвати да нам се придружи. 

Перо нас је чекао у чамцу, укрцасмо се и тако поче наша авантура.  

 

Летњи дан је врућ, Дрина је неколико стотина метара мирна, тиха скоро као Сава, оне би из чамца 

завлачиле руке у прозирну воду, види се понегде дно, врло је дубоко, промичу као стреле рибе у  бистрој 

води. Онда чамац  код Крсмановића чагеља убрза.  

Перо је искусан риболовац, познаје Дрину и сваки њен кутак и брзак. Од Крсмановића чагеља се река 

шири, постаје толико широка као Сава, али је све бржа. У прозирној дубини видимо подводне стене. 
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Када се приближисмо Црном виру, Дрина се нагло сузи, до крајности, од широке реке Саве се претвори 

у дивљу уску реку, окомише се на  нас валови, запљускују у чамац, њих две се мало поплашише.  

Прођосмо и ову узбудљиву деоницу. Али сада наиђе нова јурњава разбеснеле реке, сузи се, обала 

промиче као брзи аутомобили. Перо вешто весла да нас брзак не поднесе под ниски врбак  чије гране се 

приближиле запенушаној струји.  

Перо се насмеја гласно:``Полицајац из Љубовије ( рече његово име) се био нешто замислио док је био у 

чамцу, овде га матица затекнутог изненада подвуче под дебелу грану полеглу скоро до воде, није имо 

где него да се ухвати за грану, и тако је висио док га нису пронашли `` 

Изађосмо из вратоломне вожње брзаком, Дрина мало успори, са србијанске стране се није лако 

украјчити, обала је стрма и неприступачна, али се са босанске стране може, тамо је Република Српска.  

Перо окрете чамац и пристасмо у другу државу без пасоша, нема нигде ни царине, ни милиције.  

Оне се чуде. Биљана је одувек због нечега импресионирана Босном и Бошњацима, зашто не знам, она је 

студирала и у Сарајеву, можда зато:`` Где је тамо полиција, да ли је дозвољено да тамо пристанемо``? 

`` Званично то не би смели, али се то ради, нико због тога није одговарао``, каже Перо. 

Дрина вековима мења границе држава.  

Тако је и сада.  

До када? 

Политика је непредвидива. 

-Јуни 2007.године. Балкански лепрозаријум. 

Документ број 163. 

-Јуни 2007.године. Допис Драгићу Рудићу, задуженом за људска права у Кабинету Војислава 

Коштунице. 

 

-Јуни 2007.године. Догађања. 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Dragic Rudic 
Savetnik predsednika Vlade dr.V.Kostunice 

 

Postovani gospodine Rudicu, 

 

Hvala na ljubaznom prijemu i konstruktivnom razgovoru. Molim Vas za podrsku. 

Nikola Fuks, Bosko Grujic i Milosav Aleksic su dali brojeve njihovih predmeta, ja 

sam Vam prosledio dosije Jovana Tasica, broj predmeta petog strajkaca gladju 

Mileta Dimitrijevica iz Kladureva ce vam on sam dostaviti telefonom. Ovih pet 

strajkaca prekidaju strajk gladju koji ih je jako iznurio. Ocekuju Vasu podrsku da 

ostvare njihova prava. 

 

Vase dosadasnje intervencije u moju korist nisu urodile nikakvim plodom, Prvi 

opstinski sud odbija da me obesteti, IV Opstinski sud odbija da vrati oduzetu 

arhivu.( 4 juna ove godine je predat moj podnesak adresiran na g.V.Kostunicu 

zaveden pod brojem 07-00-755/07). OCEKUJEM HITNU PRAVDU, u suprotnom 

pocinjem na jesen strajk gladju ,posle toga Srbija ce biti drugacija.( Bicu letos 

povremeno van Beograda na odmoru). 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-  

 

Др.Обрен Цицовић, обавио истраживање. 

-  

       Снежана Маловић. 

Снежана Маловић је интелигентна и шармантна млада жена, она би била врло погодна за функцију у 

министарствима културе, хуманитарних активности, дипломатије. 

-Лето 2007.године. Узовница опет.  

Доводио сам туристе, планинаре, пели смо се на планнне, спуштали низ Дрину дружили се. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                               29 juni 2007 godine 

Odbor STRAJKACA GLADJU  
Tel.3511829;  Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

                               

                           PREKINUT STRAJK GLADJU 

 
Pet strajkaca koji su strajkovali gladju od 14 juna radi ostvarivanja njihovih 

zakonskih prava, su prekinuli strajk gladju juce u cetvrtak 28 juna , posle prijema 

kod gospodina Dragica RUDIC-a, savetnika predsednika Vlade dr.V.Kostunice. 

Obecano je da ce nadlezni drzavni organi  postupiti po zakonu. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

Pokret za zastitu ljudskih prava-SRBIJA SE BUDI ! NAJZAD!                                      

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

STO VECA STRANA PENZIJA-TO LOSIJE ZDRAVLJE, KRACI 

ZIVOT-nalazi nase ankete na uzorku od 200 ispitanika.  

 
Obavili smo anketu-istrazivanje, na uzorku od 200 stranih penzionera, sa ciljem da ustanovimo  da li 

postoji bilo kakva korelacija izmedju visine strane  penzije i zdravlja, odnosno duzine zivota 

ispitanika. 

 

Ustanovljena je izuzetno znacajna korelacija, nas nalaz je: sto je veca strana penzija, sve je losije 

zdravlje, kraci je zivot. 

 

Ovakva izuzetno znacajna korelacija se uocava vec posle registrovanja podataka na nivou nekoliko 

desetina ispitanika. Ispitivali smo penzionere sa stranim penzijama, osobe iz naseg okruzenja, sve 

redom ,bez izuzetka. Ukoliko je primalac strane penzije bio preminuo, ispitivali smo njegove najblize 

srodnike. Iako je uzorak mali, te nije reprezentativan, , nalazi se ipak mogu smatrati verodostojnim 

buduci da je ovakva  zakonitost  izuzetno prisutna vec posle registrovanja nekoliko desetina 

ispitanika. 

 

Zbog izuzetnog prisustva ove zakonitosti potpuno je nesvrsishodno sprovoditi provere na vecem 

uzorku ispitanika. 

 

Bilo bi logicno da je sto je veca penzija da zdravlje bude bolje i zivot bude duzi. Sto se tice analize 

uzroka ovakve morbidne korelacije izmedju visine strane penzije i zdravlja stranih penzionera, to 

zahteva dodatno istrazivanje. U svakom slucaju je jasno da su time strani penzioni fondovi 

oslobodjeni placanja penzija, ostvaruju vrlo znacajne ustede, smanjen je priliv tako potrebnih deviza 

u Srbiji, umiru najumniji, najobrazovaniji ljudi, mudrost Srbije.( Jer su oni obicno ti koji imaju 

najvise penzije). 

 

Svako ko zeli da ovo proveri, (bilo da zivi u zemlji ili  dijaspori), to moze sam uciniti, neka proveri 

barem nekoliko desetina penzionera u svome okruzenju( vrlo je znacajno da  ide redom, da nikoga 

ne izostavi, da se postigne kakav takva reperzentativnost uzorka). 

 

SAVET POKRETA ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 
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Занимљиво, Дрина ми је стално у мислима, филм се непрестано развија, .  

 

Мислио сам да сам је након паузе од скоро две године потпуно заборавио. Како се то десило неосетно, 

да сам опет почео о њој да упорно размишљам? Не знам ни сам? 

Она је поново постала моја опсесија, као наметнуте мисли, као да ми неко упорно диктира и убацује без 

моје жеље њу, и само њу? Као да је тај невидљиви засео на моје уши и стално понавља, развија филм  о 

њој у недоглед? ..  

Данас  сам дошао до Црног вира, низводно километар од мога станишта. Био сам сам на зеленој 

плаховитој реци. Овде се Дрина сужава, и хучи, таласи се пропињу, беле, матица само јури. Данас је 

субота, облачно је, дакле није на Ади, узех мобилни и  позвах је. Јави се. `` Дрино, чуј како звучи 

Дрина,`` спустих мобилни до саме воде.  Чух њен глас:`` Заиста је дивно ``  

 

             Црни вир. 

Она одмах настави:`` Није ти Борис никакав искрен друг, када си ти отишао показао се иза твојих леђа 

као бескарактеран  и покварен, љигавац``.  

Нисам је питао  зашто?  

Она је била са друге стране:`` Када се враћаш?, као да је била нестрпљива да се што пре вратим, била је 

сетна и чежњива, тако ми се чинило? 

Схватио сам да је ово моје летовање на Дрини  у знаку необичне жене истога имена.  

Да ли је могуће да упркос мојих година ја могу још век да толико мислим на неку жену?   
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Да бих проверио ову претпоставку непримерену мојим годинама, седох на громом опаљено дрво на 

каменитом гребену  недалеко од Микуљака, у тишину је улазио шум букова и кликтај кобца који је из 

Србије ка Босни, изнад Дрине јурио голуба. Поред самог стопала загамиза велика шарка победнички у 

очњацима носећи рибицу коју је уловила у Дрини. 

 

Сетих се Весне, Наде, Дане, супруге Саше ( томови 3-4) у то време сам лети био физички у овом 

необичном зеленом крајолику, али сам у мислима био у Београду.  

Да ли је могуће да моја садашња осећања имају она ранији жарки сјај и снагу? 

 

-  
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-Јуни 2007.године. Повреда на Дрини. 

На Дрини, на месту званом Црни вир, сваке године лети, на истом месту , срећем драгог рођака Милана 

Пановића  (томови 1-5), пензионисаног  професора математике. Милан живи у лепој кући у центру села 

са супругом Миленом , такође професором у пензији. Имају све што треба, пензије, зграде, земљу, стоку, 

пилиће, али им Бог није дао децу. Милан висок и кошчат човек, је страсан риболовац, има чамац ,уђе у 

њега са удицама, завесла стотинак метара ниже,  подаље од србијанске обале спусти  ленгер, укотви се у 

месту и сатима се преда тишини, сунцу и жубору воде. Пецање је необична  страст. 

Ја не волим пецаљку и пецање  у месту. Кретање, черенац је  за мене права ствар, велики и тежак, 

напоран да запосли мишиће. Пре подне од 10 до 14 часова , дакле око 4 сата, бих га сваки час рукама 

спуштао у реку и дизао, тако и по подне од 16 часова и 30  минута све до 19 часова  бих био на реци са 

черенцом у  руци. Тако стичем здравље, то ми годи, физичка рекреација, сунце, ваздух, река, гажење  по 

води, пливање, свугде около зелени одмор за очи. Апсолутна тишина испрекидана повременим 

праћакањем риба и грактајем  рода и дивљих патки. 

Док дођем од куће до Дрине ми треба око пола сата брзог хода, исто толико у повратку, то је моја 

минимална  норма  једног сата дневног пешачења. 

Мишићима прија и ношење на раменма тешког черенца, али не увек, када се изморим, када је жега, 

пожелим да га негде уклоним, да ме ту на обали  сачека до  следећег дана. Тада је напорно да га носим 

на рамену од Дрине до места где га остављам испод продавнице у дворишу драгог суседа. А то је 

подалеко, петнаестк минута брзог хода. Уживам да пешачим и да су ми тада руке слободне да могу да се 

размахну. 

Овде нема крађа, овде живи још увек поштен свет, ипак не иде да оставим черенац поред обале. Можда 

ће неко помислити да је бачен? Када зађе сунце за брдо, окретох се, нигде никога, приђох густој зеленој 

шикари, нађох погодно место, и забацих черенац, покри га зелена трава. 

Кретох кући машем рукама , шетња је заиста пријатнија. 

Ујутру разгрнух пажљиво траву, нађох черенац на истом месту, извукох га, и право на реку. Мењам 

места, бацих поглед на велики  Миланов чамац, хајде да мало покушам да из чамца забацим черенац у 

дубоку воду.  

Понесох черенац ка чамцу, али он није чврсто везан, ускочих у чамац, он се отисну од обале, хође да 

крене низ реку, брже боље га веслом вратих обали, затегох ланце и одах се страсти.Бацим черенец у 

воду и брзо га руком дижем. Повремено погледам у Босну преко Дрине, тамо повремено видим понеког  

риболовца. 

Почех да дижем черенац,  у њему се закопрца неколико рибица, једна повећа,  рибице почеше муњевито 

да излећу из мреже право у реку, мрежа се пробушила, а јуче није била пробушена, како су мудре, како 

брзо спазе рупицу  у мрежи и брзо реагују, у трену се нађу  у води, муњевито склизну  у дубину. 

                                                               SPORAZUM  O  SARADNJI 

 

Izmedju TOMISLAVA KRSMANOVICA iz Beograda, turistickog posrednika ( dalje POSREDNIKA) 

i Milice –Mice Stajic iz Uzovnice, turistickog preduzetnika( dalje PREDUZETNIKA).kojim obe strane 

prihvataju sledece uslove saradnje na dovodjenju turista u selo Uzovnicu. 

 

POSREDNIK  dovodi razlicite segmente turista u selo Uzovnicu, u granicama svojih mogucnosti, tako 

sto obradjuje trziste-identifikuje domace i strane segmente, (planinare, penzionere, invalide, djake, i 

sve druge, kao i pojedince, itd), informise ih, salje faksove, email poruke, stavlja ih na internet, sajtove, 

ubed juje ih telefonom, ili salje postom, licno sa njima razgovara, i na sve druge nacine komunicira sa 

njima. Za svakog dovedenog turista dobija proviziju od 7 % od cene smestaja ( prenocista) i obroka( 1 

ili vise). Svaka grupa ,ili pojedinac, koje POSREDNIK dovede jednom, i koju kontaktira, obradjuje 

tokom godine, se smatra kao njegova grupa8ili pojed inac) i on na nju ima pravo provizije . 

 

PREDUZETNIK istima obezbedjuje smestaj  ishranu, pun pansion 750 dinara+30 dinara boravisna  

taksa; prenociste 300 dinara, Dorucak-100 dinara, Rucak-200 dinara;Vecera-150 

dinara..PREDUZETNIK isplacuje POSREDNIKU proviziju ODMAH po naplati cene( sem kada je na 

kredit, onda po prijemu kredita). 

 

U Uzovnici-Ljuboviji dana  

 

Tomislav Krsmanovic 

 

Milica Stajic 
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Узбудих се, треба брзо реаговати да преостале рибице,  и она повећа не побегн у, стегох мотку на којој је 

закачен масивни черенац, и тргох га да га што брже извучем. Деси се истински малер. Мотка се  са 

праском преломи, у мојим рукама остаде само мали делић, како сам повукао јако, изгубих равнотежу, 

чамац се помаче, падох снажно  на леђа, срећом не на кичму , него на ребра. 

Ударац је био јак, бол скоро неподношљив, зауставља дах, не да да дишем.  

Прекидох забаву  кретох кући пипкајући  ребра, леђа. 

На срећу, све је прошло  без последица. После неколико дана сам опет био у пуној форми 

Могло је да се врло лоше  заврши. Како сам себи дозволио такву малу  непажњу, која је могла  имати 

трагичне последице  по мене? ? 

 

-3 јули 2007.године. Поново  у Београду. 

Нестрпљив да Дрину видим, позвах је телефоном. `` Прихватам твој предлог да идемо у тај кинески 

ресторан на поховане ананасе и банану, донео сам ти и  теглу природног багремовог меда``.?  

``Имам бољу идеју, да одемо до Ратног острва, стави мед у фрижидер, засада имам још меда, када 

потрошим``.  

Стигли смо са Бањице аутобусом 78 до Земуна, одатле кретосмо на понтонски мост на Земунском кеју, 

па њиме на Ратно острво, звано од Земунаца  Лидо.( томови 1-5). Ово острво је дугачко и понегде 

прилично широко, обрасло у зеленило, са прекрасном пешчаном плажом. Дунав је широк и зелен, 

галебови, као да смо на мору.  

Са сплава поред самог понтонског моста  допре треперав глас средовечне жене која је певала страсно и 

узбуђено. Средовечна жена, поодмаклих година, али још увек враголаста , певачица је просто вапила, 

уздизала руке небу, молила, ширила некоме руке у загрљај, оловним таласима Дунава се таласала и 

увијала њена издужена прилика, савијала се и ломила, да би се, како су је таласи удаљавала ка далекој 

контури  острва, се потпуно расплинула, и нестала у вибрацијама водених струја, као да је никад није ни 

било. 

А она стоји, пева страсно, па то је нека весела постарија дама, у тихој води Дунава поново све почиње  

изпочетка, да се исцртава њен лик и фигура, да би се у даљини расплињавала у таласићима који су се 

пристизали:    

Три пољупца хоћу ја 

нећу један, нећу два 

ништа мање нећу 

јер три су за срећу 

три пољупца хоћу ја 

Загледах се у заталасану површину Дунава, таласи поново намрешкаше њену фигуру, понеше је 

као лиску тамо ка ратном острву. 

Сувише сам љута и немој да се смешиш 

десиће се зло, десиће се зло 

пољупцем би једним хтео све да решиш 

ја не желим то, ја не желим то 

Danas intervju Tomislava Krsmanovica  na Radiju Studio B Prvi program od 16-17 casova. 

Tema:njegova najnovija kniga NEFORMALNI CENTRI MOCI-Mafije i kriminalci. 

Knjiga izaziva znacajan interes javnosti. Frankfurtske novosti( najtirazniji list u dijaspori) je objavio 

knjigu kao feljton. Misljenja su prenela i druga medija. 
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Стаде поред нас брачни пар, обратише нам се, они су духовити:`` Зашто баш три, зашто не четири 

пољупца? Ова не зна шта хоће`?   

Она им се окрете као да је чула коментар: 

Не гледај ме тако, не зови ме мила 

лагао си све, лагао си све 

с другима си био док сам твоја била 

сазнала сам све, сазнала сам све 

 

` Шта би ова хтела,  та би хтела и јаре и паре``.придружи нам се постарији, али добро држећи 

пролазник, застаде и умеша се у разговор . 

 Овде људи брзо и лако ступају  у разговор са непознатим. Али не и ја. Сметају ми фрустрирани 

старији или стари људи и жене, усамљеници  и усамљенице, жељни да се са неким испричају.Чим 

им неко да било какав повод за разговор, они се окоме, не може од њих да се отараси. 

Онај постарији што нам се придружио  додаде резигнирано, он је већ био простак:``Та би хтела да 

се је.. а да јој не уђе``. 

Сметају ми вулгарне особе и њихови некултурни коментари.  Раније су такви као овај постарији 

човек, балван,  били брижни очеви, шетали унучиће, сада су постали неваспитани  оматорели  

ђилкоши.   

Свет се изменио. људи више нису као што су били раније. Ова промена понашања и духа наших 

људи и жена се појавила убрзавано последњих пар деценија, неосетно, и непримећено људи и 

жене су се нашли затечени у новим навикама. Као да су заборавили какви су били раније? 

Или је тако свугде у свету?. 

Дрина је љубопитљиво загледала  понтонски мост, пипкала га, мирисала, сва победнички насмејана се 

исправи из сагнутог положаја:`` Ово је ЈНА ( Напомена Аутора: Југословенска народна армија) , чврсто,  

стабилно, трајно. нема ништа без  Југе`` 

То каже кћерка пуковника ЈНА. Њен понос има логику, упркос хаоса у њеним ставовима, она је ипак кћи 

пуковника ЈНА. 

Испесмо се на мало уздигнути део острва, појави се широк Дунав, као морски жал, галебови закликташе.  

Њој се овде јако свиђа. Дуго је изабирала кутак где ћемо се зауставити. На крају јој се највише свидело 

на малом травнатом узвишењу, близу  је и хладовина, и сунчана страна, а и река је близу. Мени се чини 

да је она нарочито тражила погодно , мало уздигнуто место, да погледом прати све присутне?  Скрили 

смо се иза стабла дебелог  високог бора. 

Она зна много света. И са многима се дружи. Зашто то чини? Шта тражи у животу?  

Била је расположена, пружила је ногу да је масирам, затим леђа, узвикивала је:``Баш је дивно``. 
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Ево прилике да више сазнам о њеном мужу  из Афганистана, шта се са њим догодило у међувремену.  

 Али смо се брзо растали. 

 

 

          Афганистан. 

Следећег дана сам стигао на Аду на плажу.из шумарка, из прикрајка сам осмотрио, видех Бориса лежи 

на сунцу. упутих се даље и спустих се језеру. Одједном чух Дрину, радосно је узвикнула моје име. 

приђох јој, ставих моју простирку поред њене простирке.   

Она устаде и скоро осорно ми рече:`` Одмакни се`` што учиних. Онда она устаде и покупи њене ствари, 

оде подаље  у хладовину сунцобрана. Врати се и стави њену торбицу на оближњи  сточић кафеа, 

очигледно да ми стави до знања, да ипак не одлази од мене. Удаљи се и леже на стомак, дремала је лењо.  

Утом из даљине видех Бориса који се упути брзим корацима ка мени, устадох и поздрависмо се. ` Када 

си дошао са Дрине``? упита ме. `` Ових дана`, тако се наш разговор завршио.  

Како ме је спазио из даљине? Није ми промакло пажњи да је застао  и бацио помало забринут поглед ка 

сунцобрану испод кога је Дрина лежала.  Па Борис ме је неколико пута звао на мој мобилни док сам био 

на Дрини, био је кратак, као да је проверавао да ли сам још увек тамо ?  

Неколико пута сам сада покушавао да јој се обратим, одбијала је да раговара са мном. Била је 

нељубазна, скоро љута.  Када се смрачи, она ме позва руком, кретосмо ка усамљеној клупи. Смирила се. 

Пружила ми је ногу да је масирам. Али је због нечега била врло нервозна. Наједном је села, и љутито, 

бесно ме је скоро отерала: `` Одлази, ако хоћеш и заувек``.  

Мирно сам устао и отишао.: `` Чућемо се `` рекох јој ипак при одласку``.Она се ипак смири: `` 

Договорено``. 

Не схватам о чему се ради. Покушавам да разјасним енигму, анализирао сам њен  Феисбук следећих 

дана, каква непромишљеност, она, дама, интелект уалка  се на њему поверава, отвара своју интиму и 

душу. Спазих њену фотографију, негде на Ади, испред ње стоји снажан млад непознат мушкарац, у 

коментару она каже за његову фотографију: Много ми се свиђа. Те размене њених порука са њим су 

трајале следећих неколико дана.   

А где је ту Борис?  

Одлучих да је позовем:`Мед  сам извадио из фрижидера, није добро, може да се искристалише, а да 

одемо и у тај кинески ресторан``. `` Дођи у 20 часова на Трошарину``, била је кратка.` 

Уместо да се упутимо у кинески ресторан она је била кратка:`` Нисам гладна, идемо у Савамалу, тамо 

има нешто заннмљиво`` чух назив улице. То је тако близу Карађорђеве број  50 где је моја породица 

становала од 1955 до 1980.године ( томови  2 до 4).. ``  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Afghan_soldiers.jpg
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О чему се ради``? упитах је., замишљам да је то нека масовна приредба.  

``Видећеш када дођеш``, слегну раменима, нема намеру да ми објашњава 

Испостави се на крају да се тамо на отвореном простору одржава игранка. Изгледа да је то неко бивше 

складиште, или некдашњи Отпад?. Посетиоци су тек почели да пристижу, углавном млађи и средовечни. 

Посматрам лица, неки су обријани, мутни и сумњиви типови, агресивних погледа. 

 ``Шта ћу ја ту, ту није моје место`` окренух јој се одлучно, окрећући се да одмах одем.  

`` Само мало да останемо``? , хтела је да останем поред ње, да не буде сама-. 

То је већ било сувише:``Довела си ме у овај прави зверињак``, био сам љут.  

Она се упути унутра, простор је био празан, седе на усамљену клупу. Ја одох брзо и без речи.  

Следећих дана сам је видео на Ади опет. 

 Отпливао сам мало даље, одједном осетих да ме је неко  ухватио за леђа и гурнуо под воду. Ко би то 

могао бити ? Окретох се, преда мном је из воде вирила Дрина, смешкала се доброћудно, нешто је 

промрмљала,  изгледа да је казала ``Извини``.  

Да ли је могуће да је била помало потрешена?. Зашто ми се извињава, то је изрекла тако искрено, из 

срца, са мудрим изразом лица племените жене. Окрете се и отплива без речи. 

О чему се то ради?  

Сутрадан је Дрина опет била на плажи, наиђе Милица Јованић, одмах седе поред мене, приближи ми се, 

стави ми руку на моју  мишицу. Дрина је у њу зурила са необичним чуђењем  Лице јој се намах 

наоблачи. 

Следећих дана су се дешавале необичне ствари са мојим сусретима са појединим женама на Ади. Неким 

чудним случајностима су наилазиле жене које нисам виђао годинама. И као узинат Дрини, као да је 

праве љубморном, су ми прилазиле  мазно, седале поред мене, и остајале дуго ћаскајући. 

Пажљиво сам пратио Дринине реакције. Њен  израз лица је одавао дискретно изненађење, или 

разочарење?  

На овој плажици се дружим са мени врло драгим Романијцем Жељком Вујићем. Он је млад и снажан. 

Тако смо сличног духа. Кад год смо заједно смо врло расположени. Он је донекле упућен у ово што се 

догађа између Дрине и мене. Види да је мој поглед стално усмерен ка њој.  

Желим да установим да ли се она стално дружи са неким мушкарцем? Прилазили би јој повремено неки 

мушкарци, она има врло широк круг познаника, седали са њом.  Ко су ти људи? 

Али нисам запазио да је са се са неким сталније дружила 

Седох са стране. Осећао сам Дринин поглед  да је стално фксиран на мени. 

Пре овога дана, неколико дана нисам долазио овде, одлазио  сам на другу, макишку страну, тамо 

понекад дође и Жељко. Он ми се нагну, приближих му се:``Ова твоја је ових неколико дана била овде у 

близини, стално зурила двогледом, разговарала је француски са пријатељицом, чуо сам док је гледала 

тамо на другу страну Аде, на пензионерску плажу где ти често биваш када је казала узбуђено 

пријтељици: ` Ено Томе тамо са неком женом у хладу ораха, ставио јој је руку на слабине``.  

Зар је тако  нешто могуће, значи да је њој стало до мене, значи да се везала за мене? Одмакох се у 

пријатном расположењу. Ћуд је женска чудна работа?  
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Осетих дакле данас њен поглед на мени. Она устаде, и поче да се шећка испред мене. Као да жели  да ми 

нешто  сигнализира немушто? Стаде тамо где смо неки дан седели. Онда се брзо удаљи и наслони се на 

клупу где смо неколико пута били.заједно  

Тако је се око четврт сата шећкала испред мене, и давали ми неке тајанствене, мени нејасне  сигнале и 

знаке?  

Па она мисли на мене, везала се? Да ли и код ње ради филм, обсесија, као што је то са мном ? Постепено 

су ми се враћали  нада  и лепо расположење. Вероватно је видела те жене са мном и жели да ми стави до 

знања, да је још у мислима са мном? Плаши се да ме не изгуби?  

Онда се она смири, леже на стомак и поче да дрема. 

А све то  помно из прикрајка мотри мудри Романијац Жељко, и он је данас опет на нашој, пензионерској 

плажи, не може да схвати о чему се ради са њом, зашто кружи у мојој близнни, шта загледа, зашто 

млатара рукама? Шта је на то нагони?  

Баш тада наиђе Милица Јованић, хтеде да седне поред мене. Знам да ће ми  се одмах приближити. 

 А шта ако то види Дрина? Мислиће да је правим љубоморном? Или да сам јој потпуно окренуо леђа?   

Познајем Дрину, она је помало параноична и ранљива на сваку реакцију мушкарца који је са њом. Уме 

да се свети, и то врло болно. Може помислити  да сам је потпуно заборавио, или да је провоцирам? Па 

ми окренути леђа и она, заувек?  

Устадох, и обратих се Милици:`` Молим те идемо одмах, имам посла у граду, водићу те на Шеталиште 

25 мај``, знам да она тај простор обожава.  

Ујутру сам опет био на овој плажи .Жељко када ме виде развесели се, стаде сав насмејан  пред мене: `` 

Имам да ти нешто заннмљиво кажем``, сијале су му очи, ``ова твоја  што се овде шећкала јуче испред 

тебе читавих пола сата ( Дрина) , није спазила када си ти отишао са  оном Милицом, је устала, осврнула 

се, пришла је месту где си био, све је претражила, освртала се, загледала по песку, зурила у воду, 

излазила мало даље, тражила те је по овом делу плаже читавих пола сата``. 

`` Јеси сигуран``'упитах га. ``Потпуно``  Онда додаде:``Виђам је повремено када ти ниси био овде у 

друштву са Борисом  Далматинцом. Пусти је, зар не видш да је лујка``? 

После овога догађаја када год би ме видела би се љутито намрштила  окретала би гневно главу од мене.  

Виђао бих је са појединим мушкарцима, спазих да она и даље прати мој поглед. 

Десило се ово, што је унело нове нејасности о њој. Упути се ка бетону, на коме је лежао Борис, његове 

дуге ноге се протегле скоро до воде. Она у пролазу својим палцем удари враголасто по његовој нози, као 

да га позива. Онда загази у воду, Борис устаде па јој се придружи. Он је брзо пливао краул ка другој 

обали, она га је  тешко сустизала. Чини ми се да га је ухватила око паса, или за цеванице, и да је он 

вукао, као што брод вуче шлеп. 

Па она је са Борисом у вези? Како, када ми је о њему све најгоре казала? Од када? Да ли се то 

зближавање десило док сам био на Дрнни? Или последњих дана?  

Знам Дринине критеријуме, Борис је ожењен, сиромашан, кубури са сваким  динаром, није 

интелектуалац. Зашто би онда била са њим? Једини разлог који би, по мени,  могао бити и у питању: он 

је мужеван , млад, а она је неизживљена, то је за њу врло важно. 

Ипак знајући је, убеђен сам да, ако су моја закључивања на месту, да то неће дуго потрајати.  
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 Размишљам, увек се трудим да будем објективан. Да ли сам се ја у овим годинама везао за њу? То би 

могло бити тако да је она  приближније мојим годинама, да сам ја бољег имовног стања, а и да немам 

ове описане неприлике. Не везујем се за жену чије критеријуме и исчекивања на испуњавам. Жене, 

поготову оне које држе до себе, млађе, привлачне, оне имају већи избор, па су отуда пробирљивије.  

Поред ових мањкавости за иоле чврсту везу са њом, је и њена ломљива личност, она је душевно и 

емотивно лабилна. Са њом бих имао сталне проблеме. А ја то  не желим, мени  је потребан мир. Да ли се 

она може променити? Тешко, навике се тешко мењају,  оне су потпорни зидови личности, као мермерни 

блокови у згради. Те мермерен зидове ломе  бушилице, или булдожери. А вишегодишење чврсте навике 

је врло тешко променити. Она сама ми је казала једном приликом:``Тачно је што кажеш, да је моја 

личност изрована као после земљотреса или вулкана, али лава није течна да се може моделирати,  

стврднула се у тврдо стење, тешко се ја могу мењати``. фаталистички је климнула главом скоро 

помирена са злехудом судбином.   

Па зар није демонстративно исцепала  мој текст о њеним недостацима и инфантилностима, и како да их 

се отараси?` 

``Али ми је неки дан казала искрено и из дубине срца, била је потрешена, као да је дављеник који тражи 

спас:`` Манастир, желим да се тамо уклоним од овога  исквареног  содомског света``.  

`` То не би било решење, ``рекох јој, ``ти имаш твоје деценијске навике, ти би још брже отуда излетела 

наглавачкепобегла``. мислим то искрено. `` Имаш и децу, обавезе``.  

Али то ће једног дана када сазре та идеја, бити могуће, а до тада има још доста времена, помислих. али 

јој то нисам казао. Ипак, ова њена идеја далека од финализације,  још неке друге њене изјаве, су доказ да 

она ипак увиђа странпутицу на коју су је гурнуле мучне животне околности, и зли и искварени људи 

који је сусрећу, или из сеновиости њихових затамњених функција, њоме манипулишу, управљају 

подмукло њеном љубавном барком постварују  је , злоупотребљавају њену привлачност, да преко ње 

остварују њихове  крајње нељудске намере. 

`` Да ли знаш песму са Евровизије`` Qui menaja ma barca`` (Ко управља мојом барком) ? запитах је.  

Ћутала је. 

Уместо одговора ми се као нагло пробуђена обрати: ``Нису више ово они ранији мушкарци  и жене. 

Многи мушкарци су делимично импотентни, имају слабу ерекцију и брзу ејакулацију, није чудо, какве 

стресови и неприлике их свакодневно погађају``.  

Погледа ме гневно:`` Ништа нема одвратније, он сврши брзо па ми окрене леђа`` 

`` А у чему је проблем са женама``? потстичем је. 

`` Иста мета исто растојање, варијација на исту тему, али на другачији начин. Многе су болесне, имале 

операције јајника, материце, дојке, абортусе, душево заблокиране, стегну се, боли их, нема правог секса 

као раније, него се све своди на пипкање и миловање, масирања су постала врло популарна``. 

Заћута, премишљала се па настави:``А моћници, и странци, неки жгољави и никакви, а она ствар међу 

ногама им се надигне и укрути као оклагија. Све је данас политизовано, и секс. А наше жене то не знају 

и не схватају о чему се ради`` 

Ипак, увидео сам одавно, да се до ње дубински досеже моја  искреност и добронамерност према њој.  

Умео сам да пошаљем стреле емоција које су погађале у њену намучену душу, жељну искрених и 

дубоких осећања. Она би се тада разрадостила, и почела би да певуши, да се смеје онако драго из дубине 

грла и плућа. 
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Ућутала је смркнута. Премишља. Онда стаде на ноге, затегну купаћи костим, опет је била овоземаљска, а 

не духовница спремна за манастир. Као да жели да ми стави до знања, кокетно, скоро фриволно, забаци 

густу косу иза врата, на горњи део леђа, и погледа око себе. 

Била је опет спремна на лов. Као огладнео тигар када се сањиво протегне ујутру у џунгли? 

Она има 47 година, да ли је она свесна да се понаша као много млађе жене, да ли је она у кризи 

идентитета? Она је недовољно оријентисана у односу на друге, у времену, у простору? Она погрешно 

види себе.  

Али је неспорна  чињеница да је упркос свега још увек врло привлачна. 

Шта ја желим од ње?   

Повремено дружење. Са њом ми је дружење врло узбудљив догађај. 

Видео сам на њеном Феисбуку слику расцветалих липа и жутих растиња, испод слике речи ``Летња 

љубав``. Она је усамљена и изолована, има потребу да се непознаним преко феисбука исповеда. То је за 

њу вид отпора изолацији, ометање гурања у прекид веза, не да се, не жели да буде сама, она се грчевитго 

брани. Па се исповеда на Феисбуку, као да се опуштено поверава  драгој пријатељици уз шољицу кафе, у 

хладовини испод сунцобрана на неком сплаву 

Ко је та њена летња љубав? 

Од неки дан је на одмору, од краја августа, па током сптембра. То ми је казала. 

Видео сам је опет са Борисом, он јој је пришао, она му је кратко, скоро индиферентно  казала:`` Ти седи 

тамо, ја ћу овамо, нема везе, то ннје ништа лоше``. 

Он се повукао помало замишљено у свој кутак мале плаже на Ади. Али је цело време посматрао врло 

пажљиво, пратио је сваки њен покрет, поглед. А за то време су јој непрестано прилазили поједини 

мушкарци, неки су били привлачни. један је био постарији сувоњав човек, блед и изнурен, личи на 

професора универзитета. 

Борис је врло осетљив, и сујетан, поврх свега параноичан. Начуо сам да му је супруга окренула леђа у 

кревету, да се у стану осећа понекад сувишним, налази додатне послиће,  просто бежи из куће, или 

долази на Аду . Није он очајник, као што су то неки, ипак је он виталан, чнни ми се да  резонује: Ако ми 

жена окреће леђа, и ја ћу њој, па се на Ади дао у флертовање   

Причале су жене за њега на Ади да је `` причалица``, још ниједну није одвукао после пливања у 

оближњи шумарак са друге стране Аде, или тамо иза жичане ограде. Изгледа да је Дрина једина којој се  

мало више приближио и која је прихватила да са њим плива подалеко, и да се негде загубе? 

Разумем је, она је жељна мушког додира, увиђа необичне ствари, почне са неким мушкарцем,  наједном 

се он чудесно измигољи, као да их неко намерно раздвоји. Она се не да, она је борбена, зарекла се, идем 

на прву лопту. Када се са неким  упозна иде право у стан, скида се такорећи са врата. Граби живот, не да 

да јој га неко отме. 

`` Не дозвољавам да са ном манипулишу безбедњаци, то је моја интима, моја лична ствар`` она тако 

закључује. 

Али тако не мисле они које она назива `` безбедњаци``, они су не само интелектуално  сиромашни, и 

душевно и морално крајње извитоперени, крајње су сурови и немилосрдни, нарочито када се ради о 

немоћној, поврх свега изузетно привлачној жени. Они су садисти, жеља за влашћу се сладострасно 

оргастички измешала са  сексом.  
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Ет о Дрине, идеалног објекта  за њихово оргијања. 

Али је нови проблем у томе, што је мушкарци не схватају, мисле да је она лака жена. А она то није, 

упркос непромишљених поступака својствених управо лаким и површннм женама. 

И тако се врти у круг, као мала мувица уплетена  у паучину,  бесно мрда ножицама,  а огромни паук је 

хипнотише, и све је ближи да зарије у њу своје жаоке.  

Али она је витална, и брзо реагује, успева  да се спашава.  

До када?  

Ипак, време чнии своје. Она полако  тоне.  

Шта ће бити са њом. 

Сетих се њеног феисбука,  на насловној страни Дрина са обешењачки забаченом косом иза врата  на 

леђа,  истакла фриволно своје заносне облине, шаље на све стране љубавне поруке, а тек назив њеног 

налога на интернету је занимљив ``цвет свима драг`` , описује своје авантуре, путовања, поверава целом 

свету своје најскривеније интиме  

`` Погледај твој феисбук, имаш 47 година, а као да је власница нека шипарица, или млада девојка, твоја 

деца, поготову твој син то виде, то је за њих сада забавно, јер нису сазрели, али једног дана ће сазрети, и 

презрећете``. 

Ћутала је смркнута.`` Ех да ми је сада 25 година, све би било другачије``, на крају исцеди .  

Шта жели да каже тиме, није ми јасно, да ли би се тада понашала сасвим другачије, духовније? Или би 

убрзала досадашње описане поступке?  

Уколико би била тачна претпоставка да би она могла бити нимфоманка, онда је она таквом постала јер је 

исфорсирана, наведена да буде таква. Поједине жене ми се жале да их `` Велики брат` омета,  да им 

квари везе. Изгледа да тако резонује и Дрина. Она иде из једне неуспешне везе у другу, не што је 

незасита нимфоманка, него у потрази за стабилним, колико толико правим. Она је борбена, борац, не да 

се. 

Као што рекох, моје прогнозе за њену везу са Борисом су песимистичке. Можда ја у  моја закључивања 

пројектујем моју подсвесну везаност за њу, и жељу да опет буде слободна, да опет будемо повремено 

заједно.? Али се трудим да будем објективан. Њен једини мотив са Борисом би за њу био, онако како ја 

то процењујем, да себи обезбеди повремени секс са њим, да га као таквог држи у резерви. 

Али он њу не познаје, нити је вичан друштвенм наукама, поготову не психологији, и психо-социологији,  

пратим из прикрајка њихове интеракције и обостране погрешке, које препознајем да ће водити  

погрешним проценама и детериоризацији њиховог дружења 

Она прави прва грешке. Борис је параноично осетљив и љубоморан. Природно, јер има описане 

неприлике са супругом, осећа се одбаченим, мада се представља другачије, каже:``Моја жена је болесно 

љубоморна``. А то није тачно, обратно је. 

Док је он помно обсервира из прикрајка, и она то исто чини ка њему.  Настајали би неки немушти глуви 

телефони. Борис је врло поносан и осетљив. Запазио сам да се за њу везао, можда помало и заљубио.  

Изгледа да је и њој на неки начин стало до њега, до његовог миловања. 

Као што рекох, Дрина је понекад неука у подешавању односа са мушкарцима. Нарочито је убеђена да је 

изазивање љубоморе права ствар. А стварање љубоморе је нож са две оштрице, чешће руши везу, него 
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што је јача. Будући да јој прилазе мушкарци, а видео сам да их дискретно на то наводи, да то Борис не 

спази, да му се прикаже  као жена којој се диве, да га потстакне.  

А није јој познато да тиме може постићи супротно, да га тиме може одбити. 

Борис пак то  болно и параноично  доживљава повремено, као њено удаљавање, запостављање. Прави и 

он стратегију. Поче да се приближава неким купачицама, оне седоше поред њега. Он се развесели. 

Дрина је то спазила, супериорно се смешкала у себи: Показаћу ја њему. Са мужевним купачем се упути 

води и запливаше заједно далеко, тако близу једно другом.  

Борис је посматрао, био је дубоко повређен.  Као да је говорио: Осветићу јој се.  

Скоро пола сата је трајало пливање Дрине и њеног сапливача.  

Када су изашли нз воде, Дрина је погледала тријумфално ка Борису.  

Шта је тада спазила?  

Борис коме не измаче њен поглед, ухвати за руку младу купачицу, скоро да је одвуче у воду, отпливаше 

удесно, тамо ка шумарку, није их било дуго. 

Знао сам да је међу њима настала пукотина. Да ли ће се продубљавати? Видеће се. 

Следећих неколико дана је било облачно, није било купања на Ади.  

Отопли, дођох на Аду, седим са Жељком,  видим Дрину, нигде Бориса. Утом се он појави, из даљине се 

клима несигурно његова издужена прилика. Изгледа да је стекао комплекс од Дрине.Она је искуснија, 

интелигентнија, и много образованија од њега. Борис седе недалеко од нас,  јави нам се, измења 

неколико конвенционалних  фраза са нама. Седе баш близу оне плавуше са којом је неки дан пливао. 

Изненадих се  када видех Дрину, како се брзим корацима упути ка Борису  и гласно изговори врло 

љубазно:`` Борис , како си``. 

Као да није недавно ништа било. Схватам, она је мудра, жели да изглади ствари. 

Да ли ће Борис исто тако одговорити, или ће из њега проговорити несигурност и повређена сујета, 

освета? 

Управо се деси ово друго. Борис направи гаф, лењо се окрете на бок, и поче  разговор са 

плавушом.Дрина се окрете у месту, и врати се тамо одакле је дошла. Леже на стомак, покри главу 

марамом, и поче да дрема. 

Тако је постојала неколико минута. Онда се расани, устаде. Као по нечијој наредби уз њу стаде мужеван 

купач.  

То запази Борис.  

Он опет нагло  ухвати за руку плавушу, и одведе је у дубину језера, нестадоше иза грана високе тополе.  

Знао сам да је пукотина међу њима постала још дубља. 

Како су кобне погрешне процене? Обадвоје жела да буду заједно, а удаљавају се? 

Имају мобилне телефоне, зашто не разјасне међусобне неспоразуме? Нешто  не иде, можда када неко од 

њих зове, тога момента другој страни није мобилни при руци. А она прва закључи да је избегава. 

Комуиикационе баријере постају све непремостивије. 
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Да није још пукло све међу њима сам сазнао када је после неколико дана паузирања Борис дошао на 

Аду. 

 `` Био сам болестан од назеба, извадио сам зуб, укочио ме лумбаго``, леже на врућ бетон и покри се до 

главе. Окрете ми се и нехајно ми се обрати:` Ова Дрина стално  у неким неприликама, стално ми прича 

да нема новца, као грамофон стално то понавља.``.  

 

-  

Знао сам да ће до тога неминовно доћи. Њу занимају имућни мушкарци.  

Он је сиромашан. Ожењен је. он није интелектуалац, а она нема са њим  шта да разговара.  

`` Која је разлика између протестаната и католика? Када се десила  и зашто Инквизиција`` , упита ме, 

очекује мој одговор. Схватих брзо о чему се ради, омиљене Дринине теме су управо Католицизам и 

Протестанство,  изгледа да је она о томе са њим разговарала, а он нема појма, он је техничар, он стално 

говори о политици, и жестоко критикује актуелну власт, нема појма, можда му је љутито одбрусила: 

досадан си, немам са тобом шта да разговарам.  

Уме она да буде тако увредљива. 

Марица је још увек привлачна и отмена плавуша, пореклом из угледне породице интелектуалаца из 

Босне, радила је у РТС као новинар, предлагала ми је да када се врати крајем септембра из Грчке, да 

створимо једно друштванце и да се током хладних дана дружимо по становима. Тражи да јој причам о 

појединим мојим пријатељима.  

Споменух Бориса: `` Шта фали Борису`` упитах је. Она прхну у презрив смех: `` Он је јолпаз,  са њим 

немаш о чему да поразговараш, необразован је ``. 

Не слажем се са Марицом, Борис  није образован али је по природи мудар и отресит. 

-  

Данас је Борис био врло нерасположен, укочио га лумбаго, боли га рана од извађеног зуба, изморен 

назебом, лежи , не миче се. Дрина из прикрајка мотри , она не зна зашто је  он окренуо леђа. Можда 

помишља да је он намерно понижава?  

Дрина устаде , приближи нам се и обеси недалеко од нас њену торбицу на гвоздену ограду поред бетона.  

Изгледа да она не може тако олако да превазиђе његову мушку привлачност, њој је потребно да има увек  

у резерви мушкарца, долазе хладни дани, ако затреба.  Ипак, она не жели да олако и без провера и доказа 

установи о чему се ради са Борисом.  

Нешто се дешава, све се заверило против њих двоје. Баш када она обеси њену торбицу на неколико 

метара од нас, Борис и не видећи је, пружи мазно његову руку преко слабина плавуше. 
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 Дрина то запази, и као опарена се удаљи.  Покупи своје ствари и удаљи се узбуђена брзим корацима са 

плаже 

-27 јули 2007.године. Поводом штрајка глађу пет чланова Покрета за заштиту људских права. 

 

-Јули 2007.године. О књизи НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ МОЋИ. 

-  

-Јули 2007.године. Балкански лепрозаријум. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                         27 juli 2007 godine  

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

SRBIJA SE BUDI-PORAZ MAFIJASA-POVODOM  STRAJKA  GLADJU  PET  CLANOVA  POKRETA  

ZA  ZASTITU  LJUDSKIH PRAVA- Psiholoski rat-uterivanje straha Srbiji 

 

 

Pet clanova Pokreta za zastitu ljudskih prava  su strajkovali gladju od 14 do 29 juna zahtevajuci da njihova 

od kriminalaca ugrozena prava budu ispostovana.Оni su  prekinuli strajk gladju uzdajuci se koliko toliko u 

obecanja  gospodina Dragica RUDIC-a, savetnika predsednika Vlade dr.V.Kostunice da ce nadlezni drzavni 

organi postupiti po zakonu.  

 

Kao sto smo se i nadali, znajuci krajnju obstinaciju kriminalaca, njihovu zaslepljenost carom, ova ljudska 

patnja je zloupotrebljena da se  primerom strajkaca zastrase svi drugi koji bi se drznuli protiv njih. Jer nije 

doslo do poboljsanja, naprotiv doslo je do novih   eskalacija nasilja, Bosko Grujic je izlozen agresiji, stariji 

covek Jovan Tasic iz Petrovca na Mlavi je preminuo od posledica mozdanog udara.   

 

Strajk gladju pet ocajnika je zasada njihov licni poraz.Ali je jasno prepoznatljiva providna strategija 

raspamecenih. Na delu je psiholoski rat protiv Srbije.Nas zastrasuju, zele Srbiju da disciplinuju, eskalacija 

nasilja nad strajkacima gladju je metodicna akcija geo-okruzenja( Kosovo) i neprijatelja Srbije, sa ciljem 

jacanja mafijastva , zeli se pokazati njihova svemoc,  ubiti Srbiji zelja za otpotrom, zastrasiti javnost, 

zvanicna vlast, novinari, NVO, ubediti ih da se kriminalcima nista ne moze, da ih stite najmocnije drzave,  

cilj je zauvek cementirati neformalnu despotiju. Zaslepljenim debiliziranim kriminalcima car, Srbiji i Srbima 

propast. Pa eto jedan covek umre, pa mi smo svemocni. 

 

Porucujemo im da ovo nece proci. Ovo je poraz najotrovnijih neprijatelja Srbije. 

 

Ovo je pogodan povod da se i ovom prilikom ukaze na   slozenost i delikatnost fenomena mafijastva ( 

neformalnih centara moci). Te da se predoci da u okviru neformalnih centara moci postoje pored ogromne 

vecine neznalica( diletanata)  i drugi segmenti u zemlji i van nje, koji vrlo racionalno i metodicno 

zloupotrebljavaju ostrascene mafijase neznalice u svrhe destabilizacije Srbije. Vreme je da Srbija pokaze da 

ima valjane kadrove sposobne da daju dostojan mudar odgovor ovome izazovu, kao sto to cine kadrovi 

zapadnih drzava. Nas odgovor njima treba da bude EKSPERTSKA PROCENA I EFIKASNA AKCIJA. 

Pobedimo ih znanjem, mudroscu. Um caruje snaga klade valja..Ostrasceni kriminalci ce ponesto poceti da 

shvataju  da rade protiv svoje drzave, svoga naroda, na kraju protiv sebe. Njihovi manipulanti ce uvideti da u 

Srbiji ima sve vise ekspertize i efikasnosti, te ce dici ruke od jalove rabote. 

 

Zelimo da objasnimo manipulirajucu ulogu Ruske mafije.Vecina segmenata srpskih mafijasa dela navodno iz 

patriotskih pobuda zastite Srpstva, uz pomoc brace Rusa. Predsednik Rusije Putin se bori protiv kriminalaca 

koje zloupotrebljavaju nepr ijatelji Rusije ( zele da nastave tako slabljenje Rusije preko mafijasa  po receptu 

slabljenja SSSR-a, po istom receptu je razbijena i SFRJ). Postoji snazna sprega Ruske i Srpske mafije, na 

stetu oba naroda.,slabljenja iznutra. Putin je svestan ove suptilne igre drugih drzava sa Ruskom mafijom, da 

Ruska mafija nije pod kontrolom Rusije onoliko koliko su pod kontrolom drzava mafije u zapadnim 

drzavama, on zna za jadac. Rusija je mnogo jaca od Srbije, Putinu je lakse sa mafijasima nego nasoj oslabiloj 

drzavi. Podrska Rusije u vezi Kosova, sadasnje jacanje ruske drzave, sve to moze stvari zamagljivati, da jaca 

i pospesuje veze obe mafije.Navodno braca Sloveni, a ovamo mastan car., u korist slabljenja obe drzave. 

 

Nazalost, Evropski sud za ljudska prava nista nije preduzeo da zastiti ovih pet gradjana. Ovaj sud kaze da je 

u 2006 godini iz Srbije samo jedna zalba opravdana,  a ovde su vecina, milioni, ugrozeni od kriminalizovanih 

svakojakih segmenata, cime ovaj sud minimalizira ovdasnje bezakonje, na recima se zalaze za postovanje 

ljudskih prava, a na delu perverzno ohrabruje kriminal i diskretno rusenje Srbije iznutra. 

 

Porucujemo mafijasima da nas nece zaplasiti, njihov interes za nase zdravlje, njihove pretnje, Srbija se budi, 

dize glavu, ispravlja kicmu, stice mocne saveznike. Znacajno je da javnost postane svesna i dobro obavestena, 

da se fenomen mafijastva stavi na dnevni red, da bude proucen,  pretocen u plan akcija. Ekstremna 

arogancija nad nevinim ljudima ovoga puta , je samo kontraproduktivna, neformalni centri moci nece 

obeshrabiti, ( uvek je bilo kukavica, malodusnih, i bice ih, ), nego ce ohrabriti sve one koji zele, koji mogu  da 

pomognu ovoj drzavi i ovome narodu.. Ovako videci ovaj strajk gladju, strajkaci gladju su momentalni 

gubitnici, ali su mafijasi stupidni nasilnici neminovni finalni gubitnici. 

SAVET POKRETA 

Knjiga TOMISLAVA KRSMANOVICA: NEFORMALNI CENTRI 

MOCI-KO OVDE KRIJE ISTINU? 
 

Nedavno je u izdanju Alfa tim printa izasla knjiga nazvana NEFORMALNI CENTRI MOCI-autora 

Tomislava Krsmanovica koja predstavlja , u nasim uslovima, i sire,  pionirski poduihvat, prvi iskorak u 

pravcu ovakvog interdisciplinarnog prouĉavanja pojave mafija i kriminalaca, moze se slobodno reci 

naseg danasnjeg problema broj 1. Iako je Krsmanovic publikovao poslednjih nekoliko godina cetiri 

znacajne knjige., i autor je velikog broja knjiga i publicistickih izdanja o ljudskim pravima u formi 

samizdata, .  poznatiji je javnosti kao borac za ljudska prava,. a manje kao pisac.Pored relativno 

skromnih tiraza i nedovoljne promocije ovih knjiga, razlog njegovog malog uticaja je bio i medijska 

blokada u kojoj se nalazio tokom dugog niza godina. 

 

Evo sta kazu ugledni recenzenti o ovoj knjizi: 

 

-Profesor dr Marko Mladenovic, Pravni fakultet:Ova knjiga  oznaĉava vrlo znaĉajan doprinos 

prouĉavanju ove  zamraĉene oblasti, a koja je tako sudbinska za opstanak nase drţave i nacije. Ovo je 

pionirski  rad ne samo na ovim prostorima, nego i na globalnom nivou...Ako ne suzbijemo mafije, 

ubrzaće se naše sveopšte propadanje.-poruĉuje Krsmanović. Slaţem se potpuno sa njim.  

 

-Profesor dr.Mihajlo Mihajlov:” 

 

Sada u ovoj novoj knjizi Tomislav Krsmanović razvija misao u širinu i dubinu i dolazi do tragiĉnog 

zakljuĉka :"Neformalni centri moći" - sinteza tajne policije i kriminalnih struktura, zaista predstavljaju 

"crnu rupu" za drţavu i naciju. Bit je u tajnosti bilo koje organizacije. Sve što je javno - dozvoljeno je. 

Sve što je tajno, pa ĉak ako se radi o tajnom udruţenju filatelista - kaţnjava se kao organizovani 

kriminal. Operacija  "Sablja" je bio pokušaj (naţalost neuspeli) formalnih i javnih centara moći, a to 

znaĉi drţave, da likvidira tajne, neformalne centre moći - simbiozu tajne policije i mafije. Da je 

"Sablja" uspela - ova zemlja bi, po svoj prilici, izbegla "samoproţdiruću crnu rupu". 

 

-Miroslav Kostić, novinar i pisac 
 

Ovakvi doprinosi fenomenu lokalnog mafijaštva dosada nisu postojali kod nas. Na osnovu naših 

saznanja, ovim pitanjem se niko dosada kod nas na ovakav naĉin nije bavio, niti  van 

zemlje.Krsmanović znalaĉki naĉinje jednu izuzetno znaĉajnu temu, zalazi duboko u neistraţenu oblast, 

što je upravo najveći znaĉaj ovoga dela. Neformalni centri moći, znaĉi reći nešto što je nepoznato, 

skoro metafiziĉko, tu ne mogu  uvek da pomognu samo suve opipljive ĉinjenice..Problem istraţivanja 

je upravo u tome. Sasvim je opravdano, dakle nije proizvod mašte autora, što povremeno na prvi 

pogled ima neobiĉnih tvrdnji, stvari ponekad mogu izgledati  kao ĉudne, ili groteskne. A ustvari su 

faktiĉko stanje. Javlja se problem-kako ih tako na prvi pogled neuhvatljive, formulisati. Uvek su oni 

koji su išli ispred vremena , naĉinjali neke tabue, snosili rizik da budu proglašeni da iznose 

neproverene tvrdnje, ili ĉak da su neozbiljni. Na sreću, ovaj rad je suviše ozb 
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Документ број 163.  

-Јули 2007.године. Акције промоције Дрине. 

Документ број 164 

-Јули 2007.године. 

Милош Јевтић је пензионисани новинар Радио Београда 2.Иначе је од Лознице, значи из завичаја. 

Он је извршио увид у моје књиге и изјаснио се да су врло занимљиве 

24. јула Скупштина Србије усвојила Резолуцију о неопходности праведног решавања питања Аутономне 

покрајине Косово и Метохија, заснованог на међународном праву. 

27. јула Никола Радосављевић (39), хицима из ловачке пушке, у селу Јабуковац код Неготина усмртио 

девет особа а две ранио. Након злочина покушао самоубиство, али је спречен и ухапшен. 

-Август 2007.године. 

Упознао сам симпатичне студенте који се баве организацијом туристичких путовања студената. 

27 августа сам се обратио министарки правде .Снежани Маловић, министру МУП-а Србије Драгану 

Јочићу, Надзорном одбору Врховног суда Србије.и Републичком јавном тужиоцу.  

Документ број 165. 

Сматрам да је подела Косова најгоре решење. 

Документ број 166.  

-Септембар 2007.године. Болесно становништво. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD


565 
 

-* 

-19 септембар 2007.године. Награђени текст сестричине Валерије Дашић. 

Документ број 167. 

 

- 

Др. Обрен Цицовић.   ћ :  СА    ОВАКО    БОЛЕСНИМ    

СТАНОВНИШТВОМ    БИ   ОДАВНО    

БАНКРОТИРАЛЕ    И    ЕКОНОМИЈЕ    

ПОЈЕДИНИХ   БОГАТИХ   ЗАПАДНИХ    

ДРЖАВА .  Трошкови   здравства   опустошили    економију .   

  

Добро   су   познати   подаци   о   врло   лошем   здравственом   стању   становника   Србије .  
Србија   је   по   негативним   зравственим   показатељима   у    врху   европске ,  а   понекад   и   
светске   лествице :  што   се   тиче   морбидитета  (  стопе   обољевања ),  морталитете  (  стопе   
умирања ),  саобраћајних   удеса ,  свакојаких   несретних   случајева ,  трауматизама .  Она   
је   у   врху   и   по   броју   инвалидских   и   старосних   пензионера ;  демографи   и   поједини   
лекари   спомињу   застрашујуће   бројке   абортуса ,  кажу :  читаве   Србије   су   деценијама   
друштвене   распамећености   и   небриге   отишле   под   нож   гинеколога .  А   шта   рећи   о   
раширености   дроге ,  алкохолизма ,  пушења ,  о   лош ој   исхрани ,  лошим   животним   
навикама   штетним   по   здравље ,  о   душевном   здрављу   нације   и   младих ,  о   сиромаштву ?  
Овоме   треба   додати   белу   кугу ,  старење   популације ,  Србија   копни .   
  
Са   једне   стране   имамо   огроман ,  свакодневно   све   већи   бро   болесних   и   унесрећених ,  
којим а   је   потребна   хитна   и   квалитетна   медицинска   нега .    
  
А   са   друге   стране ,  су   наше   здравствене   установе    и   потенцијали   који   су   крајње   
недовољни ,  што   се   тиче   броја   болница ,  болничких   кревета ,  лекара   и   медицинског   
особља ,  опремљености   медицинским   апаратима   и   инс трументима ,  лекова ,  исхране ,  
хигијене ,  болничког    конфора .     
  
Сиромашна   држава   нема   више   новца .  А   болесних   све   више  !   
  
Једноставно ,  здравствени   капацитети   су   одавно   постали   крајње   недовољни ,  наше   
здравство   је   се   загушило ,  истински   одавно   пукло ,  на   прегледе   се   чека   дуго ,  до   места   
у   болницама   се   долази   тешко .  А   и   ако   се   добије   место   у   болници ,  болничка   нега   није   
она   каква   би   требала   да   буде ;  нажалост ,  иако   је   огромна   већина   наших   лекара   
стручна   и   савесна ,  верна   Хипократовој   заклетви ,  има   их   који   то   нису ,  широ ко   су   се   
одомаћили    поклони   и   мито .  Ако   нема   стимулације ,  онда   болесник   понекад   може   
бити   лишен   не   само   људског ,  него   и   стручног   медицинског   третмана .  А   то   значи   
изгуби   здравље   или   живот .   
  
Здравство   је   колабирало   одавно ,  без   да   је   то   речено   јавно ,  то   се  ''   мудро '' крило .    
  
Држава   је   осиромашила   изнурена   свим   и   свачим ,  а   нарочито   трошковима  '' лечења ''.    
  
Данас   у   Србији   влада   истинско   расуло   у   појединим  болницама   и   клиникама .    
  
Болесници   и   становници   су   изгубили   поверење   у   поједине  здравствене   установе  и  
лекар е .  СПАШАВАЈ   СЕ   КО   МОЖЕ ,   КАКО   ЗНА !  Са   свих   страна   се   данас   чује :  ТЕШКО   
ЛИ   СЕ   ОНОМЕ   КО   ОДЕ   У   БОЛНИЦУ ,  ИДИ   ТАМО   САМО   КАДА   МОРАШ !    
  
ПРАВО   НА   КВАЛИТЕТНО   ЛЕЧЕЊЕ   ИМАЈУ   САМО   ИМУЋНИ !   
  
Овде   су   умесна   два   питања :   
1. ОТКУД   КАТАСТРОФАЛНО   СТАЊЕ   ЗДРАВЉА   НАЦИЈЕ ?   
2. ЗАШТО   Д РЖАВА   НИЈЕ   У   СТАЊУ   ДА   ДРЖИ    КОНТРОЛУ   У   ОБЛАСТИ   ЗАШТИТЕ   
ЗДРАВЉА   И   МЕДИЦИНСКЕ   НЕГЕ ?    
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-Септембар 2007.година. Томислав Крсмановић: Објективизам и либертаријанизам. Да ли 

Либертаријанци и Објективисти могу  једни другима пружити гранчицу маслине. 

Јула 1992.године сам учествовао на либертаријанској конвенцији у Попраду, Словачка ( том 4), 

организованој од стране америчке либертаријанске NGO  ISIL-Internatonal society for individual liberties  ( 

www.isil.org). Од тада сам неколико година био њихов представник за СРБИЈУ и публиковао сам 

либертаријанске књиге, пре свега књигу универзитетског професора Кена Скуланда Авантуре Џонатана 
Галибла, а затим и Исцељење нашег света др. Мери Руварт ( проглашену за књигу  деценије у САД), 

поједине либертаријанске памфлете, а касније књигу Карла Хеса Капитализам за децу. 

Било ми је истинско задовољство да присуствујем скуповима ИСИЛ-а у Попраду, Словачка 1992.године, 

затим у Берлину, Риму, Атини и Копенхагену где сам 22 марта 1999.године био почаствован 

престижним признaњем BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD.( том 5). 

Моје дружење са америчким либертаријанцима и из других земаља целог света, је побудило мој интерес 

да проучавам филозофију либертаријанизма, и нарочито објективизма чији је оснивач била Ајн Ренд. 

Ове две филозофије, поред других идеја и схватања, су ми помогле да изградим моју животну 

филозофску платформу. 

Моје становиште је да либертаријанизам као филозофија може помоћи појединцима широм планете да 

остваре своје потенцијале  и просперитете. Али да захтева другачије интерпретације и приступе,у  
зависности од тога колико је конкретна земља остварила демократске стандарде.  

Прихватам критике и корекције објективиста, либертаријанизам је у својим појединим виђењима 

субјективан и ненаучан, или чак  близак анархистима, утопијски. 

Овде немам намеру да извршим свеобухватну и објективну анализу либертаријанизма  и објективизма, 

пре бих то учинио узгред, једноставно ово би био краћи осврт. 

Документ број 167 А.. 

-Јули август 2007.године. Милица Јованић опет  долази на Аду. 

Милица је неколико пута била на Ади, али са Макишке стране. 

Навратим и до омиљене плаже где се окупљају пензионери и средовечни. 

  

 

-  
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Интегралан текст на линку: http://www.koreni.rs/otkud-povika-na-crnogorce-u-srbiji/ 

 

 

Tomislav Krsmanović: OTKUD POVIKA NA CRNOGORCE U SRBIJI.  

 

 

Poznato je iz istorije, da kada su neka zemlja , ili zajednica, u krizi, da se tada stvara plodno tlo za potragu 

krivaca, traţe se ţrtveni jarci, na koje će se baciti krivica. Kada je Nemaĉka bila sve više rastrzavana velikom 

ekonomskom krizom, i posledicama nepromišljenih ratova u koje se olako upuštala, masovnim nezadovoljstvom 

radnika i siromaštvom, uvek je uzimala maha jarosna hajka na Jevreje.  

 

 Današnja Srbija kopni, to svi mi prepoznajemo, njoj predstoji, ako se ništa energiĉno ne preduzme, ubrzano 

slabljenje i smanjenje teritorije. Umnoţavaju se svakojaka sumnjiĉenja: za našu stradaniju su krivi susedi, 

etniĉke i verske manjine, pojedine politiĉke stranke, NVO, pojedini politiĉari koji su prodali zemlju da bi 

napunili dţepove, popovi, sekte, homoseksualci, komunisti, mafijaši, tajkuni, meĊunarodna zajednica, EU, 

NATO, pojedine velike drţave, itd.  

 

Ovakva sveopšta i paušalna sumnjiĉenja, makoliko u pojedinim segmentima bila osnovana, su pre svega prisutna 

u siromašnim i zaostalim društvima u kojima nedostaje temeljita nauĉna analiza društva.  

 

U Srbiji se, mada to nije nikako raširena pojava, u ovakvim okolnostima, sve više podgreva netrpeljivost 

pojedinih Srbijanaca prema Crnogorcima koji ţive u Srbiji.  

 

Upravo bih hteo da se time pozabavim detaljnije.  

 

Zašto baš na Crnogorce? Da li se radi o masovnijoj netrpeljivosti? Da li je ova omraza zasnovana na ĉinjenicama 

? Ili je na delu etniĉka iracionalna predrasuda? Pogrešna procena? Koja kuhinja podgreva ovu omrazu?  

 

Ĉinjenica je da su naroĉito posle Drugog svetskog rata, a i kasnije, razni moćnici, policajci, sudije, direktori, itd, 

bili poreklom Crnogorci, neki od njih su se ponašali nasilniĉki, uzurpatorski u Srbiji, ili u Vojvodini.  

 

Ali, istini za volju, Srbijom je bila prekrivena komunistiĉkim represivnim aparatom, rasprostranjenim diljem 

Srbije , sve do najmanjih pora. A tu su ipak daleko najbrojniji bili Srbi iz Srbije, Srbijanci, a ne Srbi iz Crne 

Gore, Crnogorci.  

 

Dakle, bilo je privilegovanih pojedinaca Crnogoraca u Srbiji, ali se nikako ne moţe reći da se radi o većini 

Crnogoraca koji su bili privilegovani u Srbiji u to vreme. Naprotiv, ĉinjenica je da je većina graĊana Crne Gore 

koji su se zatekli u Srbiji, delila tegobnu sudbinu ostalih graĊana Srbije.  

 

Isto je tako neoboriva ĉinjenica, da su Crnogorci u Crnoj Gori takoĊe podnosili ništa manje tegobne i i zlehude 

sudbine prethodnog poretka, isto tako kao i oni u Srbiji, komunizam je graĊane Crne Gore ojadio isto onoliko 

koliko i graĊane Srbije, ako ne i više.  

 

Danas se sve ĉešće ĉuju ogorĉene tvrdnje da Srbijom da dan danas vladaju sve sami Crnogorci, od šefa drţave, 

preko ministara i tajkuna, policajaca , sudija, direktora, sve do mafijaških klanova i kvartovskih reketaša. U 

nauci postoji naĉelo: BOLJE JE NE ZNATI NIŠTA, NEGO LI DELIMIĈNO! Ovakva tvrdnja je takoĊe dobrim 

delom neosnovana, rekla kazala.  

 

O ĉemu se ovde radi? Ovo je pogodna prilika da se progovori o našim zrelostma i nezrelostima.  

 

Pre svega mi smo za vreme komunizma, ne samo Crnogorci, nego i Srbi iz Srbije, a delimiĉno i pripadnici 

drugih republika SFRJ, poĉinili ogromne katastrofalne pogreške. Komunistiĉkim vlastodršcima je bila udarila 

vlast u glavu, oni koji su ţivi, to sada treba jasno da shvate. Bila su takva vremena, nedostajala im je vremenska i 

emotivna distanca, znanje, svest, iskustvo u vladanju. Oni su bili ubeĊeni da su perjanici novog, najpravednijeg 

društva, te da im je otuda sve dozvoljeno, opravdano, da oni kao voĊe najpravednijog sistema u istoriji treba da 

budu u svemu privilegovani, da im je dozvoljeno da otmu, kazne. ''Bog je sebi prvo napravio kapu''!  

 

Pokazalo se kasnije, a to se tako jasno vidi danas, da su bili u zabludi, komunizam nije bio putovanje u Obećanu 

zemlju, nego surov obraĉun sa većinom graĊana. Ovo što se danas dešava je posledica ondašnjih propusta i 

grešaka.  

 

Šta se dešavalo u Srbji, kako su graĊani Srbije videli ondašnje ostrašćene vlastodršce? Prezirali su svoje 

nadmene birokrate sunarodnike iz Srbije, oni su bili omraţeni. A još veća omraza je bila prema onim oholim 
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Томислав Крсмановић: Драстично поремећени односи полова-социјални 

инжињеринг у функцији рушења брака, породице и наталитета. 

 

 

- SEKSUALNE SLOBODE I OROBLJAVANJE ZENA 

 

Vise seksualnih sloboda u demokratskom drustvu   moze voditi oslobadjanju zene- u 

nedemokratskom drustvu to je najbolji put za njihovo orobljavanje.  

 

Vise seksualnih sloboda u demokratskom drustvu dozvoljava zeni da na bolji  nacin izrazi 

svoju seksualnost i potrebu za ljubavi,  svoju autenticnu prirodu. Zena ima vise alternativa da 

u okviru njih traga za onim ljubavnim resenjem koje joj najbolje odgovara. Demokratsko 

drustvo joj omogucava vece materijalno bogatstvo, lakse dolazi do posla i egzistencije, brze i 

optimalnije se osamostaljuje. Ona je zasticena zakonom, moralnim vrednostima i normama, 

izvesnim tradicionalnim vrednostima,  koji  se bolje odupiru invaziji rusenja vrednosti koja je 

prisutnija u drustvima koja su  manje demokratska. U  demokratskim drustvima je 

konstruktivnija i jaca uloga crkve, sindikata,  politickih i organizacija za zastitu ljudskih 

prava, staleskih udruzenja i sindikata. Postoji javno mnenje i slobodna medija i naucni rad 

koji omogucava da se drustvo istrazuje i poznaje, ne postoje  tabu teme. Ljudsko mentalno 

zdravlje je adekvatnijeg nivoa u poredjenju sa nedemokratskim drustvima, drugaciji sistem 

obrazovanja, visi nivo kulture. Sve su to faktori koji daju zeni vise mogucnosti da kroz vece 

seksulane slobode koje joj se nude  dodje do najoptimalnije licne ljubavne realizacije. 

 

Nasuprot tome, u nedemokratskim , ili totalitarnim drustvima kakvo je nase, promocija 

navodnih seksualnih  sloboda  je najbrzi i najiefikasniji put da zena bude jos vise 

obespravljena i orobljena. Jer te slobode koje postoje na papiru ,ili  u zakonima, koje 

propagirajui javna medija,  koje se lansiraju na razne formalne i neformalne , vidljive i 

nevidljive nacine, daju pre svega slobode, pa i u ovoj oblasti, onima koji su jaci ekonomski i 

politicki,  ili fizicki. A na stetu slabijih, to su zene.  Pocevsi  od zaposljavanja i preduzeca i 

ustanove, pa preko obrazovnih ustanova, prelazeci kroz razlicite strukture drustva,  pa sve do 

porodice, zena ce po pravilu biti uskracivana u svojim pravima, i formalno  proklamovane 

seksualne slobode  ce biti privilegija jacih i mocnijih. Iz prostoga razloga sto u takvim 

drustvima ne funkcionise zakon, policija, sudstvo, Crkva nema znacajnu ulogu, to su 

zatvorena i neproucena drustva, sistem moralnih vrednosti je oslabljen ili srusen,  prekinuta 

nit sa tradicijom,  poprodicas je oslabljena,  medjljudski i odnosi  medju polovima drasticno 

poremeceni. Razume se bolje ce proci zene iz porodica bolje situiranih na lestvicama 

drustvene moci i prestiza. A sto je maniina, vecina ce biti predmet surove socijalizacije i 

pretvaranja u tela koje jaci zele da pretvore u objekt svoga posedovanja i pokornosti i 

poslusnosti. 

 

Velike su zablude feminizma u ovakvim okolnostima. Bez demokratskog drustva nema 

oslobadjanja zene, Zene i druge manjine su najcesce i najvece zrtve totalitarnih drustava. U 

njima stradaju slabiji. Vlada vucji zakon jacega. Zato zene treba da postanu najveci 

zagovornici borbe za demokratske promene. 

 

- 
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-Август 2007.године. Дрина на феисбуку. 

 

-  

Прочитао сам на њеном феисбуку необичан 

текст:

Tomislav Krsmanović: TAJNE SLUŢBE, RAK RANA SRBIJE-UBRZANO GURAJU 

SRBIJU U POGIBELJ.   

 Evo ovako Srbijom upravljaju`` na dugme``. 

Narod Srbije ima pravo na istinu!  

Frederic Douglas – pisac, borac protiv ropstva u SAD, koji je ţiveo u Americi izmeĊu 1817 i 

1895.godine, u svoje vreme је kazao:`` Kada jednom velika istina izaĊe u svet, nema sile na 

Zemlji koja je moţe orobiti, ili ograniĉiti  njene domete, ili je obezvrediti. Ona je 

predodreĊena da se razvija, dok ne postane misao sveta``.Оrobljena i obespomoćena Srbija 

ima pravo na istinu, da stekne novu svest. A kada se to desi, onda misao naroda ne mogu 

zaustaviti ni  topovi ni tenkovi. 

Ovaj tekst upravo ima za cilj da osvešćuje. 

Korupciju, zloupotrebe, pljaĉku i tiraniju, masovna nekaţnjena i neregistrovana kršenja 

ljudskih prava i zakona, omogućava društveno-politiĉki sistem u kome sve nacionalne 

institucije i organizacije u Srbiji, podleţu politiĉkim direktivama i odlukama koje dolaze iz 

centara moći nepoznatih javnosti i graĊanima.  

 Ustav i zakoni ne regulišu sadrţinu i primenu ovih direktiva i odluka, obiĉno su izdavane 

usmeno, iza njih ne ostaje nikakav trag, njihova sadrţina je nepoznata javnosti, koja ne moţe 

ni znati, niti uticati na njih. Nalogodavci su odgovorni jedino njima samima, i njihovim 

sopstvenim hijerahijama ( u zemlji i izvan zemlje, uglavnom  u geo-okruţenju).  

 Ovi javnosti nepoznati centri moći  imaju odluĉujući uticaj na donošenje odluka izvršnh 

organa vlasti, predsedništva, vlade, ministarstava, pravosuĊa, vojske, policije, u preduzećima, 

nauĉnim i kulturnim ustanovama,  medijima, socijalnim ustanovama, obrazovanju, 

elektronskim  provajderima, bankama, Telekomu, EPS-u , itd.  

 Kada pojedinci ili organizacije interpretirajući njihova prava doĊu u konflikt sa takvim 

direktivama, teško da mogu dobiti bilo kakvu zaštitu od bilo koga nadleţnog drţavnog 

organa. 

 To je neformalna vlast van zvaniĉne, koja je prekrila celu Srbiju, do najmanjih zaseoka, ima 

ogromnu moć, sveuvedena je u svim segmentima, izuzetno je snaţna  i brojĉano vrlo 

razuĊena  organizovana skalamerija, koja upravlja  tajno, i odluĉuje o ţivotima graĊana bez 

njihovog uvida i saznanja. 

 Januara 1977 godine 230 eminentna ĉehoslovaĉka intelektualca , ukljuĉujući i kasnijeg 

predsednika Ĉeške Vaclava Havela su obznanili POVELJU 1977 godine, o prirodi poretka i 

stanju ljudskih prava u ondašnjoj ĈSR.  U kojoj su uprli prst u ove tajne sluţbe kao stvarne 

vladare, i vinovnike, truljenja i dekadencije ove vitalne drţave. 

Ova Povelja je otvorila oĉi Ĉehoslovaĉkoj, zavera je provaljena. Narod je ustao protiv 

ukrivenih tirana i zatraţio slobodu. Ĉeška je danas drţava koja teţi visokim standardima 

demokratije.  
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 Врло надахнут о, искрено, осећајно и дубоко  мисаоно. али, ипак, остаје горак осећај, овакве јавне 

исповести на феисбуку не приличе жени  њених година  и друштвеног статуса, мајци. 

Коме је ова исповест намењена? Борису? Или некоме другом?  

Борис не користи лични рачунар. ко  је онда у питању? 

 

- 
  nije vazno to sto me nikada nisi odveo na mesta sa borovima uz more,sto nikada nismo zajedno 

popili  bevandu na mestima kojima me zasipaju svakog leta,   
nije vazno sto nikada nisi otklonio moj umor i sto za toliko toga nisi imao vremena i volje,lakse je bi lo  
gledati svoja posla i uzivati u hladovini kafica u centru, bez pogleda ispod naocara na (za tebe tako  
neobicnu) neznanku sa oboda grada,     
osim ako ti nije usput   
kada se samo set im cekanja,cekanja,cekanja...   
danas ne cekam nikog   
cekaju mene   
uzalud   
nikada  nisi dao gas i pustio me da vristim na cestama vojvodjanskih ravnica,   
nikada me nisi pozvao kada se svi raduju,   
nikada nisi pomogao u bolesti,tuzi,nevolji svake vrste,moje,moje porodice,   
nikada nisi popravio cesmu ili svetlo u mom domu,za sve sam placala  previsoku cenu,   
nikada me nisi prebacio do posla u rano jutro,sacekao u kasnim satima kada su na ulicama velegrada 

aveti  
strasnih vremena,   
nikada nisam videla gde si se rodio i ko te je rodio,   
nikada ni ovde ni onde nisam mogla postaviti status,da sam "u v ezi",   
nijedna zajednicka javna fotografija,   
a bilo ih je   
a i zasto bi..   
da li smo plivali ili plesali zajedno   
biciklama isli u zajednicku kupovinu   
zajedno plakali ili se smejali zbog ljudskih gluposti koje nam nisu mogle nista   
jer smo bili ne ti i ja   
vec m i   
ne   
mi nikada nismo ni bili zajedno da bi te krivila ili trazila natrag ono sto mi pripada   
toliko toga jesi bio ali mnogo vise nisi i ne samo zato     
ostani tu     
gde si bio kada si sreo mene   
kako mi je samo bilo hladno usred leta   
leta poput ovog   
ostani tu za uvek   
kazes da bi mogao opet   
ne   
to se desilo samo jednom   
i sasvim slucajno   

ipak zahvalna sam ti     
da nije ljudi poput tebe ne bi znala da postoje ljudi koji ti nisu ni nalik   
pisac ovih redova je jedan od njih   

  
 -    

      
   
   

     .   
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-Август 2007.године. Дрина-жртва. 

Њен феисбук је исповедаоница. Даје материјал за дешифровање њених необичних поступака. 

 

 

На овој фотографији приказује изунурене српске војнике у Првом светском рату. Ипак, у њој је остао 

осећај патриотизма. 

А овај њен текст на њеном феисбуку ми открива једн другу, мени непознату  страну њене личности. Она 

је бунтовник, критичар неправди.  

Rano beogradsko jutro 

neko na sluzbu (u ime naroda i nauke)dolazi peske 

zbog ukinutih naknada za prevoz 

neko gradskim prevozom bez klime 

a neko na sluzbu(bogu)dolazi.. 

ima se moze se 

ma ne da ima 

nego se preliva 
kako stvari stoje za veru uvek ima para 

a za zdravlje ljudi 

u drzavnim kasama susa ko nikad 

pa onaj ko ima 

taj zdravlje i kupuje 

ko nema 

u kadionicu bez zakazivanja 

(u holu nalaze se crkvica i kapela,svakog bogovetnog jutra kroz klima uredjaje dopire miris tamjana.. 

dok ovo gledam prisecam se vremena u kojima su se ljudi krisom molili,slave slavili i kada su krstice oko vrata 

naredbama branili, 

a danas.. hteli ne hteli prekrstite se i prilog dajete makar leba ne jeli 

tu gde se pati i umire pravo je mesto za bozji biznis 

dok se radosti vaskrsenja desavaju na nekom drugom mestu) 

1.VRATITE MI PLATU UVECANU ZA 20-50% U ODNOSU NA ONU KOJU STE SMANJILI!(GDE I 

KOME JE OTISLA ODUZETA ZARADA?) 

2.VRATITE MI NAKNADU ZA PREVOZ (KOJI JE TRENUTNO U KOLAPSU OVDE GDE STANUJEM, 

IDE ZIMA I VISE NE MOGU PESKE DO POSLA I NATRAG)! 

3.OMOGUCITE SVIM ZAPOSLENIM BESPLATNE OBROKE U RESTORANU FIRME! 

4.PLATITE MI SVAKI SEKUND PREKOVREMENOG RADA! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205540528965827&set=a.1175708826124.2028402.1030188974&type=1
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5.ZASTO O POVECANJU POREZA,CENA STRUJE I BROJNIH TIHIH AKTUELNIH POSKUPLJENJA, 

NE GOVORITE U MEDIJIMA! 

6.POLUDELI STE SA CENAMA USLUGA ODRZAVANJA MENTALNOG I FIZICKOG ZDRAVLJA 

LJUDI! (SKOLSTVO,ZDRAVSTVO...) 

7.VRATITE MI MIRAN SAN! 

8.RAZNO. 

p.s. Molim dobronamerne pratioce ovog profila da mi vise ne govore da sam naivna i da je sve ovo uzalud, i eka 

je,mnogo smo se ucutali, a tako mnogo trpimo...SVI ODREDA!- 

-Септембар 2007.године. Догађања. 

Септембар 2007.године. Преминули. 2. септембра  Сафет Исовић, босански народни певач. (1936). 

6. септембра  Лучано Павароти, италијанска оперски певач. (1935) 

 

      Лучано Павароти. 

26. септембра  Ненад Богдановић, градоначелник Београда. (1954), 30. септембра- Милан Јелић, 

председник Републике Српске (1956) 

17. септембра у најконтроверзнијој изјави у вези иранске нуклеарне кризе до сада, француски министар 

спољних послова, Бернар Кушнер позвао јавност да се припреми и за најгоре- тј. рат са Ираном. 

Зоран  Димитријевић  уме све по кући да поправи. Упознао сам га са Терезом, она има велику кућу у  

Брестовику код Гроцке, а и он станује са супругом у околини Гроцке. Он се сада брине о 

водоинсталацијама, струји и грађевинским  радовима око њене куће 

Вера Кондић лекторише мој најновији том саге. 

1 октобар 2001.године. Састанак у Ресторану  Парк.                                                                                                    

Овоме састанку су присуствовали: др.Миша Ђурић, Голуб  Бакић, Пера Бјелановић, Драган Нешковић, 

Миладин Шаловић, и други, дошао је и Радмило Крстић који је био у посети из Канаде. 

-Октобар 2007.године. Догађања. 

Др. Коста Чавошки ( томови 3-5) је у његовој збирци саопштења  Одбора за одбрану слободе мисли и 

изражавања ( Службени гласник 2009), дакле публикованој тек кроз две године, по први пут изнео у 

јавност Србије податке и документа  о моме доприносу против злоупотребе психијатрије..

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Safet_Isovi%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/1936
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1935
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1954
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1956
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Коста Чавошки и Бошко Обрадовић 

Др Срђа Цветковић, научни сарадник Института за историју је публиковао две врло  значајне 

монографије о политичкој репресији од 1945 до 1985.године, које су уствари плод његових 

вишегодишњих истраживања, у којима је детаљно приказао моје доприносе, пре свега када се ради о 

злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. 

 

Др. Срђа Цветковић. 

Тако су ова два еминенна научника скинули са моје личности  вишедеценијски вео забрана и јавност је 

могла сазнати веродостојне податке о мени., 

Сину Милану није лако наћи посао. 

Руски дом је омиљено место, дају се узбудљиви филмови, приређују обогаћујућа предавања, наступи 

разноразних анасамбала. тамо сретнем понекада знанце из тих давних времена, још од 1955.године, када 

је се Руски дом поново отворио након вишегодишњег застоја од 1948.године. 

Ова културна установа Русије тако чува дух прошлих деценија. Када се приближим згради, почнем да се 

пењем  уз  степенице и крочим у ходник, ја бих тада опет био у оним старим временима, када сам био 

студент, осетим опет онај полет, иако знам да су се времена променила. 

Особље се на неки начин променило, и у то време су службенице биле углавном  жене, али су то биле 

строге, иако  врло учтиве и у сваком погледу на свом месту, ипак сличне  женама бирократама. Таква су 

била времена. И филмови су били другачији. 

 Ове данашње службенице су младе и савремене жене. Гледао сам јуче филм о распаду СССР-а. Смак 

света, Страшни суд, стари ЈАК  авион у коме се налазе  Руси, треба из далеког азијског града да полети 

за Москву, таман крене, искрсне некава препрека, све се распукло, путници унезверени. 

Далеких 1950-их и 1960-их тако нешто нисам могао помислити ни као најневероватнију  научну 

фантастику. А то је недавна стварност. 

Руски  дом су основали у  Краљевини Југославији  избеглице из Царске Русије, поражени Бели. Када сам 

долазио у Руски дом када је поново био отворен 1955.године, помисао или било  каква асоцијација на 

Беле, је тада  била апсолутно немогућа.  Ипак, сада ми се чини да је другачије, Путинова Русија пружа 

руку  помирења  Црвених пораженим Белим.  

То се и овде осећа у извесној мери. Као да се кроз ходнке зашетају Бели атамани и козаци. 

Преминули: 6. октобра Лаза Ристовски, српски популарни композитор и клавијатуриста. (1956). 

16. октобра је у саобраћајној несрећи погинуо славни македонски певач Тоше Проески 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1956
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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-  

             Тоше Проески. 

7. октобра  за време Антифашистичког скупа у Новом Саду, припадници групе Национални Строј. 

каменовали су демонстранте. Жандармерија је свих 54 неонациста, међу њима и словачке држављане 

похапсила. У Новом Пазару у току вечерњег програма извршен деструктивни напад на две телевизијске 

станице. Починиоци су још непознати, али се почетком наредне недеље спекулише о Вехабијама са 

једне илиполицији са друге стране. Ситуација у Србији је због овога наредне недеље напета. 

 

 

 

                  Вехабије. 

 

- 

-  

-9 октобар 2007.године. Стање људских права у Србији. 

Документ број 168.  

-Октобар 2007.године. Догађања. 

10. октобра је на Шултеновачком брду код Новог Пазара нападнут предајник радија "Сто Плус". 11. 

октобра Реис Улема Исламске Заједнице Србије, Адем Зилкић и званично ступио на ту функцију, 

заменивши Хамдију Јусуфспахића, те се упутио у Нови Пазар. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
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12. октобар - Русија још једном позвала САД да прекину са пројектом ракетног штита, те је запретила да 

ће се повући из споразума о нуклеарном разоружању. 

Драган Стојковић Пикси изненада поднео оставку на место председника ФК Црвена звезда. 

Љиља Пећанац је још пре више година постала позната по својим јавним иступима, она и дан данас врло 

оштро кртикује . 

19. октобра  Црна Гора добила нови Устав. 

Добрицу Ћосића понекад посетим у згради САНУ, жали се да се лоше осећа, песимиста је због нечега, 

али је стално у покрету. Потсетих га на Радомира Вељковића, његовог ратног друга из Јастребачког 

партизанског одреда, споменух Радомиров партизански надимак `` Лаза пиштољџија``, надајући се да ћу 

га орасположити да се заузме за Радомира да буде отпуштен из болнице. 

Он ми кратко одговори:`` Ми смо га једном слободили`` ( том 4). Промрмља нешто нејасно:``Писао је 

Енглеској Краљици да је разрешио Квадратуру круга `` , као да прекорева Радомира. 

Јован Гламочанин је снажан и отресит, русофилски оријентисан, позвао ме је на састанак проруских 

НВО у приземљу Хотела `` Београд`` на дну Немањине улице.  

Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја у Београду ме подржава у акцијама  развоја туризма на 

Дрини. 

Нада Петровић је префињена интелектуалка,највише је посвећена очувању личног здравља  и кондиције. 

Учествује у излетима ПД`` Копаоник``, били смо недавно у групи планинара који су се пели на Авалу. 

Поверила ми се да негде у њеном комшилуку близу Панчевачког моста иде на тренинге и физичку 

релаксацију. 

Др. Влада Љубичић је припремио сусрет са представницима Амбасаде  Русије у Београду, примио нас је 

господин Олег Дзиза, врло мудар и достојанствен дипломата.  

Причао сам о моме претку  Србину Милорадовићу, који је далеко догурао као славни генерал у руској 

војсци, одликован за борбе против Турака. Господин Дзиза ми је нешто кратко објаснио у вези са 

Милорадовићем и декабристима. 

  

Генерал Михаил Милорадовић. 

Ту је био присутан и наш саборац Драгобрат, сазнали смо врло занимљив детаљ, за време НАТО 

бомбардовања 1999.године,  будући да се његова кућа налази испод самог брда Стражевица, 

најбомбардованијег дела Београда, он се окрете господину Дзизи, потрешеним гласом, са сузама у 

очима: `` Сваку ноћ за време бомбардовања сам преноћивао у мојим колима која сам паркирао овде 

испред ваше амбасаде``. 

-Oктобар 2007.године. Акције развоја туризма на Дрини. 

Документ број 169.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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-1 новембар 2007.године. Захтев измена назива делова насељених места и улица. 

 

- 7. новембар 2007.године.Након више од четири и по године, пред Хашким трибуналом, почело 

суђење лидеру Српске радикалне странке Војиславу Шешељу. 

-  

     Војислав. Шешељ. 

Раде Мићић је изнурен, али је упоран и частан борац, не да се.  

-Новембар 2007.године. Предлог да Томислава Крсмановић добије признање Општине Раковица. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                              1.11.2007 god 

Tel.3511829,-Mob.tel:064-3095176, Pokret@eunet.yu                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ministarstvu za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu 

JAVNOSTI 

 

ZAHTEVAMO  IZMENE  NAZIVA DELOVA  NASELJENIH  

MESTA  U  JEDINICAMA  LOKALNE SAMOUPRAVE  NA 

OSNOVU  ISTORIJSKIH  I  STVARNIH CINJENICA  KOJIMA  

SE  VALORIZUJU OPSTI I DRZAVNI  INTERESI, 

NACIONALNA I VERSKA OSECANJA I JAVNI MORAL  
 

Pozivajuci se na Zakon o lokalnoj samoupravi Srbije Clanovi 120 i 121, kojim se definise 

da skupstina jedinice lokalne samouprave utvrdjuje nazive ulica, trgova, gradskih cetvrti, 

zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji., uz odobrenje  ministarstva 

nadleznog za poslove lokalne samouprave, pod uslovom da to odgovara istorijskim ili 

stvarnim cinjenicama, ako se njima ne povredjuju opsti i drzavni interesi, nacionalna i 

verska osecanja, ne vredja javni moral, predlazemo nadleznom ministarstvu da postupi po 

zakonu, i da nazive ulica, trgova, delova naseljenih mesta, spomenike, usaglasi sa istim. 

 

Cinjenica je da su pojedini nazivi, spomenici, itd,  u nesaglasju za vazecim zakonskim 

propisima , da pripadaju pojedinim drzavama ili njihovim velikodostojnicima, koji su se 

prema Srbiji i nasem narodu ponasali neprijateljski, pre svega u  poslednjim ratovima, 

prilikom raspada Jugoslavije, zavodjenja sankcija, izolacije, satanizacije nase zemlje  

njenog naroda.Skoro je pravilo da su te iste zemlje postupale neprijateljski prema nasem 

narodu i Srbiji i u proslosti, mada su uspevale da se neretko netacno predstave kao nasi 

veliki prijatelji..Ovakve prevare i zloupotrebe nad nama i nasom drzavom su bile moguce 

jer nasa istorijska nauka nije bila na dovoljno visokom nivou da to obelodani, ili pak se 

radilo o  imperativima ondasnje drzavne politike kojoj je tako onda odgovaralo.  

 

Ova flagrantna nepravda koja vredja patriotska osecanja gradjana, javni moral, sto je u 

flagrantnom nesaglasju sa cinjenicama, treba sto pre da se otkloni. Jedno pitanje:" Zasto 

su uklonjeni nazivi javnih mesta sovjetskih generala i velikodostojnika? "Tacno je da su 

oni bili pripadnici boljsevicke drzave, ali su u isto vreme boreci se doprineli pobedi nad 

nemani fasizma . Rusija  Srbija imaju vekovno vrlo razudjeno prijateljstvo,  

ima toliko zasluznih Rusa. Ruski i slovenski narodi su nasi prirodni saveznici, to treba da 

se vidi po nazivima nasih ulica.,i po spomenicima.  

 

Nasa istorija je nedovoljno proucena, u mnogim segmentima caruju pogresni zakljucci i 

podaci, ona nije toliko odraz stvarnih dogadjanja nego u prilicnoj meri razliciih friziranja 

, po volji velikih drzava i njihovih potrcka u Srbiji. Vreme je da se ova flagrantna 

manjkavost otkloni, nase eminentne ustanove, SANU, Univerzitet, naucni instituti, Crkva 

, drzavne ustanove, treba da temeljito i obektivno prouce nase odnose sa pojedinim 

drzavama tokom istorije, da se sve to naucno preispita, da se dodje do cinjenicnog 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
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-9 новембар 2007.године. 

Сестричина Ксенија се запосила као професор музике  у  средњој музичкој школи. Јовица 

Шумуликовски се бави издаваштвом и штампањем  књига. Остварили  смо плодну сарадњу у штампању 

либертаријанских књига. 

Голуб Бакић ( томови 4 и 5) је у пензији, бави се адвокатуром, врло је активан у Покрету за заштиту 

људских права, нарочито иступајући на предавањима и јавним трибинама. 

-12 новембар 2007.године. Трампа Косова за Републику Српску. 

Документ број 170.  

-12 новембар 2007.године.. Дрина Аврамовић. 

Пролазили су дани, недеље, Дрину нисам имао намеру да позовем телефоном.  

Зашто да јој пристајем на муку, када јој не могу помоћи? Синоћ је телефон у мојој соби зазвонио у позне 

сате. тргнуо сам се, ко и зашто телефонира тако касно?  Да се није нешто десило?  Брзо подигох 

телефонску слушалицу, одмах препознах Дринин глас:``Да се сутра обавезно видимо код тебе у стану у 

18 часова``. По тону њеног гласа, и краткоћи њене поруке сам претпостављао да се са њом, или са 

њеним ,нешто  озбиљно десило? Шта? 

PODACI ZA PODNOSENJE PREDLOGA OMBUDSMANU OPSTINE 

RAKOVICA DA TOMISLAV KRSMANOVIC,predsednik Pokreta za zastitu ljudskih 

prava gradjanin Opstine Rakovica ,bude kandidovan za priznanje za unapredjenje ljudskih prava na 

lokalnom nivou Opstine Rakovica u 2007 godini. 

 

Ove podatke slati na sledecu adresu- Gospodin Dejan Markovic, ombudsman Skupstine Opstina 

Rakovica, ulica Miska Kranjca 12, soba broj 8, Kancelarija gradjanskog branioca ombudsmana SO 

Rakovica  (pismo ili licno), ili na email omb.sorakovica@yahoo.com 

 

Podaci o Tomislavu Krsmanovicu 
 

Tomislav Krsmanovic iz Beograda, stanovnik Opstine Rakovica-Stanka Paunovica 70,11090-Beograd,  

je zasluzni decenijski borac za ljudska prava, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, pisac vise 

knjiga, pomagao je vrlo veliki broj gradjana zrtava povreda njihovih ljudskih prava, ukljucujuci i vise 

njih sa teritorije opstine Rakovica ( videti u prilogu), zalagao se poslednjih godina za postovanje 

zakona u Opstini Rakovica suzbijajuci akcije lokalnih kriminalaca na teritoriji ove opstine. 

 

Detaljni podaci o T.Krsmanovicu-Tomislav Krsmanovic  je borac za ljudska prava i pisac. Dobitnik je 

vise medjunarodnih priznanja. Zbog svoga zalaganja za ljudska prava bio zrtva politicke represije. 

Ziveo je u izgnanstvu u Brislu, Belgija od 1965 do 1971 godine .Predsednik Pokreta za zastitu ljudskih 

prava, Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije i Udruzenja podstanara  Jugoslavije. Uredjuje  list  

LJUDSKA PRAVA.  Od 1992 godine je bio clan  ISIL-a (Medjunarodnog drustva za individualne 

slobode)   za Srbiju i Crnu Goru .( sada nije vise).Zavrsio je  Ekonomski fakultet u Beogradu i post-

diplomske studije iz istrazivanja trzista pri Katolickom institutu za visoke komercijalne studije (1969) u 

Brislu, Belgija. i pripremio doktorat iz marketinga ( koji nije odbranio usled povratka u zemlju i 

progona   kojima je bio izlozen). Zajedno sa grupom beogradskih intelektualaca osnovao je  marta 1975 

godine prvi jugoslovenski odbor za zastitu ljudskih prava Direktna akcija za samozastitu koja je  

krajem 1980-ih godina postala masovna organizacija Pokret za zastitu ljudskih prava. Iz ovih 

organizacija  je nastalo nekoliko organizacija za zastitu ljudskih prava i politickih stranaka. u Srbiji i 

bivsim republikama SFR Jugoslavije.Sa svojim saradnicima  je doprineo da se obznani praksa 

zloupotrebe psihijatrije u  politicke svrhe i  primene vanpravnih instrumenata represije. Stavio je na 

dnevni red pitanje ljudskih prava. Pruzao je podrsku velikom broju zrtava bezakonja.prethodnog 

poretka. Izmedju ostaloga i sa podrucja Opstine Rakovica.-Vladimir Markovic novinar iz 

Vukasoviceve ulice broj 21,Kanarevo brdo ,koji je zbog verbalnog delikta bio vise  godina u zatvoru, 

Slobodan Zivkovic  elektricara ulica Vojvodica 89, koji je bio zrtva progona zbog izrazavanja verskih 

ubedjenja, Milice Saracevic, penzionera cijeg sina su ubili kriminalci ,Vidikovacki venac 79,Desanka 

Mitanovska , sluzbenica Vukasoviceva ulica Kanarevo brdo u vezi njenih prava iz porodicnih odnosa, 

Ljube Jovanovica zrtve progona –Vidikovacki venac broj 3, Mladja Dimitrijevic agronom u penziji, 

Vidikovacki venac 14, dr Vera Zivanic, Omladinsko setaliste 7, Ljubica Panic Radovanov, Sretena 

Mladenovica Mike 14 E, . Dobio je vise priznanja za svoje doprinose unapredjenju ljudskih prava od 

strane  Americkog udruzenja psihijatara, Svetske asocijacije psihijatrije, Amnesty International, 

Unesco i od  ISIL-a  The Bruce Evoy Memorial Award u  Kopenhagenu marta 1999.godine. (Odrekao 

se svih medjunarodnih priznanja).Autor je vrlo plodan pisac i knjizevni  stvaralac,pisac je velikog broja  

knjiga i brosura ,pre svega sa tematikom ljudskih prava.On je pre tri godine objavio knjigu Drinski 

rasomon(.SFAIROS-2003 godine), koja je njegov prvi literarni poduhvat. Knjizevni kriticari su ovaj 

deciji dnevnicki zapis iz 1940-1945 ocenili kao izrazito zanimljiv  i osvezenje za nasu 

knjizevnost.Zatim je  Vedes.-2004 g. objavio njegovu knjigu Kaznena psihijatrija-ko je ovde lud, 

zbirku dokumenata o zloupotrebi psihijatrije u politicke svrhe. Kaznena psihijatrija   obiluje i literarnim 

esejima. Vedes je 2006 godine objavio njegovu poslednju knjigu LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA 

SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE (1964-2006), koja je prema recenzentima istinska mala 

enciklopedija borbe za ljudska prava na ovim prostorima.Kada se radi o o ovoj najnovijoj knjizi o 

neformalnim centrima moci, Krsmanovic maestralno objasnjava sustinu ovoga pojma, stavlja ga na 

dnevni red , predocavajuci da je to nacionalni problem broj 1..Napisao je stotinak strucnih i naucnih 

analiza iz oblasti marketinga, sociologije, psihologije,   psiho-sociologije, ljudskih prava, objavljenih u 

domacim i stranim casopisima., i brojna  saopstenja i izvestaje o ljudskim pravima. 

 

Zivi u Beogradu i bavi se aktivnostima ljudskih prava, pisanjem politickih analiza , socioloskim 

istrazivanjima, i sve se vise posvecuje  pisanju knjiga. Telefon-381.11.3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 
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Цео дан сам размишљао о чему се ради са њом? Био сам нестрпљив. Појавила се на отвореним вратима 

мога стана, ушла је без куцања. Придржао сам јој да скине зимски капут, напољу је било ледено.  

Села је на кауч, погледала ме право у очи. Никад није била таква, предамном је била нека друга особа, 

или најзад права Дрина:``Моја деца су отишла код мога брата у Америку, дала сам на послу отказ, 20 

новембра ћу бити у Манастиру.`` 

 

-  

         Православне монахиње. 

Нисам знао шта да кажем, ћутао сам изненађен. Питао сам се да се можда шали, или да је донела 

импулсивну недовољно одвагану одлуку? Као да ми чита мисли прекиде ме у  размишљањима:``Та 

намера у мени сазрева дуги низ година, деца су збринута код брата, мајка и отац се сналазе како знају, 

моја одлука је дефинитивна, желим да се посветим Богу, и да као монахиња радим за опште добро и спас 

народа``. 

Настала је подужа тишина. Ништа не желим да кажем, ништа не желим да је питам. Она је у пар наврата 

помињала жељу да нађе мир у тишини манастира.  

Мислио сам да то не мисли озбиљно.  Чак је једном споменула да не жели више да живи. 

Највредније спутавају, или их гурају у самоубиство? Знам ко, како и  зашто то чини. То има своју 

извесну рационалну подлогу, непознату огромној већини људи.  

Али није исто тако чињеница, да поједини локални моћници такав  трагичан положај нашег народа, 

злоупотребљавају да се неизмерно богате, да бесомучно грабе привилегије, а има  и таквих који немоћ 

изнурених  обесправљених, користе да их додатно шиканирају и злостављају. 

Окрете ми се:``Бежим од овоземаљских задовољстава, желим да нађем мир и сврху постојања у 

јединству хармоније са Богом, хоћу да нађем нови  смисао живота``. 

Питам се у себи: да ли ће Дрина бујна жена, у тишини манастира успети да савлада своју женску 

природу, која ће  и даље тражти своје?. Што дикла то навикла, каже наш мудри народ. 

Устаде спремна да оде, затражи зимски капут. Док сам јој га придржавао, она ми стави руку на раме:``Ти 

си ми бацио појас за спасавање, вратио си ми  веру у људе, пре тебе сам помишљала упорно на 

самоубиство. Хвала ти до неба``, гледала ме је сузних очију. Настави:`` Било је још дивних и поштених 

људи, ипак они су се удаљавали, ти си ме  разумео до сржи, подржао си ми. Хвала ти до неба``.  

Наслонила је благо њено лице на моје и изашла. 

-12 новембар 2007.године. Агенцији за страна улагања. 

Документ број 170 А. 
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-14 новембар 2007.године. Предлог Владимира Марковића за `` нај грађанина Раковице`` 

 

Владимир Марковић ( томови 2-5) , жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, још није 

рехабилитован нити обештећен. Са њим сам се дружио, залагао да буде отпуштен из психијатртијске 

болнце у којој је се налазио од 1979 до 1982 године због вербалног деликта ( интервјуисао Фрању 

Туђмана)   Од 1997.године живимо у комшилуку. 

Влада повремено, али редовно, убацује у моје поштанско сандуче његове текстове у којима анализира 

стање људских права и политичку ситуацију у Србији  и региону. 

Он живи са родитељима, без сталног је запослења и прихода.  

-20 новембар 2007. године, Акције за развој туризма на Дрини. 

Документ број 171.  

23 новембар 2007.године.Тајкуни. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                          14.11.2007 godine 

 

 

Gospodin Dejan Markovic, ombudsman Opstine Rakovica 

 

PREDLOG VLADIMIRA MARKOVICA ZA NAGRADU ZA ―NAJ 

GRADJANIN RAKOVICE‖ 
 

Predlazemo za ovu nagradu Vladimira Markovica iz Beograda, Opstina Rakovica, 

Vukasoviceva broj 21, Kanarevo Brdo, nezavisnog novinara i pesnika, rodjenog 

24.10.1952 godine, koji je od 23.5.1979 g do 2.4.1982 g. bio na robiji u Kazneno 

popravnom domu u Beogradu, zbog verbalnog delikta. Markovic je decenijski borac za 

ljudska prava, zrtva bezakonja, pisac i pesnik, napisao je veliki broj naucnih radova  u 

domacim i stranim  glasilima.  

 

Smatramo da je V.Markovic zasluzio ovu nagradu. U nadi da cete odobriti duznu paznju 

ovome nasem predlogu. 

 

s-postovanjem 

Petar Bjelanovic, clan Saveta 

 

 

 

 

  

Pokret za zastitu ljudskih prava                                              23 novembar  2007 godine  
Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Tajkuni, mafije( neformalni centri moci)-sustina problema 

Mrtvacki sanduk za Srbiju 
 

 

Mafije i kriminalci-nacionalni  

               problem broj 1   

                Самоуништење државе и нације    ml: 

profmm@ptt.yu једанједан 

www.opstanak.org.yu  

Добро је позната  чињеница , да је српски народ један од 

најстаријих и најболеснијих народа на свету. Према прогнозама, ако се 

не предузму праве мере,Срби( и Црногорци) би могли за четврт века 

постати етничка мањина у Србији ( Црној Гори), а за пола века 

нестати. Истиче се да су суштински узроци кризе  опстајање  

криминала, непоштовање људских права. Али није од мафија угрожен 

само већински народ, него и етничке и верске мањине. 
Суштина актуелне кризе je -sukob Novoga i Staroga, 

Рazvlaшћених и Зvaniчne vlasti, Reformatora i Konzervativaцa, 

Legalista i Оnih koji to nisu, Naцionalista i Evropљana, 

Demokrata i Radikala, onih за  Jedinstvenu drжavu i 

Separatista.   

Ови сучељени субјекти  нису у стању да разреше сукобе својих личних 

интереса на један разуман и рационалан начин, из чega ,уместо споразума,  срљају у 

лоше процене, или истинске обрачуне , често скривене,  али ништа мање бремените 

опасним и разорним пследицама по ову земљу и њене грађане Што погодује бујању 

удруживања у мафијашке гангове. 

Нова званична власт је демократска и патриотска, али је наследила тежак 

баласт претходне власти, кога се није лако отарасити. Од врха до дна  

административне структуре и даље се налазе у појединим сегментима недовољно 

развлашћени кaдрови претходног режима који су  се сада повезали у неформалне 

моћне скупине, ојачали. Напоменимо, дешава се истинска ,суптилна, 

инструментализација  актера мафијашких структура, који  немају  довољно 

политичког образовања и знања, а они су врло бројни, да их усмере na  стварање 

хаоса и  нереда. Ми имамо у свету пријатеља, али и непријатеља из  гео-окружења и 

њихових лобија у свету, који виде у локалним криминалцима мoгући инструмент 

даљег слабљења и дестабилизације ове државе и нације, те их јачају, дискретно, али 

изузетно ефикасно. 

Narod je u konfuziji , склон је да погрешно закључи да им зло  

чини неко из званичне власти, а то чине криминалци.To je i jedan od 

glavnih  razloga bojkota izbora. i nezadovoљstva naroda 

садашњом vlaшћу.  

Nama su  potrebni нова мудрост и прагматичност,  smirenost, 

odmerenost. ispravne proцene, pomireњe, praшtaњe, оbeшteћeњe i 

rehabilitacija жrtava ,  sloga i priљeжan rad на препороду. Држава 

и судство треба да уклоне криминал и мафије. 
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-23 новембар 2007.године.Србија као психијатријска установа, 

Документ број  172.  

-2007.годинa. Књига Џонатан Галибл на Балкану. 

 

 

-26 новембар 2007. године..Сродници. 

-  

Рођака Мира Беатовић ( томови 1-5) је се после смрти родитеља затекла у стану на који су њени покојни 

родитељи имали  станарско право. Али се јавио власник од кога је тај стан  одузет,  и захтева од Мире да 

се исели. 

Тетка Мира, сестра мајке Зоре ( томови 1-5) је удовица, станује у малом полусутеренском стану у 

Каленићевој улици број 6.  Иако године пролазе, лете деценије, када год бих је посетио, све је било исто 

као и када сам је посећивао у детињству, у ђачким и студентским данима. 

Увек би се обрадовала, нудила ме колачима, показивала ми породичне слике. Када сам је посетио 

последњи пут, жалила ми се да је ухватила несвестица и да се повредила, ударила је главом у радијатор. 

О њој се брине рођак Бобо ( Рачић, томови 1-5). 

-29 новембар 2007.године.. Балкански лепрозаријум. 

KNJIGA:―AVANTURE DZONATANA GALIBLA‖,2006 

(,http://www.jonathangullible.com) autor-dr.Ken Schoolland, profesor 

ekonomije i politikologije, Drzavni univerzitet Havaji, SAD -Septembar 2006 

godine, Izdavaci VEDES, Beograd i Z.P.Petar Kocic-Banja Luka( 
R.S). 
 
 

SVETSKI BEST SELER, KNJIGA KOJA JE VEC 

prevedena na pedesetak  svetskih jezika i dobila brojna 

vrlo prestizna priznanja i nagrade.Najzad i kod nas 
 

VRSTA BUKVARA ZA DECU, DJAKE, STUDENTE I SVE ONE KOJI TREBA 

DA UCE O USPESNOSTI, KREATIVNOSTI, PREDUZETNISTVU, 

SLOBODNOM TRZISTU I TRZISNOJ UTAKMICI. 

 

 

MISLJENJA 
Milton Friedman, Dobitnik Nobelove nagrade:"Ova knjiga sigurno predstavlja 
osnovne ekonomske principe na vrlo jasan i razumljiv nacin. To je vrlo korisno i 
mastovito delo”. 
"Divna knjiga za promovisanje ideje nerestriktivne trgovine za mlade ljude." 
                Karl Hess ,autor knjige "Kapitalizam za decu"  
"Dozivljaji Dzonatana Galibla" je vrlo impresivna knjiga u vreme kada je sve vise 
mladih privuceno stripovima, animacijom i ilustrovanim knjigama, pristup koji Vi 
dajete predstavlja najbolji  nacin za sirenje nasih ideja." 
                            Toshio Murata ,Yokohama College of Commerce 
"Oduvek ste bili uspesni u prikazivanju osnova ekonomije u formi lako razumljivoj 
i primenljivoj u praksi." George Roche , Hillside College 
"To je zadivljujuce!Vidim uticaj  Bastije, Fon Misa  i Pata Paulsena. Gene Berkman 
, Renessaince Books 
"Vasa knjiga o Dzonatanu Galiblu je divna.Nameravam da je koristim u svojim 
casovima engleskog jezika." Motofumi Kuze , Japan  
"Dzonatan Galibl je izvanredna, dobro napisana knjiga." Howard Ahmanson, 
Irvine California 
"Divan pokusaj! Vrlo zabavno i posvecujuce."  Walter Block , Fraser Institute 
 
Dragan  Dasic, student , Beograd-Dzonatan Galibl-nas heroj . 

Vrlo sam sretan , i zaista ponosan, sto sam ovu knjigu procitao. Za ovu knjigu sam cuo prvi put pre  par 

godina preko beogradske televizijeStudija B, govorila je jedna mlada novinarka, o avanturama mladog 

Dzonatana ciju je barku bura izbacila na grebene dalekog i nepoznatog ostrva. Na nesrecu nisam imao 

vremena da pogledam emisiju do kraja, iako me je jako interesovala. Zatim sam o knjizi u listu Politika 

procitao jedan poduzi tekst. Nedavno sam prozaleci ulicom u centru Beograda video na trotoaru 

izlozene knjige ulicnog prodavca knjiga i odmah sam prepoznao lik i figuru Dzonatana Galibla. Knjigu 

sam odmah kupio i odjurio kuci da je sto pre procitam. Kao djak, i sada kao student ., podosta sam ucio  

o slobodnom trzistu, o vrednostima slobodnog trzista i trzisne utakmice,o privatnom vlasnistvu, o 

individualnim slobodama i ljudskim pravima, .Ali to su bila teorijska razmatranja  iskazana suvoparnim 

recnikom  profesora.,vise birokrate nego li vaspitaca. 

 

Kada sam poceo da citam ovu knjigu shvatio sam po prvi put sta su profesori hteli da kazu. Oni su 

govorili meni stranim suvise ucenim jezikom, nisu privlacili moju paznju, budili moj interes za tu 

tematiku, dok mi  je Dzonatan kroz svaki svoj dozivljaj i avanturu saopstavao na meni  vrlo razumljiv 

nacin  koje su to ideje, motivi , vrednosti i odluke koje cine osnove naseg drustva.  Svaka njegova 

avantura je bila za mene izazov, podsticala me je na razmisljanja da pronadjem vidljivu I skrivenu 
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Документ број 173.. 

 

 

-  

-29 новембар 2007.године.Поднесак Радомира Вељковића Европском суду за људска права у 

Стразбуру. 

-  

 

-5 децембар 2007.године./Слободану Милосављевићу, министру пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.  

Radomir Veljkovic 

Specijalna neuropshijatrijska bolnica “dr.Slavoljub Bakalovic”VRSAC  

Odeljenje Gerijatrije 

VRSAC ,Srbija 

 

 

Evropskom sudu 

SAVETU EVROPE 

Strasbourg, Francuska 

 

Postovana gospodo, 
 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  krsenje  mojih prava 

na osnovu clana 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 

Poslovnika suda. 
 

I-STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime- Veljkovic             2.Ime –Radomir ------------------------------- 

 

Pol:Muski 
 

3.Drzavljanstvo------SCG-Srbija i Crna Gora--------------------------

4.Zanimanje………Penzionisani oficir  
 

5.Datum i mesto rodjenja---25-.januar 1926 godine, Gari, Krusevac, Srbija  
 

6.Stalna adresa-- Specijalna neuropshijatrijska bolnica “dr.Slavoljub Bakalovic”VRSAC  

Odeljenje Gerijatrije VRSAC ,Srbija. Napomena:Sve poruke slati preko moga 

punomocnika Tomislava Krsmanovica. 

----- ---- ------------------------------------------------------------------ 

 

7.Broj telefona---- C/A Tomislav Krsmanovic-381.11.3511829 ------ 

 

8.Sadasnja adresa---- Specijalna neuropshijatrijska bolnica “dr.Slavoljub 

Bakalovic”VRSAC  

Odeljenje Gerijatrije VRSAC ,Srbija. Napomena:Sve poruke slati preko moga 

punomocnika Tomislava Krsmanovica. 
  
 

9.Prezime i ime zastupnika- Tomislav Krsmanovic  
  
10.Zanimanje zastupnika   --publicista, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, 

Beograd-------     “ 

 

11.Adresa zastupnika---Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Srbija   
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Документ број 174.  

-Децембар 2007.године.Професор Марко Младеновић. АБОРТУСИ-четири Србије отишле под 

гинеколошки нож, 

-  
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Књига професора Марка 

Младеновића.
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CETIRI SRBIJE - CETRDESET MILIONA FETUSA, UBIJENO GINEKOLOSKIM NOZEM   
  
Zasto? :   
- Olako stupanje u seksulni odnos, hedonizacija, erotizacija, pornografija, medija   
- zena nije zasticena zakonom, moralom, porodicom, crkvom, kulturom, sistemom vrednosti   
- raspad po rodice, slabljenje morala, autoriteta rod itelja,skole,   
- zena je siromasna,  zavisna, nezasticena   
  
Najcesce jedini  izlaz je abortus.    
  
Jos nesto :   
- vrlo znacajno: procitajte na pojedinim kozmetickim preparatima, pise da su napravljeni od  
fetusa.Izvadjeni  fetusi u hladnjace, ogromne zarade, mafija u belom cveta.   
- obara se tako natalitet, slabi Srbija   
  
DA METLA DRZAVE POCISTI ANTROPOLOSKU DEPONIJU.   
  
  
SUDIJE  AUTOMATSKI  STITE  PREKRSIOCE.   
  
Cim sud ija vidi da neko krsi zakon, da je kriminalac, on odmah njemu  drzi stranu. Plasi ga se, smatra  
da je mocan, da ima zaledjinu, cim se usudjuje da krsi zakon.   
  
  
Neformalni centri moci( mafijas, tajkuni)  kazu da navodno treba slabiti  

Srbe , da su prisljeni da rade jer je tako zacrtano od vladajuvih zapadnih sila sveta. , te oni slabe,  
unistavaju vecinu jer moraju da izvrsavaju tudja naredjenja.   
  
Ovakvo obrazlozenje nije fundiran, nije zasnovano na valjanim argumentima, jer:   
- zasto onda kada morate to da cinite, zasto preterujete, zasto pr ibegavate nepotrebnim maltretira njia,  
izzivljavanjma nad nevinim nezasticenim gradjanima   
- zasto se enormno bogatite, ako morate da slabite sunarodnike, nemojte tu pogodnost zloupotrebljavati  
da se bogatite na njihovoj krvi i suzma, znoju.   
- uvek mozete podneti  ostavku   
- neki moralni bi se  na vasem mestu ubili   
- mozete biti odmereniji   
- mozete se potruditi da na neki nacin olaksate muke sunarodnicima. -   
  
Vi nista od toga ne cinite. Nasuprot, prekoracaujute ovlascenja.    
  
Vi ste faraoni, neroni, psihopate opasne po druge zbog svoje bolesti, nema te uvid u svoje mentalno  
stanje, imate lazni identitet supermena koji je fasada koja ukriva vrstu debila., vi ste monstrumi,  
zombiji, najotrovnija antropoloska deponija na planeti..   
  
Nasa drzava treba da ovu dzinovsku antropolosku kaljugu isusi.  Zapadne   drzave su sefovi ovih tajnih  
formacija.    
  
 
?   
-   
-   
  
  
  
  
  
a   
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-Децембар 2007.године.Мишљења о књизи Неформални центри моћи. 

 

-Децембар 2007.године. . Др.Обрен Цицовић: ГЕНОЦИД. 

Документ број 174.А 

Tomislav Krsmanovic: Knjiga NEFORMALNI CENTRI MOCI-Tajkuni, 

mafijasi 

 

I.Recenzije 
II.O Autoru 

 

1.Recenzije 
 

1.Profesor dr Mihajlo Mihajlov:  

 

Sada u ovoj novoj knjizi Tomislav Krsmanovic razvija misao u sirinu i dubinu i dolazi do 

tragicnog zakljucka :"Neformalni centri moci" - sinteza tajne policije i kriminalnih 

struktura, zaista predstavljaju "crnu rupu" za drzavu i naciju. Bit je u tajnosti bilo koje 

organizacije. Secam se svog iskustva iz SAD, gde su dozvoljene sve moguce organizacije 

(vestica, satanista itd.) ukoliko su javne. Tako se secam svoje zapanjenosti kada sam 

prvih dana boravka u Arlingtonu, predgradju Washingtona, video kucu na kojoj je stajala 

tabla da se tu nalazi stab Americke nacisticke partije, a malo dalje kuca sa tablom koja je 

obavestavala da se tu nalazi Masonska loza broj taj i taj. Sve sto je javno - dozvoljeno 

je.Sve sto je tajno, pa cak ako se radi o tajnom udruzenju filatelista - kaznjava se kao 

organizovani kriminal. Operacija  "Sablja" je bio pokusaj (nazalost neuspeli) formalnih i 

javnih centara moci, a to znaci drzave, da likvidira tajne, neformalne centre moci - 

simbiozu tajne policije i mafije. Da je "Sablja" uspela - ova zemlja bi, po svoj prilici, 

izbegla "samoprozdirucu crnu rupu". 
 

2.Profesor dr.Marko Mladenovic: 
 

Tomislav Krsmanovic je prvi kod nas napravio iskorak u pravcu interdisciplinarnog 

proucavanja pojave mafija i kriminalaca. On ima vrlo sirok dijapazon istrazivanja 

drustvenih pojava, ovoga puta   analizira fenomen, tzv.. neformalnih centara moci,.sto 

oznacava vrlo znacajan doprinos proucavanju ove  zamracene oblasti, a koja je tako 

sudbinska za opstanak nase drzave i nacije. Krsmanovic vise nacinje, nego sto potpuno 

definise  parametre ovoga neizmernog zla. Utoliko je veci znacaj ovoga njegovog 

istrazivackog poduhvata. Ovo istrazivanje ja vidim  pre svega kao poziv naucnim 

institutima i istrazivacima, da se vise pozabave glavnim uzrokom nase krize, to su mafije, 

tajkuni, kriminalci..Ako ne suzbijemo mafije, ubrzace se nase sveopste propadanje.-

porucuje Krsmanovic. Slazem se potpuno sa njim.  
 

3. Miroslav Kostic, novinar i pisac 

 

Isticem da knjiga nije dovoljno lektorisana, da ima ponavljanja, cak i neke vrste 

nesredjenosti. Sto je posledice jagme autora da ovo delo sto pre izadje na svetlo dana, jer 

autor zeli ne samo prevashodno da pitanje mafijastva stavi na dnevni red, nego pre svega 

da sto pre potstakne naucnike i eksperte da ovu oblast pocnu da proucavaju. Ali 

naglasavam da to nimalo ne umanjuje vrednost ovoga pionirskog naucnog rada..Ovakvi 

doprinosi fenomenu lokalnog mafijastva dosada nisu postojali kod nas. Na osnovu nasih 

saznanja, ovim pitanjem se niko dosada kod nas na ovakav nacin nije bavio, niti  van 

zemlje.Krsmanovic znalacki nacinje jednu izuzetno znacajnu temu, zalazi duboko u 
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3. Децембра Русија се повукла из Споразума о конвенционалном наоружању, чиме по свом закону може 

поново да размешта трупе о Европи. 4. децембар — Саветник премијера Србије, Александар Симић, 

Pokret za zastitu ljudskih prava   
  

NAJMONSTRUOZNIJI  ZLOCIN  U  ISTORIJI  COVECANSTVA - 

UNISTAVANJE  VECINE  GRADJANA  SRBIJE  BEZ  STVARNOG  
OTPORA, ODBRANE    
  

Budimo najzad otvoreni: nasa nacija je najstarija i najbolesnija na  
svetu. Srbi nestaju, za par dece nija bi mogli biti manjina, za pola veka  
nestati. To ima svoje uzroke koje cemo dalje rasvetliti.   
  
Pozivamo se na pravo na samoodbranu. Skupo cemo prodati svoju kozu. Da bi se tako spasavali.   
  
Ovo sto cemo reci znamo dobro da ce jako obradovati anti - srpske  lobije iz geo - okruzenja koji sve  
cine da nas izazovu protiv medjunarodne zajednice. Mi necemo nikad biti njihovi neprijatelji, nas  
cilj je ulazak u taj svet. Ali cemo reci sve istine o krajnje neprijateljskom, monstruznom odnosu  
 rotiv nas licno, nasih porodica,  i naseg naroda..   
  
Zahtevamo od medjunarodne zajednice da nas tretira kao civilzovanu naciju koja iza sebe ima ,  
hiljadugodisnju drzavu, veru, naciju, kulturu, svoje junake, velicanstvena dostignuca u raznim  
oblastima.Nazal ost, medjunarodna zajednica se na nase prijateljske inicijative oglusava, podstice  
Albance na Kosovu protiv Srba, na jugu Srbije, u Sandzaku,  kriminalce u Srbij instrumentalizuje  
protiv vecine sa ciljem   dalje destabilizacije zemlje,podstice ovde razne m orbidne  patoloske pojave.    
  
Mi zelimo u Evropu, druge integracije, ali postoje struje  u medjunarodnoj zajednici  koje nas ne 

zele  tamo, jer stalno prave zackoljice da nas drze van Evrope., npr. u vezi Haskih  
osudjenika ( glavni kan didati za Haski sud treba da budu pravi  vinovnici,a  to su tajne   
agenture ovde koje su  se obogatile od rata i koje su ga izazvale, umesto da idu u Hag ,oni tamo 

salju  one kojima tamo nije mesto),konstatuje se da se ovde postuju ljudska prava ,da  sudstvo ide nabolje.  
Sto nije tacno. cime se ohrabruje kriminal. Mi zelimo da budemo  prijatelji Evrope sveta,  
medjunarodne zajednice, SAD, ali sve ove skupine nas ne zele za prijatelje.zele za saradnike  
mafijase i kriminalce ko  
 
 
  
 
 
k  
.   
  
Mi borci za ljudska prava se osecamo prevarenim   ne postuje nase  
dopri nose, koja se prema nama odnosi dvolicno, neiskreno,  umesto da nam izrazi  
priznanja,.U vreme komunizma kada smo bili potrebni za njihove  
strategije ,bilo je podnosljivije.Sada zele da nas zbrisu, uniste, j er neko zeli da ovekoveci bezakon je.,  
a to znaci ukloni one koji se bore za postovanje zakona.   
  
   
  
Da budemo otvoreni, mi licno,  nase porodice, smo ovde ugrozeni upravo od po jedinaca kriminalaca  
iza kojih stoje strukture medjunarodnog geo - okruzenja koje ih nahuskava na nas da pravi haos, i  
blokira pomake.   
  
Na delu je zavera vrlo sirokih razmera izvanredno metodicno programirana.   

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
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изазвао контроверзе изјавом да је и рат правно и легитимно средство у решавању питања статуса Косова 

и Метохије. 

-  

-10 децембар 2007.године. Енормни богаташи-стварни владари Србије.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                         10  decembar   2007 godine    
Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   

  
  

др. Обрен Цицовић-ENORMNI  BOGATASI - STVARNI  VLADAR I   SRBIJE   

  
Tzv. tranzicija je poslednjih dvadesetak godina iznedrila sadasnje gospodare ljudskih zivota.To su  
bivsi samoupravni konspirativni klanovci, sada ih narod prepoznaje u novom ruhu, kao novopecene  
kapitaliste, ustvari mafijase i tajkune. Koristec i vakuum vlasti, krajnju decenijsku obespomocenost i  
prestrasenost vecine gradjana,  i  svoju nasledjenu ogromnu zaverenicku moc, su  prigrabili za sebe   
sve sto su hteli, i to bez ikakvog bilo cijeg iole ozbiljnijeg otpora.   
  
Oni su danas  stvarni vladari  Srbije, zvanicna vlast je u njihovim raljama. Makoliko se danas  
ukrivali, mogu se videti u spisku najbogatijih gradjana Srbije. Ranije  zakamuf lirani u  
samoupravnim klanovima su bili ne samo strah i trepet, nego i neformalni vlasnici cele zemlje. Sa  
zavod jenjem visestranacja, zahvaljujuci svojim decenijskim uhodanim procedurama,  
infrasturkturama, njihovoj neizmernoj politickoj moci,  zele  da postanu privatni vlasnici ranije  
drustvene imovine, da postanu uvazavani novopeceni evropski kapitalisti. Racionali zuju da su oni  
stvarali drustveno bogatstvo, da su najsposobniji, da ce biti motor razvoja Srbije, da je prvobitna  
akumulacija i u Americi pre dvesta godina takodje pocela  kradjom «   prvog miliona   », da i drugim  
zemljama vlada izvestan broj bogatih porodic a. Ne mogu se porediti  zabe i babe, drugo je  
demokratsko drustvo, a drugo  danasnja Srbija.Otimaju jer je to navodna «   surova kapitalisticka  
utakmica gde pobedjuju najjaci   ».zaboravljaju da je kapitalizam  utakmica ravnopravnih gde  
pobedjuju najbolji, a n e privilegovani..Sve potkupljuju,   zastrasuju ,i dalje vrlo velikom  broju  
gradjana pretvaraju zivote u kosmar.    
  
Na delu je prevara sirokih razmera, kobnih posledica, tajkuni  upravljaju  danas Srbijom kao i ranije iz senke, izdaju  
neformalne direktive svo jim ljudima u sudovima ,socijalnim ustanovama, preduzecima,  obrazovnim ustanovama,  
bolnicama,  itd,telekomanduje  gangove, odredjuje sudbinu gradjana , njihove egzistencije, zivote, ili 

zdravlje, pa ponekad   sve do intimnih sfera . Iza njihovih usmenih di rektiva ne ostaje nikakav pisani trag ni dokaz, gradjani i ne znaju da su oni  
intervenisali. VIDE SE  ZRTVE A NE VIDE SE DZELATI.  Neformalna vlast uz spoljnu podrsku vlada 

Srbijom na  dugme, nevidljivo, “en distance”,  savrsen zlocin .   

  
Prepoznaje se da se r adi o pojedincima koji  su  decenijski deformisani  faraoni  skloni da  druge vide kao bezvredne  
objekte. A dobro se zna  kakvu opasnost po naciju predstavljaju takvi mocnici. Sada su jos ostrasceniji i okrutnji, ne vide  
zaslepljeni carom, da ih guraju da d otuku Srbiju, po istom receptu po kome su urusili prethodnu Jugoslaviju.    
  
Oni su se u prethodnom poretku lazno predstavljali kao “zastitnici  samoupravne nesvrstane Jugoslavije” 

postene  gradjane optuzivali da su strani placenici ,da sebe ukriju. Sada su s vi zaredom vazali ( robovi) velikih zapadnih drzava,  
umesto da budu privedeni pravdi kao kivci za raspad Jugoslavije, ratove, zrtve, zahvaljujuci spoljnoj 

podrsci su se  obogatili. Neki su kasnije jednostavno zarad licnih interesa okrenuli curak. Sve njih  u pravo instrumentalizuju oni spolja  
da Srbiju slabe iznutra, da ne moze da se brani.   
  
Narod je u konfuziji , sklon je da pogresno proceni da sve ovo cini zvanicna vlast, te je neopravdano  
ogorcen na drzavne organe..Dok sami zvanicnici ,buduci da su zasada p ostedjeni ,nemaju  dovoljnu  
vremensku ili emotivnu distancu, SIT GLADNOG NE RAZUME.    
    
Jos caruju tabu teme, nije sazrela svest da  ako ne sprecimo kriminal, u zemlji ce nastati opet  
KRALJEVSTVO MRZNJE kao pocetkom 90 - ih godina.   Srbi nestaju, za par deceni ja bi mogli biti  
manjina u Srbiji, a za pola veka nestati. Iznureni ne mogu da brane Kosovo ,  zatim ode jug Srbije,  
Sandzak , Vojvodina. Uvidimo nase pogreske, ispravimo ih, n ama  su  potrebni nova   mudrost,  
odmerenost, ispravne procene, pomirenje, pravna dr zava.   Ukoliko do toga ne dodje nastavice se  
sunovrat Srbije.   
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-Децембар 2007.године. Допис рођаку професору Јовану Пуцаревићу у Узовници. 

 

-Децембар 2007.године.. Здравствена катастрофа. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176, Pokret‖eunet.yu 

 

Zdravo Jovo,  
  

Knjiga Avanture Dzonatana Galibla je svetski best seler za obrazovanja djaka i 

mladih trzisnoj utakmici i, tranziciji.U prilogu tekst o knjizi, koji treba slati 

bibliotekama skola i naselja u RS.Ja tim metodom vrlo uspesno prodajem moje 

knjige.Ubedjen sam da ces sve primerke prodati jer se radi o vrlo znacajnoj 

knjizi. 
  

Dakle pregledaj tekst u prilogu, ispravi, dodaj, pr ilagodi RS, salji ceo tekst pre 

svega na email adrese biblioteka skola i naselja, jer je to najjeftinije, ako nemaju 

email salji na faks, ali buduci da je faks skuplji, samo ako imas negde usluzni 

besplatan faks. Onda posle dan dva zovi da cujes sta su odlucili.Smatram da je 

cena od 10 maraka u redu.Imam jos primeraka, kada to prodas  saljem jos. 
  

Ukoliko prodas i zaradis ekvivalent cene tvoje usluge za moj gradjevinski 

projekat( uskoro dolazim tim povodom u Uzovnicu), to bi ti bila nadoknada, ako 

ne dogovoricemo se. 
  

Cujemo se da mi kazes kako ide prodaja. Pozdravi sve , narocito Radenka. 
  

Tomo 

  

KNJIGA:―AVANTURE DZONATANA GALIBLA‖,2006 

(,http://www.jonathangullible.com) autor-dr.Ken Schoolland, profesor 

ekonomije i politikologije, Drzavni univerzitet Havaji, SAD -Septembar 2006 

godine, Izdavaci VEDES, Beograd i Z.P.Petar Kocic-Banja Luka( R.S). 

  
  

SVETSKI BEST SELER, KNJIGA KOJA JE VEC 

prevedena na pedesetak  svetskih jezika i dobila brojna 

vrlo prestizna priznanja i nagrade.Najzad i kod nas 
  

VRSTA BUKVARA ZA DECU, DJAKE, STUDENTE I SVE ONE KOJI TREBA DA 

UCE O USPESNOSTI, KREATIVNOSTI, PREDUZETNISTVU, SLOBODNOM 

TRZISTU I TRZISNOJ UTAKMICI. 

  
MISLJENJA  
Milton Friedman, Dobitnik Nobelove nagrade:"Ova knjiga sigurno predstavlja 
osnovne ekonomske principe na vrlo jasan i razumljiv nacin. To je vrlo korisno i 
mastovito delo”.  

"Divna knjiga za promovisanje ideje nerestriktivne trgovine za mlade 
ljude." 
                Karl Hess ,autor knjige "Kapitalizam za decu"  

 

 

NACIONALNA  ZDRAVSTVENA KATASTROFA.  

Tomislav Krsmanovic 
   
 

Stanje  zdravlja nacije  je,  kao sto je to vec delimicno poznato,  blisko 

katastrofi. Radi se o opstanku nacije, koja je prema procenama naucnika 

jedna ne samo od najstarijih , nego i najbolesnijih, nestaje, i preti da za par 

decenija bude manjina u Srbiji, a za cetiri decenije da nestane. Umorna ili 

bolesna nacija nije u stanju da privredjuje, da brani svoje  teritorije i da se 

razmnozava.  

 

Rrasireno je uverenje da je ovakvo stanje nacije proizvod razlicitih faktora i 

dejstava ,a koji svi zajedno onesposobljuju vecinu gradjana, na radost i 

zlurado likovanje, ili doprinos tome, svih onih kojima odgovara slabljenje 

nase nacije i drzave.  

 

Istinu o stanju zdravlja ne treba ukrivati, makoliko ona bila bolna i tragicna, 

niti se neopravdano plasiti od navodnog uznemirenja javnosti. Treba reci 

cinjenice.  

 

Zahtevamo od  nadleznih  i odgovornih:  

 

-Da izadjete pred naciju i da  saopstite precizne i detaljne parametre  o stanju 

zdravlja, morbiditetu, mortalitetu, duzini zivota, itd.  

-Da izvrsite analizu uzroka  

-Da predocite sta ste preduzeli da spasete naciju od nestajanja i  bolestina 

koje su je napale sa svih strana  

-Da obavestite sta kanite preduzeti  
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-Децембар 2007.године. Професора Младеновића уништавају. 

-  

Милан Младеновић од Лужице, син професора Марка Младеновића. 

 

12. децембар 2007.године.Председник Скупштине Србије, Оливер Дулић, расписао председничке изборе 

у Србији за 20. јануар 2008. године. 

12 децембар 2007.године.. Стање људских права у Србији. 

Судбина Србије се прелама и резултира из стања поштовања људских права. Слобода је најважнија 

ствар у животу човека.  

 

-prof dr Marko Mladenovic-Profesora Marka Mladenovica vodeceg srpskog mislioca i zastitnika usred 

Beograda tiranisu kriminalci.( geo-okruzenje). To cine preko svojih lokalnih saradnika mafijasa. 

Nekima od njih plate da to cine, ili ih ucene, drugima ga lazno predstave( sumnjiv, mondijalista, rival, 

bivsi komunista, itd, itd). 

 

Profesoru su poslednjih dana neprijateljski hakeri oteli iz kompjuetra rukopise knjiga, ( nedavno je to 

ucinjeno dr.Zarku Gavrilovicu, pravoslavnom protojereju koj je na braniku Vere i Nacije). Zatim su mu 

u gradskom prevozu ukrali pare za stampu knjige. Napadju mu na zdravlje. Kako? To je bukvar.To 

svaki “agisa” nesposobni seronja moze da uradi. To cine oni koji ubijaju nase vojnike, unistavaju 

vecinu Srba  Crnogoraca, kuju kovcege za nasu naciju. 

 

Nedorsali mafijasi i kriminalci  su instrumentalizovani od geo-okruzenja da slabe i destablizuju drzavu 

i naciju. Oni to ne shvataju zaslepljeni svojim carom. Sto je danajski poklon. Vodece zapadne drzave 

su postavile za “ tajne nadzornike” lokalnim mafijasama pripadnike okolnih srbofobskih naroda. A oni 

muntaju lokalne mafijase da su njihovi” tajn nadzornici” ruski mafijasi. A oni sami su “nadzornici” 

ruske mafije. Da se Vlasi ne dosete. Muntanje naivnih.  

 

Spas je u ispravnim procenama, slozi, saradnji, samo budale propovedaju svadje . 

 

-Nikola Milosevic 

- 

-dr.Zarko Gavrilovic, pravoslavni protojerej, predsednik Srpse SvetoSavske Stranke, je zrtva progona 

kriminalaca, zato sto je borac za ljudska prava, na braniku Nacije, napad I na PXC, kradja arhive iz PC, 

uznemiravanja, provokacije,. napadi, itd., zivot pretvoren u opsadu, pakao 

Srbofobski mafijasi u Beogradu unistavaju profesora  dr Marko 

Mladenovica. 
 

Profesora Marka Mladenovica vodeceg srpskog mislioca i zastitnika usred Beograda 

tiranisu kriminalci koje instrumentalizje geo-okruzenje. To cine preko svojih lokalnih 

saradnika mafijasa. Nekima od njih plate da to cine, ili ih ucene, drugima ga lazno 

predstave( sumnjiv, mondijalista, rival, bivsi komunista, itd, itd). 
 

Profesoru su neprijateljski hakeri u nekoliko navrata oteli iz kompjuetra rukopise knjiga, 

( nedavno je to ucinjeno dr.Zarku Gavrilovicu, pravoslavnom protojereju koj je na 

braniku Vere i Nacije). Zatim su mu u gradskom prevozu ukrali pare za stampu knjige. 

Napadju mu na zdravlje. Kako? To je bukvar.To svaki “agisa” nesposobnjakovic m oze 

da uradi.To cine oni koji ubijaju nase vojnike, unistavaju vecinu Srba  Crnogoraca, kuju 

kovcege za nasu naciju. 
 

-Profesor dr Nikola Milosevic ,clan SANU nam je rekao pre nekoliko meseci telefonom 

pred smrt:”Pogresno su me lecil u bolnici od tbc, unistili su mi imunitet, to su uradili 

namerno” 

- 

-dr.Zarko Gavrilovic, pravoslavni protojerej, predsednik Srpse SvetoSavske Stranke, je 

zrtva progona kriminalaca, zato sto je borac za ljudska prava, na braniku Nacije, napadi 

na PC, kradja arhive iz PC, uznemiravanja, provokacije,. Napadi na zdravlje, itd., zivot 

pretvoren u opsadu, pakao 

 

-Profesor univerziteta dr Marjanovic, bivsi potpredsednik SPO  umiruci nam je kazo:” 

Unisgtili su mi zdravlje” 

 

Bezbroj je ovakvih tvrdnji. Srbi cute. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2008
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Драгољуб Тодоровић,  је адвокат, сарађује у листу Херетикус. недавно сам се срео са господином 

Филипом Давидом у кафани коју држи бивши управник казнене установе Голи оток. тамо сам ссрео и 

адвоката Тодоровића. 

Милош Јевтић је мудрац. пензионисани је новинар Радио Београда, иначе је од Лознице, значи из истог 

смо дела Србије., 

-Децембар 2012.године. Акције развоја туризма на Дрини. 

Документ број 175.  

-17 децембар 2007.године. Тајна власт. 

Ова власт је проблем број 1 у Србији. 

-  

 

 

Pokret za zastitu ludskih prava                                           12.12.2007 godine 
Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

 
Suprotne ocene izvršne vlasti i aktivista o stanju ljudskih prava u Srbiji povodom 

medjunarodnog dana  ljudskih prava 10 decembra 

Nas stav: NASTAVLJA SE ISTORIJSKA PREVARA SA LJUDSKIM PRAVIMA, 

STANJE LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI - SRPSKA TRAGEDIJA TRAJE. 
 

Povodom 10 decembra dana ljudskih prava izvrsna vlast ocenjuje da je stanje ljudskih prava u Srbiji zadovoljavajuće,  

,dok pojedine nevladine organizacije   smatraju da u našoj zemlji postoje masovna kršenja ljudskih prava. Zastupnik 

Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu rekao je da je ove i prošle godine Evropski sud za ljudska 

prava doneo 15 presuda protiv Srbije, kojima je potvrĊeno da su graĊanima bila prekršena ljudska prava.On je dodao da 

je u šest presuda odluĉeno da su tuţbe neosnovane. 
 

Vreme je da se u Srbiji prepozna istina, dosta nedoraslosti. Recimo  cinjenice, umesto prikrivanja kako se to vidi iz ovih 

zvanicnih izjava. Neki obmanjuju iz neznanja, drugi-iz zlih namera.Iako patriotska vlast ulaze znacajne napore, nije 

doslo do ozbiljnijih  poboljsanja ljudskih prava. Zato sto nije doslo do diskontinuiteta, kriminalizovani segmenti ( 

neformalni centri moci), koji su decenijama krsili ljudska prava , umesto da budu kaznjeni, nastavljaju da u metezu budu 

kao i ranije drzava u drzavi, ovekovecuju decenijsko ropstvo.  

 

Kazu da je stanje zadovoljavajuce!. A danasnja Srbija je pozornica sacekusa, pljacki, zrtve nisu obestecene, nepravicno 

sudstvo, nezakonite privatizacije, nisu garantovane licna bezbednost i imovinska sigurnost, stanja zdravlja i zdravstva su 

bliski katastrofi, mobing je zamenio moralno-politicku podobnost, stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, opstaje 

siromastvo. Cvetaju svakojake patologije,korupcija, javne kuce, trgovina ljudima, drogom, ponekad ljudskim organima 

,bilo je kradja beba, nisu jos ukinuti tajni dosije i crne liste, bukte tenzije medju regijama, Srbe progone na Kosovu, 

prisutne su sveopste  zavade, mladi odlaze van zemlje, iz svih dosadasnjih izbora su bile  iskljucene autenticne opozicione 

snage i licnosti. Tajkuni intervenisu kao i ranije, bez znanja gradjana kod  sudova, centara za socijalni rad, u firmama 

,obrazovnim ustanovama, ne daju im da usprave kicmu. Srbija u cituljama bukti u tinjajucem gradjanskom ratu  

izmedju suceljenih svakojakih segmenata, u Srbiji vise umire, nego sto se radja ,ukoliko se nista ne preduzme Srbi bi za 

dve decenije mogli biti manjina u Srbiji, a za pola veka nestati. A nama diletanti pricaju o postovanju prava. 

 

Zalosno je da o ljudskim pravima  jos uvek caruju neznanje i konfuzija, zaduzeni za ljudska prava nisu nazalost eksperti 

za ovu oblast, oportunisticki cute jer je njima dobro, umesto da se rec da onima iz potlacene vecine, i poznavaocima 

materije. Nevidljiva ruka uklanja znance, dovodi diletante oportuniste, to je brisanje memorije, ekspertize.Umesto da 

izvrsna vlast kaze istinu, ona je ukriva, skrece paznju na sporedno, na manjinska a prava ( koja su takodje ugrozena) ali 

cuti o masovnim krsenjima ljudskih prava.Tolike NVO, sa tolikim resursima, strucnim kadrovima, umesto zajednicke 

akcije  podela na‖mondijaliste‖ i ―nacionaliste‖, otuda sterilnost. Paznja je ranije bila skretana na rat, ili na krsenja 

prava etnickih manjina, zatim na spoljnopoliticke teme, Kosovo. Oni koji znaju stanje ukoliko to saopste bivaju 

etiketirani kao ―neodmereni‖, ili cak kao ―paranoicari‖. To tako tuzno i ponizavajuce potseca na africku nedoraslost. 

Nama se potsmehuju:‖ Primitivne neznalice i ne zasluzuju ljudska prava‖. Nadlezni tako cineci delaju ne samo protiv 

interesa vecine, nego slabe svoju drzavu., ruse pravni sistem ,Srbiju. 

 

Izjava predstavnika Srbije u Evropskom sudu u Strazburu je licemerna i amoralna, tvrdi da je odbijeno samo nekoliko 

zalbi, a znamo da se opravdane zalbe  masovno odbijaju, a prihvaceno je  umesto teskih slucajeva nekoliko minornih zalbi 

na povrede zakona. Cime ovaj sud minimalizira opseg bezakonja u Srbiji  i daje iskrivljenu sliku , te tako subverzivno 

ohrabruje nepravicno sudstvo i kriminal. U ovome sudu su predstavnici Srbije diletanti ili placenici, koji su ranije 

progonili disidente borce za integraciju u Evropu, sada otuda iste progone u ime Evropskog saveta. Dokle ce da nas 

muntaju iz Evrope oni kojima smeta nasa evropeizacija, zele da budemo vecito izopsteni u medjusobnim sumnjicenjima. 

 

Nastavlja se decenijska prevara..Ispravimo kicmu! Naucimo se najzad da razmisljamo!.  

 

Savet Pokreta za zastitu ljudskih prava  
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17 децембар 2007.године.Претње. 

 

-18 децембар 2007.године.Мирјани Тадић. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                           17  decembar   2007 godine  

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

  

KAKO  TAJKUNI I MAFIJASI (NEFORMALNA  VLAST )TAJNO 

UPRAVLJAJU  SRBIJOM-Vide se zrtve, ne vide se dzelati. Nastavlja se 

istorijska  prevara nacije 

  

Vuk Karadzic:" Najgore je kad neko ne zna a uciti se ne da".Mudre ljude danas 

omalovazavaju("pricaju budalastine",,"pausalno, subjektivno, preterano",” 

paranoicari").Zabranjuju medijima da prenose njihove stavove.. 

  
Dok zvanicna vlast vlada transparentno, dotle su tajkuni istinska podzemna imperija, izdaju 

neformalne direktive svojim ljudima u sudovima , ustanovama, preduzecima,  sportu, kulturi, 

zdravstvu, gangovima,  iza kojih ne ostaje nikakav pisani trag ni dokaz. Neko je ubijen u 

saobracajnoj nesreci- "tehnicki  udes".Ili  vatrenim oruzjem, premlacen na ulici, decu tiranisu 

nahuskani gangovi, narucene provale u stanove -"dela nepoznatih kriminalaca". Neko biva smesten 

u zatvor- pocinio je (nepostojece) krivicno delo,  ili u psihijatrijsku bolnicu-―da se leci‖, ko kritikuje 

nekog  tajkuna-biva kaznjen za uvredu, sudije sude po direktivi-sve je po zakonu, isteraju sa radnog 

mesta- 'neradnik", privatizuju za bagatelu-"sve je legalno‖,opstruiraju zaposlenje- "vlada 

nezaposlenost";deca lose uce u skoli-" lenja".Nadzor stanova-―bulaznjenja paranoicara‖.Kontrola  

telekomunikacije ,najgore je sto mogu pojedine pozive zaustaviti, (zauzeto, niko se ne javlja, 

sustanja, itd), blokirati faks, ili internet poruke, naduvati telefonski racun, pokrasti vreme u 

mobilnom, u kompjuterskom sistemu neke ustanove tajno upisati pogresne podatke, (porez, visina 

dazbina, penzije, itd. ). Ne preterujemo, decenijska razradjenja masinerija opstaje -ponekad sve do 

kucnih nastojnika koji mogu tajno kontrolisati elektricne uredjaje, telefonske table, ili su istinski 

kalauzasi. Tu su i konobari, laboranti, pa i ulicni zavodnici. Posebnu paznju zasluzuju zloupotrebe sa 

zdravljem gradjana jer za to zaduzenim infrastrukturama  tajkuna  stoje na raspolaganju lekari, 

tehnologije,  procedure ( bezbrojne su zalbe na zloupotrebe sa zdravljem  pojedinaca, tajkuni se ne 

libe da napadnu i najvidjenije intelektualce, npr. profesor Pravnog fakulteta dr. Marko Mladenovic, 

jedan od najumnijih zivih Srba koji se bori protiv bioloskog istrebljenja nacije, kaze otvoreno  da mu 

zbog toga unistavaju zdravlje, pokojni akademik Nikola Milosevic je slicno ustvrdio).Mogu necije 

dete kada  je van kuce gurati u drogu, homoseksualcima, maloletnicu u nedolican zivot, prate 

supruznike,  cak zele da podesavaju  porodicne, ili  intimne odnose ljudi po njihovoj zelji.  

 

Na delu je prevara sirokih razmera, kobnih posledica.Cilj- osigurati  efikasnu represiju,ukriti je. 

VIDE SE ZRTVE A NE VIDE SE DZELATI. Divljaju balubizirani narcisoidni tajkuni, skriveni 

snajperisti , u potrazi za dominacijom muce ―en distance ―,ne moze se braniti,  ne zna se ko to cini, 

kako, zasto.Faraoni-psihopate likuju pobednicki , pronasli su SAVRSEN ZLOCIN racionalizuju da 

su superinteligentni , ugradili su zaverenicki uz stranu podrsku na svakom nivou nevidljive okove,  

ustvari zaslepljeni sadisticki  razbacuju ljudski materijal.U Srbiji oblepljenoj cituljama, potsvesno 

misleci na svoj car,  cinicno klicu:‖ Zivece ovaj narod‖.Umeju postediti one na isturenim pozicijama 

jer ih mogu osporiti ( ili su  neznalice), bez milosti su prema ―bezvrednoj‖vecini. U drustvu  je  

prisutna klima nesigurnosti, velikom broju porodica je dandanas nametnuto lagano umiranje.Nema 

svesti o zaveri, nema otpora.Obespomoceni gradjani , mirno stado u noci  beznadja, okruzeni 

krvolocnim urlicima razjarenih vukova, ocekuju svetlost sa dalekih zvezda, ne znaju sta se desava, 

niti umeju da se brane.Vlada preplasena cuti. Posledica: Srbi su jedan od najstarijih i najbolesnijih 

naroda na svetu, nemocni gube teritorije, mogli bi  za par decenija biti manjina  u Srbiji. . 

  

Predlazemo: Prosvetiti, osvestiti, staviti  na dnevni red zaveru neformalne vlasti  eksponenta 

neprijateljskog okruzenja, koje preko nje destabilizuje zemlju.Uklonimo nevidljive kontrolore, 

uklonimo snajperska  gnezda !. ISUSIMO OGROMNU MOCVARNU ANTROPOLOSKU 

DEPONIJU.! Najstrasnije je kad imate da ispricate nesto vazno nekome,a on 

nerazuman nece da cita. Tomislav Krsmanovic 

Tomislav Krsmanovic                                                                                   17.12.2007 g. 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

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

 

MUP REPUBLIKE SRBIJE 

 

Predmet:Pretnja fizickom likvidacijom 

 

POSTOVANI,  

 

U prilogu dve e-mail pretnje od strane izvesnog Zorana Djurica. Napominjem da sam 

poslednja tri dana dobio slicne pretnje telefonom. 

 

Poruka broj 1. 

Original Message -From: "zorandjuric_djuriczoran" <zoran.djuric@lycos.co.uk> 

To: "Tomislav Krsmanovic" <Pokret@EUnet.yu,Sent: Sunday, December 16, 2007 11:22  

Dobro, majka mu stara, da li moze neko iz ovog foruma da jebe majku ovom ludaku, 

kretenu, idioutu i matorm pederu, koju udavi sve zivo svojim glupostima.... ?From: 

"Yahoo! Groups Notification"  

ljudska_prava-accept-2bYBj4ZAWcfkSnUR8Jfd1GM@yahoogroups.com,To: 

ljudska_prava-owner@yahoogroups.com, Sent: Sunday, December 16, 2007 11:26 AM 

Subject: MODERATE -- zoran.djuric@lycos.co.uk posted to ljudska_prava 

  

 Poruka broj 2 

 Hello,A message has been sent to the ljudska_prava group from 

zoran.djuric@lycos.co.uk,The message summary:FROM: zoran.djuric@lycos.co.uk 

 DATE: Sun, 16 Dec 2007 10:26:39 –0000, SUBJECT: Majka. Da svi jebemo majku 

ovom matorm pedercini Tomislavu 

Krsmanovicu..A complete copy of this message has been attached for your convenience. 

This message requires your approval for one of the following reasons: Your group is set 

to moderate all messages from this user, OR Your group is set to moderate messages 

from all users To approve or reject this message using the web, please 

visit:http://groups.yahoo.com/group/ljudska_prava/pending?view=1&msg=4176 

 

Molim istragu i zastitu. 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Подржали су ме у борби за правду пред судовима Кабинет председседниа Бориса Тадића и министар 

правде Снежана Маловић. Да ли да се радујем? Добра вест, али да сачекам исход. Прво скочи па онда 

кажи ХОП. 

 

 

-Децембар 2007.године.Унапређење туризма на Дрини. 

Документ број 176. 

-Децембар 2007.године. Догађања. 

23. децемба се десила железничка несрећа у Београду, повређена 24 путника. 

26. децембра Скупштина Србије је усвојила Резолуцију о заштити суверенитета, територијалног 

интегритета, и уставног поретка. Народним посланицима се обратили председник Републике Борис 

Тадић и председник Владе Војислав Коштуница, који су још једном поновили поруку Србије да неће 

пристати на независност Косова. 

28. децембар - погинуло 3 укућана Великог Брата, Стеван Зечевић Зека, Зорица Лазић и Елмир 

Кудузовић, након чега је прекинут тај серијал 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                               18.12. 2007 godine                                                                                                                                                                                                                     

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Mirjana Tadic, pomocnik ministra 

Ministarstvo pravde Srbije 
 

Postovana gospodjo Tadic,  

 

Kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava i dugogodisnji borac za demokratiju, sam se 

obratio povodom mojih sudskih sporova pred Prvim opstinskim i Cetvrtim opstinskim sudom  u 

Beogradu ,mojim saborcima u Kabinetu predsednika Srbije gospodina Borisa Tadica jos 1 juna 

ove godine-Generalni sekretarijat Predsednika Republike Srbije .Ovaj Sekretarijat je 13 juna 

uputio gospodji Snezani Malovic moj podnesak( odlaganje sudskih odluka od 1994 godine), 

njenim dopisom od 3 jula ( Broj :071-00-1342/2003-02 od 3.07.2007 godine) gospodja Malovic me 

je obavestila da su uvazavajuci moj angazman podnesak uputili na dalju nadleznost Nadzornom 

odboru  Vrhovnog suda Srbije i Republickom javnom tuzilastvu. 

 

Slobodan sam da Vas obavestim da od jula ove godine odkada su ovi dopisi poslati  i 

to na adrese Nadzornog odbora Srbije( kod sudije Vladuimira Tamasa, br.VI 

Su.no.1194/07) i Republickog javnog tuzilastva(br.KTR 1193/07 , bilo u Okruznom 

tuzilasvu KTR-3300/7, vraceno u Republicko tuzilastvo) , nista nije uradjeno. Ove 

ustanove me salju na razne saltere, oni me vracaju njima, i tako u krug, kao sto cine 

vec 14 godina. Kazu cinicno :‖Strpite se‖. Ja imam strpljenje vec tolike godine, dalje 

vise nema strpljenja. Jasno je da ove instance razvlace , ne zele  da postupe po 

zakonu. 

 

Imam 71 godinu, ceo zivot sam se borio za postovanje zakona,  bio pljackan, 

proganjan,  od roditelja moje majke je nezakonito oduzeta imovina od 1945 godine 

vredna vise miliona evra, sada umesto da zivim u miru, zivim u bedi i strahu, moji 

prihodi su ( sto se moze proveriti) na ivici socijale, imam sina koji je nezaposlen, 

povrh svega moram da se preganjam sa sudijama koji su izucili zanat prevara 

gradjana. Slicno je sa vecinom gradjana, mafijasko sudstvo u Srbiji podrzavaju svi 

oni koji zele da slabe Srbiju  iznutra. 

 

Molim Vas da mi kazete STA TREBA DA UCINIM da moji podnesci u vezi 

OBESTECENJA ( traje od 1994 god) i POVRACAJA ODUZETE ARHIVE( od 

2000 godine) budu uzeti najzad  razmatranje i budu donete STO PRE zakonite 

odluke?  

 

 

S ,postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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29. децембар  Председник Скупштине Србије, Оливер Дулић, расписао изборе за Скупштину Аутономне 

покрајине Војводине и локалну самоуправу у Србији за 11. мај 2008. године. 

-29 децембар 2007.године.. Убиство Беназир Буто. 

                        

                 Беназир Буто.  

 

 

-Децембар 2007.године. Подршка рођаки Верици Јаковљевић из Узовнице да се запосли. 

Документ број 177. 

Др. Јасна Јовановић се запослила  у Дому здравља у Љубовији, када сам био летос у Узовници пожелела 

је да упозна ово село, довео сам је да посетимо рођаке Јаковљевиће( томови 1-5). Сестра деда Велизара 

Крсмановића, оца нашег оца Руја је удата за Видоја Јаковљевића.  

Покојни отац Милан нам је причао да су Руји дали име јер је имала русу косу, удала се за Видоја који је 

изразито плав, и то не само он, него и скоро сви Јаковљевићи. Плаво са плавим. Траг јегуља. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                29.12.2007 godine   
Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   
  
др. Обрен Цицовић-BENAZIR  BUTO  SU  UBILI ZATO DA U  PAKISTANU   
OVEKOVECE  PRIMITIVIZ AM, SIROMASTVO  I  BEDU. - To su  
ucinile iste one snage mraka , i zbog istih razloga, koje su ubile i Zorana  
Djindjica.   
  
Ubistvo Benazir Buto ima za cilj da zaustavi demokratske promene u Pakistanu, da  
ovekoveci primitivizam, siromastvu i bedu u ovoj velikoj  azijskoj drzavi.   
  
To su ucinile iste snage mraka, i zbog istih razloga, koje su ubile i Zorana Djindjica.    
  
Pucnji u Zorana Djindjica su imali za cilj da izazovu haos u Srbiji, da jacaju  
kriminalce i mafije, da Srbiju gurnu u beskrajne lose procene, svadj e, da bude jos  
vise bezakonja, nasilja, da kriminalizovana manjina bude jos jaca, i da slabi Srbiju,  
da je zarobe u korupciji, mafijastvu, nasilju, siromastvu i primitivizmu, da je  
vracaju u prolost..   
  
Benazir Buto je ubio kamikaza “ da spase Pakistan od z apadnog sejtana i nevernice  
u farmerkama”, a Djindjica “da spase Srbiju od nemackog spijuna koji je isporucio  
S.Milosevica”. U oba slucaja je delo primitivnih esktremista neznalica, iza kojih  
stoje  oni koji zele da zaustave jacanje i preporod obe drzave.  “Najgore je kad neko  
ne zna a uciti se ne da, ali je najstrasnije od svega, kada se uklone mudri, a  
neznalice postave da vladaju i presudjuju”. Najtragicnije je da neznalice  
zloupotrebljavaju da se prema Srbiji  kolevki evropske civilizacije, odnose kao  
pr ema vanevropskim zemljama gde jos uvek caruju primitivizam i neznanje.   
  
   

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/2008
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Запазио сам још од детињства, да становници Подриња, а тако је са целом Србијом, не праве разлике на 

црномањасте или плаве и риђе, али да ипак постоји , рекао бих, подсвесна склоност на осећање 

сличности и блискости са особама  сличне боје косе и тела. што се испољавало и приликом избора 

брачних партнера. Станко, син покојног Видоја се оженио плавокосом стаменом супругом из Пановића, 

био сам им накоњче ( том 1). Код Станкових синова запажам сличну склоност приликом избора брачних 

партнера. 

У Узовници има црнокосих као да су Италијани или Грци, живе и раде заједно у слози са онима плавима 

као да су Руси, или Скандинавци. 

Јаковљевићу су дошли у ове крајеве од Нове Вароши. Овде су говорили ијекавски, мушка имена која су 

се у Београду и другим деловима Србије завршавала на слово`` а``( Јова, Мома, итд) ,овде би постајала 

Јово, Момо. Ијекавица је узмицала  пред екавицом, која је ширена кроз букваре и школске уџбенике, 

путем медија и миграцијама становништва.  Ипак , упркос свега, многи  даље имају склоност да растежу 

и употребљавају ијекавске речи и имена. 

У овај део Србије је у 18 и 19 веку пристизало у мањој мери и становништво из Далмације, махом 

рудари, говорили су икавски, икавштина и ијекавштина су се мешале, све до данашњих дана, икавштина 

се приличн добро држи д данашњих дана нарочито у брдским и планинским попдручјима. У Узовници 

понеко каже `` мличар``, уместо `` млечар`, ` прид кућу ``уместо ``пред кућу``, ` Постиње``, уместо ` 

Постење``. У тим прошлим вековима су се Далматинци држали једни уз  друге, неки су били  католици, 

када би их питали ОТКУДА СТЕ, показивали би руком ка западу: Ми смо издалека, отуда``.  

Драги рођак Мико Јаковљевић , Станков син је плав и стамен. Он и његова чељад су дуго разговарали са 

нама, Предузимљив је и сналажљив, његовог оца су у селу, због тих особина неки звали`` махер``. Они 

овде су прави мајстори у надевању свакојаких имена. Одушевљен је мојим напорима да овде унапредим 

туризам, моје активности се Подрињем шире као зараза:``У нашој њиви поред пута је идеално за 

летовање, поред саме је Дрине, равно је, а уздигнуто изнад Дрине, лепа плажа, дрвеће, шумица. хајде да 

вам покажем.  

Кретосмо, спустисмо се путељком до реке. Наиђосмо на рајски призор, изнад брзе реке која својим 

буковима а искричи на сунцу, се уздигле пољане, просто маме да се разапне шатор, да се нешто сазида. 

Поред обале се вода примирила, стоји, зелена и мирисна, мами да се загази и  заплива. 

Замолих Мику да нас поред Дрине одведе до моје омиљене плаже на Црном виру, да је покажем Јасни.  

Кретосмо, понегде неким прокрченим путаљком, онда нстаде беспуће у шипражју, њивама, високим 

травама, Мико крете испред нас, како се не плаши змија, ми за њим. 

Пре него што смо кренули за Миком кроз зарасле јаруге и шипражја, упознали смо његову кћерку 

Верицу, она је вршњакиња мога сина Милана, Колико је лепа још је мудрија, плава као Швеђанка,  

завршила је Вишу ПТТ школу, познаје рад на рачунару, и енглески, а не може нигде да нађе запослење. 

`` .Учинићу што могу да јој помогнем, али је то врло тешко, мој син је без запослења``,  рекох Мики   
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2008. 

-4 јануар 2008.године. Др. Срђа Цветковић скида застор забрана и истину о мени-

обелодањује моје доприносе против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.. 

-  

 

 

 

                   Др. Срђа Цветковић. 

Према Виипедији:` Др.Срђа Цветковић.је млад човек ( 1972), научни 

сарадник Института за савремену историју, а сарађивао је  са истраживачко-

издавачким центром Демократскe странкe као нестраначка личност. Касније  је 

секретар Државне комисије за тајне гробнице убијених после 12. сепетембра 1944. 

Један је од уредника часописа за преиспитивање прошлости - Херетикус. Према 

Википедији: Критичари га сматрају једним од најистакнутијих представника 

академског историјског ревизионизма‖ у Србији. 

Он се бави комунизмом, државном репресијом, дисидентима, људским правима и 

Хладним ратом, којима је посветио више радова у домаћим и иностраним стручним 

часописима и зборницима.Магистрирао је на ове теме и спрема докторат. 

Са Срђом- жутокосим интелекталцем који плени својом луцидном енергијом и 

оштроумношћу, а он је врло коректан и искрен интелектуалац,смирен, разуман,  јасан и 

транспарентан, а то су особине истинског интелектзкалца- сам се сретао на јавним 

трибинама.  

Први директан лични контакт са њим сам успоставио приликом објављивања мојих 

текстова у чаопису Херетикус, при Правном факултету, који анимира професор 

Правног факултета у Београду др. Јован Тркуља, коме смо Влада Марковић ( томови 2-

5) и ја нарочито захвални јер нам је момогућио да на страницама овога часописа 

обзнанимо наша сазнања о злоупотреби психијатрије у политичке  сврхе. Тада смо се 

нашли у Срђиној канцеларији на високом спрату зграде у којој се налази његова 

установа, био је према мени врло кооперативан, дуго смо разговарали.  већ следећи дан 

сам ставио пред њега све моје књиге, богату документацију о нашим активностима 

људских права, против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Био сам врло изненађен и истински обрадован када су ускоро изашле његове књиге 

Између српа и чекића, Репресија у Србији 1944−1953 Београд 2006.године и  Између 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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српа и чекића (Београд 2013); у којима је све детаљно разјаснио шта сам ја лично радио  

и наша организација. 

Примерак ове књиге ми је донео на врата мога стана један од јунака ове Саге, Влада 

Марковић . Једна од централних тема ове Срђине књиге је била злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе у Југославији, .јасно је описао све шта сам радио, 

остварења, поткрепљено позивима на врло богату документацију Покрета за заштиту 

људских права,  и уз то додато неколико упечатљивих фотографија.  

Изричито је се изјаснио да сам ја лично разјаснио и јавно обелоданио масовне 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе у Југославији и Србији.. 

Помињаање мога имена и мене лично у оваквој значајној монографији, и то на такав 

начин, као врло заслужног борца за људска права, је збунило многе београдске интелек 

талце, који су моје име везивали, како су се поједини изјашњавали `` непроверена 

трабуњања и лудило``. 

Мој имиџ у јавности је тренутачно доживео значајне модификације. 

Госпођу Зорицу Маринковић, Срђину сарадницу, сам упознао у Историјском 

институту САНУ, где ме је она позвала на разговор у име Срђе.Љубазни господин 

Станић из Историјског музеја је изнео пред нас на велики сто све моје књиге и богату 

документацију коју сам доставио  овој научној установи. Она ми је постављала врло 

занимљива питања  о тематици којом се баве она и Срђа, а то је нарочито била 

злоупотреба психијатрије у политичке сврхе. 

Нетачна  перцепција мојих акивности је почела одавно да се мења, сасвим другачије 

сам био виђен ван земље, добијао сам значајна међународна признања. моћ режимске 

пропаганде је била огромна, поредак је већ деценијама ширио свакојаке лажи о мени да 

ме оцрни у очима јавности у Србији, ``лудак``, ``страни плаћеник``,, а ван земље да ме 

представи лажно као `` задрти Србенда``. 

Још 1980-их година ме је снажно подржала САНУ ( томови 4 и 5), као и поједини 

интелектуални  кругови из Београда и широм земље. касније је др.Коста Чавошки ( 

томови 4 и 5), професор Правног факултета у Београду и један од најзаслужнијих 

бораца за људска пра ва, у његовој монографији о активностима Одбора за одбрану сло 

боде мисли  изражавања ( томови 4 и 5) посветио више страна злоупотреби психијатри 

је у политичке сврхе, све то тесно повезујући са мојим активностима и подршци овом 

Одбору. Мојој афирмацији је допринело и признање ISIL-a Bruce Evoy Memorial Award 

које ми је ИСИЛ  доделио у знак признања мојих заслуга борца за људска права, још 

1999.године  у Копенхагену , Данска ( том 5). 

Часопис Херетикус и др. Срђа Поповић су на сличан начин исправили лажно 

конструисану представу  у јавности  Владимира Марковића. 

Продор на јавну сцену оваквих бескомпромисних бораца, као што су Владимир 

Марковић, др Срђа Цветковић и професор Тркуља, са свежим  идејама ,је за мене 

велико  охрабрење. 

-17 јануар 2008. Преминуо Боби Фишер. Есеј о његовом душевном здрављу 
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             Боби Фишер. 

За Роберта Фишера сам чуо први пут још средином 1950-их година, када је и у 

Југославији одјекнуло да је неки млађани Роберт Фишер победио на америчком 

јуниорском шаховском шампионату у јулу 1956. Прочитао сам тада да је његов QI 180, 

да је он геније раван Ајнштајну. За време Турнира кандидата у Југославији 1959. 

године Фишер се сусрео лицем у лице са совјетским шахистима. Очекивао сам да 

млади геније Фишер  убедљиво тријумфује, али је на моје изненађење завршио у 

средини са 12½ поена (од 28 могућих) и изгубио је четири партије од победника 

турнира, Михаила Таља, који је касније победио Ботвиника и постао светски шампион. 

Са великом  знатижељом сам све до данашње његове смрти пратио све шта се са њим 

дешава,  

Он је за мене дуги низ година био велика енигма. Од како сам сазнао за њега, увек сам 

са великим чуђењем се питао: такав геније а тако се ирационално понаша, напада своју 

домовину светску суперсилу број 1 Америку.?  

Уместо да буде сретан и поносан?  

Још сам више био запрепашћен његовом, са годинама  све присутнијом одбојношћу 

према његовом од Бога изабраном народу Јеврејима, јер је и он сам Јеврејин ?  

Одкуд таква ирационалност? Откуд таква погрешна процена стварности? Како је 

могуће да је геније чији је коефицијент интелигенције раван Ајнштајновом, толико 

кратковид?   

Мени изгледа да је `` кратковид``?   

Али се ипак питам, о чему се ту ради, чудни су путеви логике људског разума?  

Познајем појединце изузетно интелигентне, који би знали понекад да ме запрепасте 

њиховом ирационалношћу?  

О чему се ради са Бобијем Фишером?  

Пажљиво сам анализирао његову биографију.. 

Да ли је узрок у његовој породици? Зна се ко је његова мајка, пољска Јеврејка, која је 

студирала медицину у СССР-у. Отац , неки тврде да је био Немац, други  сматрају да је 

Фишеров отац уствари чувени мађарски Јеврејин Немањи, за кога кажу да је био један 

од твораца атомске бомбе.  

Према Википедији:``Иако је Немац Ханс-Герхард Фишер био уписан као отац у 

Робертовом родном листу, у једном чланку из 2002. године у Филаделфија 

Инквајеру тврди се да је Фишеров биолошки отац био Пол Феликс Немењи, мађарски 

физичар јеврејског порекла који је радио на Менхетн пројекту на развоју атомске 

бомбе  Немењи је плаћао издржавање за Роберта за време детињства и дечаштва.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%9A%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD
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Каснија истраживања ФБИ-ja открила су да, иако се Фишерова мајка вратила 

у Сједињене Америчке Државе из Совјетског Савеза 1939. године, њен први муж никад 

није ушао у земљу после тога, тако да је немогуће да је Боби Фишер, (рођен 1943. 

године) био син Ханс-Герхарда Фишера. Иако му је бар један од родитеља Јевреј, 

Фишер је енергично негирао да је Јеврејин у неколико интервјуа, и оптуживао је да је 

то јеврејска завера и клевета. Чланак у Филаделфија Инквајеру наводи да документи 

ФБИ-ja показују да је његова мајка била тајно праћена. .``.  

Да није овакво  његово неразјашњено очинство раздирући узрок његових необичних 

поступака? Можда је то за њега терет и мора која стално притиска његову душу?  

И замућује његов генетски и етнички идентитет?  

Можда то дубински потреса његов его? 

 

 

                                                               Боби Фишер у Београду, 1970. 

Затекао сам се у Београду 1970.године у кратком боравку дошавши из Брисела, сазнао 

сам да је баш тада у Београд стигао Боби Фишер. Одлучио сам се да га по сваку цену 

видим изблиза.  Нешто сам начуо из његових разговора у хотелском фоајеу, а чуо сам и 

од присутних наших шахиста, препознао сам међу присутнима и маркантног Светозара 

Глигорића..   

Новинар и шахиста Караклајић је Ужичанин, моја мајка која је учила гимназију у 

Ужицу, изгледа да га отуда и познаје. Приђох му и то му рекох.весело. Он ме скоро 

загрли, Ужичани су такви,  када им неко годи срцу они то не крију 

.`` Боби је необичан младић, ``, потпаша ме срдачно по рамену.`` Такви су сви генији, 

чудаци``.додаде. насмејавши се због нечега радостан као мало дете.  

Запазио сам да су св и присутни Београђани, острашћени шахисти, или знатижељци,  

били узбуђени, доживљавали су Фишеров боравак у Београду, сусрет и живе  разговоре 

са њим, као велику почаст, очигледно, то је за њих био ретко виђен догађај.  

У пространој просторији је владало посебно п разнично расположење,  неки присутни 

су се просто утркивали облећући  фамилијарно, чак сервилно,  око њега. тапшали су га 

по рамену као до су стари знанци, обраћајући му се са `` Боби``.  

Тек када помислим на овај догађај и на ондашње понашање Београђана, постаје ми 

јасно колико је се наш свет одтада изменио. Онда су становници Београда имали душу.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/Federalni_istra%C5%BEni_biro
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/1943
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Stevan_Kragujevic,_Bobi_Fiser_u_Beogradu,_sa_jugoslovenskim_sahistima,_1970.JPG
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`` Зашто је он чудак``? обратих се радознало Караклајићу.`` Он би требао да буде 

најсретнији млади човек на свету, а он је тако увек забринут, муче  га црне 

мисли``.нешто он хоће да ми појасни. 

Док сам слушао ове Караклајићеве речи, препознајући радостан у њима растегнуту , 

скоро распевану ерску јекавицу, пажљиво сам мотрио сваки покрет великог шахисте.  

Он је тако сличан нашим људима, непосредан је и има коректан наступ, вероватно је 

такав због његовог средњевропског порекла. 

``Боби је још пре скоро десет година тврдио да има неке личне проблеме,  десило се 

убиство, убили су његовог боса, онда се обратио Вери у Бога ``. 

Сетих се да сам негде прочитао да је Фишер  постао загрижени читалац Чисте 

истине (The Plain Truth), часописа кога је издавао Амбасадор колеџ за Све-светску 

Цркву Божју (Worldwide Church of God), која је такође спонзорисала радио програме 

које је Фишер слушао.  

Крајем 1963. је био на једном шаховском турниру, када је донео одлуку да престане да 

шаље ситне добротворне прилоге цркви, и да од тада цркви даје десетину својих 

прихода. Била је то велика одлука, рекао је.тада Фишер`. 

Рекох то укратко Караклајићу. 

`` Занимљиво да тебе то интересује, млађани Боби је тамо пао под  њихов утицај , 

зхватила га је параноја да ће избити Трећи светски рат, и да ће Европска заједница 

уништити САД и Велику Британију.`` 

Био сам збуњен и зачуђен овим новим сазнањем. 

Следило је ново необично откриће:`` Он уображава да га неко надзорава, да је жртва 

завере, ``, загонетан је Караклајић. 

 ``Ко и зашто га прати``?, питам. 

 `` Боби је убеђен да је невина жртва, повремено је ван себе, полумртав, неиспаван, 

спас налази у његовој вери која слави јеврејски празник сабат``, сазнах од љубазног 

саговорника. 

У следећим годинама сам се трудио да повремено о њему више сазнам.  

Фишер је добио као награду за победу.на  једном турниру 200.000 , оо долара које је 

зарадио 1972. године, од тога је дао 61.200 долара  Све-светској Цркви Божјој.  

Тада је наступило његово разочарење у Цркву, јер се пророчанство те цркве није 

остварило, а његов партнер из цркве, Гарнер Тед Армстронг је био оптужен за 

учествовање у серији сексуалних скандала, па је због тога смењен као главни водитељ 

програма Свет сутра.  

Фишер је изгубио илузије о овој организацији и напустио је. 

Питам се, да ли је његов антисемитизам тада настао? 

Ишао сам даље, његова шаховска каијера открива доста делова ове врло занимљиве 

слагалице. Пуна је успона до врха светске лествице , али и необичних падова.  

Да ли је политика у питању? Ако је данас све политизовано доказ је и шах.?, питам се. 

А Роберт Фишер је због своје генијалности, али и необичности поимања чињеница 

можда постао још од раних дана врло занимљива и погодна особа за његову употребу у 

сврхе којима им је он одговарао.  
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Према Википедији:  Он је септембра , 1972. постао први амерички шахиста који је 

освојио светски шампионат у организацији Светске шаховске федерације. Године 1975. 

званично је изгубио титулу када је Светска шаховска федерација одбила његове услове 

за одбрану титуле. Гари Каспаров је написао да је од свих светских шампиона у шаху, 

јаз између Фишера и његових савременика био највећи у историји  Фишерова победа 

над совјетским шампионом Борисом Спаским за светску титулу у „мечу столећа― 

посматрана је као симболична победа Запада која је подстакла међународну 

популарност шаха. Његов противник је портретисан, посебно у Сједињеним Државама, 

као производ безличног, механичког и репресивног система државне контроле, док је 

Фишер био усамљени геније,  који је победио совјетску доминацију.  

Као националном хероју, Американци су били спремни да му опросте необично 

понашање и погледе, и у популарној култури он је постао симбол генија чија 

бриљантност је била тако велика да га је на крају уништила.  

Јер није бранио своју титулу 1975. јер није могао да постигне договор с међународном 

шаховском федерацијом ФИДЕ око услова меча. Тада је постао још повученији и није 

играо такмичарске мечеве све до 1992, када је победио у поновном мечу против 

Спаског.  

Такмичење је одржано у Југославији, која је тада била под 

строгим ембаргомУједињених нација.   

Ово је довело до конфликта са владом Сједињених Држава, због чега се никада није 

вратио у своју родну земљу.Након тога је живео у Мађарској, Немачкој, 

на Филипинима и у Јапану.  

Током овог периода давао је све жешће антиамеричке и антисемитске изјаве, упркос 

свом јеврејском пореклу.  

У периоду између 2004. и 2005. након што је његов амерички пасош повучен, јапанске 

власти су га држале девет месеци под претњом изручења. Након што му је 

Исланд загарантовао држављанство, јапанске власти су га пустиле у ту земљу, где је 

живео све до своје смрти 2008.године.
. 

Како такав геније може толико погрешно да процени? Како може да се сукоби са својом домовином 

свемоћном Аме риком, супер силом број 1? Уместо да буде сретан и да са њом са рађује? О чему се 

ту ради?  Како је могуђе да такав геније, пореклом Јеврејин, припадник владарског народа, се 

окрене против свога рода? 

Ту је нешто нејасно? О чему се ради? 

На недавном скупу Азбуковчана  који живе у Београду, одржаном у Београду у  хотелу на Ади 

Циганлији , што је описано у претходним поглављима,  за истим столм сам седео са славним, али 

већ остарелим ,са шаховском легендом Светозаром Глигорићем, којом пр иликом сам са њим дуго 

разговар ао. `` Срео сам Вас 1951 године у шаховском клубу Земун`` са уважавањем му се обратих 

преко  стола, нагнувши му се ближе јер има тешкоћа са слухом.  

Он се загледа у мене, мотрио ме је са знатижељом `` Зар је могуће, као из магле да ми израња ваш 

дечачки лик, тамо на спрату у земунској улици што иде ка Београду``, насмеши ми се.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1972
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/1975
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/Antiamerikanizam
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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Био сам зачуђен, запрепашћен, како је могуће да се тада преславни шаховски велемајстор сети 

мене, онда дечкића земунске гимназије?  он ме је загледао са симпатијама: `` А чиме се ви бавите``?  

После кратке паузе ми се обрати:`` Моји су пореклом од Љубовије отселили се Ваљеву, зато сам 

овде``. Стари велемајстор је деловао сетно и на искрају живота.  

Свет се мења, сурово збрише прошлост. 

А када се сетим његовог имена, не знам зашто сетих се очевог стражара Глигора у Дуванској 

станици у далекој македонској успаваној варошиц Ђевђелији, на крајњем југу земље, на самој 

граници са Ђевђелијом, ( томови 1 и 5).  

Отац је пре Другог светског рата док је службовао у Македонији довео у Ђевђелију за стражара  

извесног врло црнокосог Јанковића , он је био из села узводно од Љубовије, сећам се његове 

старинске куће на узвишењу изнад пута, под планином, која би се окомито спуштала ка Дрини, 

ваљда је отац хтео да има уз себе свог поверљивоиг човека, своје обезбеђење, како би се данас 

казало.  Привржени и презахвални Јанковић је био ожењен Данојлом, из суседног заееока 

Грачанице, мало уз Грачаничку реку. Његов син ( нажалост прерано преминуо)  је био запослен до 

пре неку годину у Геосонди у Београду, и овога пута је деловала земљачка веза,  тамо га је запослио  

Миле Којић ( Томови 1-5), из Узовнице.  

 Отац је тако повукао у јужну Србију и рођака Здравка Томића, из Узовнице.Здравко је био 

дувански службеник, остао до краја живота на југу, преминуо је чини ми се у Нишу. Када год би 

долазио у Узовницу, био је беспрекорно обучен у градско одело, обавезно са лептир машном.  

Када сам путовао на Годишњи скуп ИСИЛ-а у Атини  почетком октобра 1995.године, у возу чух 

вест да је итвршен атентат на Киру Глигорова , а када смо увече били у хотелу у Ђевђелији, то је за 

мене бо невероватан догађај, повратак у  далеку прошлоист, тамо сам  хотелу срео блиског 

Глигоровог сродника. ( том 5). 

Док смо нас двојица разговарали,Светозар Глигорић и ја,  на  врсти бине где је обично хотелски 

кафански оркестар  се одвијао врло занимљив пригодан програм. Ипак, није све то било тако бучно, 

могли смо смирено да мењамо мисли.  

Живот је суров и немилосрдан, размишљао сам, време и догађаји газе, све мрве пред собом, ко је 

горе, сад је доле. Поред мене је седела легенда прохујалих деценија. Својевремено, славан и од свих 

уважаван и поштован човек.  Преда мном је сада био старији сетан господин, изгледао је ипак 

млађи него штп јесте, али је био сетан и помирен са неминовностима.  

Као да су га сви гурнули у запећак, нико није дошао до нас од организатора да поразговарамо, да 

му колико толико одамо почаст. Сазнах да је одан музици, каже да је активан и да има занимљиве 

хобије. 
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Присетих се, дај да поразговарамо  о Робе рту Фишеру:: `` Ние ми јасно то све што се догодило са 

Фишером, Американац п ротив Америке, против свога племена, то све не личи на генија какав је 

он``? 

`` Од малена се заљубио у шаховску таблу, гутао је књиге о теорији и пракси шаха, све 

је побеђивао, имао је изузетно памћење, а коефициент интелигенције 180`` рече. Сетих 

се да сам и ја тако 1950-их био заљубљен у ову древну игру., и ја сам тада све 

побеђивао 

 

Светозар Глигорић на Куби, партију гледа Че Гевара-. 

`` Откуд да се генијалан човек тако необично понаша``, користим ову прилику да 

најзад сазнам о овом славном шахисти више података управо од онога ко би то требао 

да зна.  

`` Фишер је одувек бико непредвидив, 1957. је освојио Отворено првенство САД у 

шаху у  у доигравању с Артуром Бизгајером. Због овог резултата Фишеру је отворен 

пут на амерички позивни шампионат. Многи су веровали да је Фишер још увек слаб 

играч и да ће завршити као последњи. Уместо тога, завршио је као први`` 

Слушао сам пажљиво, мене занима да сазнам шта се са њим збивало? 

``У јануару 1958, са 14 година, Фишер је постао амерички шампион. Заједно с титулом, 

квалификовао се на међузонски турнир, следећу степеницу ка изазивању светског 

шампиона. Нико није младом Фишеру давао много шанси да се квалификује даље, па је 

било изненађење када је Фишер, после добре игре у финишу, завршио на деоби петог 

места. Првих шест су се квалификовали за Турнир кандидата. Ови резултати су му 

донели и титулу велемајстора. У то време, он је био најмлађи велемајстор у историји, и 

његов рекорд се држао док 1991. године мађарска шахисткиња Јудит Полгар није 

постала најмлађи велемајстор.``, одржа ми право предавање. 

``у Југославији 1959. године Фишер срео лицем у лице са совјетским шаховским 

„парним ваљком―,Фишер је турнир завршио у средини са 12½ поена (од 28 могућих) и 

изгубио је четири партије од победника турнира, Михаила Таља, који је касније 

победио Ботвиника и постао светски шампион.`` 

`` И Таљ је Јеврејин``, упитах га 

``Већина шаховских велемајстора су Јевреји, Јевреји су одувек, они су библијскли 

мудраци``, он слегну раменима.  

Настави да ми објашњава о Јеврејима откривам да овај народ изузетно уважава, и да 

међу Јеврејима има много пријатеља. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%99
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``Много година Фишер је био један од најјачих не-совјетских играча, заједно 

с Лајошем Портишом,  са Вама и Ларсеном, али није успео да се квалификује за меч за 

светског првака. ``, тражим одговоре од саговорника. 

Потстакнут, Глигорић  настави:``У наредном циклусу 1962. године, он је уверљиво 

победио на међузонском турниру у Стокхолму (17½,5 од 22) али је на турниру 

кандидата у Курасау завршио на четвртом месту с резултатом од 14 од 27 поена. То је 

било за њега велико разочарење, будући да је претходних година играо изванредно 

(први у Мар дел Плати 1960. с 13½ од 15 поена, 13 од 18 поена на првој табли на 

шаховској олимпијади у Лајпцигу, друго место на Бледу 1961. с 13½,5 од 19 поена и 

победа у Стокхолму) и сматрао да је фаворит.``, онда додахе: `` Ове податке знам из 

личних забелешки, а то све кма у шаховским књигама``, као да се правда. 

Настави:`` У следећем циклусу Фишер није учествовао., имао је паранаоичан страх од 

совјетских играча,  да су се сви окренули против њега. Зато је одлучио да не учествује 

на међузонском турниру уАмстердаму 1964. Држао се ове одлуке чак и кад 

је ФИДЕ променио начин играња: уместо да осам кандидата играју по принципу свако 

са сваким,  сада је играна серија елиминационих, нокаут мечева. У следећем циклусу, 

на међузонском туриру у Сусу (1967), Фишер није успео да се квалификује 

захваљујући врло контроверзној казни због које није играо партију с совјетским интер-

мајстором Гипслисом. Сматра се да се Фишер није појавио зато што је сматрао 

непоштеним да мора да игра много партија заредом, али према његовој биографији 

аутора Била Волса, то је био логичан резултат јер су организатори турнира стално 

мењали време играња његових партија због верских празника и суботе (Фишер је у то 

време био присталицаСве-светске Цркве Божје)``. сазнбајем нповосети које нисам 

знао.. 

``Код куће је Фишер победио на свих осам америчких шампионата на којима је 

учествовао, почев од шампионата 1957-58 па до 1966-67. Овај низ укључује и његову 

победу 1963-64, када је победио с рекордних 11:0, једини апсолутни резултат 

забележен у историји шампионата.``, као да закуца своје излагање. 

`` Имао је он личне проблеме, у његовој Цркви,  сећам се да је крајем 1963. био на 

једном шаховском турниру када је донео одлуку да престане да шаље ситне 

добротворне прилоге цркви и да од тада даје десетину својих прихода.``?питам 

``Фишер се осећао прогањаним, то су уствари били сукоби између две стране његовог 

живота: стране посвећене шаху и стране посвећене вери. У интервјуу с Лен Золом 

тврдио је да „... ако је ико покушавао да живи по слову закона... то сам био ја. Искрено 

сам покушавао да будем покоран. Што сам више покушавао, све више сам лудео... 

Сећам се тренутака када сам се враћао из шаховског клуба кући у четири сата изјутра 

... неиспаван,полумртав, и покушавао да присилим себе да се молим један сат. Био сам 

готово ван себе``, излажем моје сазнање. 

―Фишер је тада сматрао да се његов живот поцепао на два дела: на једној страни је 

била његова шаховска каријера, на другој страни била су његова верска уверења. Таква 

је била суштина Фишеровог веровања када је отишао на „Меч столећа―., Глигорић ме 

као подучава.  

Али они види да то мене јако занима. 

``Фишер је победио на међузонском турниру с 3½,5 поена предности, завршивши са 

седам узастопних победа. Наставио је истом снагом у мечевима кандидата, победивши 

своје противнике у серији резултата каква до тада није била виђена. И Марк 

Тајманов (СССР) и Бент Ларсен из Данске, други најбољи не-совјетски шахиста после 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/Sus
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD
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Фишера, просто су разнесени резултатом 6:0.. Године 1971. Фишер је коначно 

заслужио право да изазове светског шампиона, Бориса Спаског, кога никада раније 

није победио``, слушам пажљиво.. 

Глигорић је наставио .да ми постепено разјашњава енигму, предосећао сам да ћу тек 

сазнати оно што ме интересује: ``Фишерова дугогодишња тврдоглавост у вези с 

мечевима и условима играња манифестовала се и у припреми меча са Спаским. Од 

могућих места, Фишер је преферирао Југославију,  док је Спаски желео Исланд.  

Једно време је покушавано да се спор реши тако да се по део меча одигра на обе 

локације, али је тај аранжман пропао. У једном тренутку Фишер је изјавио да неће 

играти меч.  

На Фишерову примедбу да је наградни фонд неадекватан,лондонски финансијер Џим 

Слејтер дао је додатних 125.000 долара, чиме је награда повећана на 250.000 долара. 

 Хенри Кисинџер је телефонирао Фишеру, апелујући на његов патриотизам и замолио 

га да игра.  

Како год разлог био, Фишер је одлучио да игра.``,  

Ово што сам чуо од Глигорића даље сам мање више знао: ``Меч између Спаског и 

Фишера одржан је у Рејкјавику, Исланд, од јула до септембра 1972. године. Фишер је 

изгубио прве две партије; прву због грубог превида, а другу контумацијом, јер није 

хтео да игра партију. Изгледало је да ће Фишер изгубити читав меч контумацијом, док 

Спаски није изненада прихватио Фишеров захтев да се следећа партија одигра у 

споредној соби, без камера. После тог контроверзног догађаја, Фишер је у следећих 19 

партија добио седам, изгубивши само једну, уз 11 ремија. Коначни резултат био је 

12½:8½ за Фишера.``. 

`` Зар овај тријумф , исход Меча столећа није постао двострука прекретница у 

Фишеровој каријери – постао је светски шампион, а постао је и најбоље рангирани 

шахиста до тада по систему рангирања професора Елоа (рејтинг од 2780 поена после 

меча са Спаским).`` постављам питање 

``Победа над Спаским је сматрана својеврсном пропагандном победом Сједињених 

Држава у Хладном рату, која је потврдила да је сада најјачи шахиста на свету, у спорту 

којим су доминирали Совјети од Другог светског рата``, чујем речи Глигорића 

`` Фишер шта је урадио свотом од  200.000 долара које је зарадио 1972. године, 61.200 

долара дао Све-светској Цркви Божјој. Међутим, 1972. година је била кључна година у 

пророчанству Херберта Армстронга, а то пророчанство се није испунило. У 

међувремену је и Гарнер Тед Армстронг био оптужен за учествовање у серији 

сексуалних скандала, па је због тога смењен као главни водитељ програма Свет сутра. 

Фишер је изгубио илузије о овој организацији и напустио је, јавно обзнанивши своју 

одлуку``, сазнах и ове занимљиве детаље из Фишеровог живота. 

Сазнах нешто што нисам знао: `` Фишер се због овоих догађаја осећао изданим од 

цркве која је поштовала Шабат, није славила Ускрс ни Божић, али је прослављала 

многе дане који су свети Јеврејима, Фишер се због нечага љутио на њему недовољно 

јасан етницитет Јевреја, каад се ради о Англо Саксонцима и Израелу, То је можда 

подстакло Фишеров антисемитизам и његово веровање у светску заверу против њега.`` 

Сазнах из његових невезаних  излагања и следеће: Било је предвиђено да Фишер брани 

титулу против изазивача Анатолија Карпова 1975.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%98%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%98%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%98%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%9F%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%98%D0%BA%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abat
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
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Фишер није играо ни на једном турниру откад је освојио титулу, па је поставио много 

услова за одржавање меча.  

ФИДЕ се сагласила са свим његовим захтевима, изузев два, одбацивши Фишеров 

захтев како меч треба да се оконча.  

Фишер је тврдио да је уобичајени систем (24 партије у којима први играч који освоји 

12½ поена побеђује) охрабрује играча који поведе да иде на ремије, што по њему није 

било добро за шах. Уместо тога Фишер је желео меч с неограниченим бројем партија, а 

да први играч који освоји десет победа добија меч; ремији се не би рачунали.  

Многи злобници су сматрали да је овај предлог нереалан,  и да ће се меч претворити у 

тестирање издржљивости а не вештине. (По овим критичарима, напуштени систем 

„први који добије шест партија― у мечу Карпов-Каспаров 1984. је касније служио као 

потврда њихових ставова.)  

Најконтроверзнији од свих Фишерових услова је, међутим, био његов захтев да, у 

случају да оба играча освоје по девет партија, шампион (у овом случају Фишер) би 

задржао титулу. То је значило да Фишер треба да добије само девет партија , да би 

задржао титулу, док би Карпов морао да победи са 10:8.  

Пошто ФИДЕ није променила правила да би дала Фишеру предност коју претходни 

шампиони нису имали, Фишер се одрекао титуле у телеграму који је послао 

председнику ФИДЕ Максу Евеу јуна 1974.:  

Значајно је да је у свом телеграму Фишер нагласио да се одриче титуле шампиона у 

организацији ФИДЕ. Овај детаљ ће се касније манифестовати у Фишеровој примедби 

за време поновног меча са Спаским 1992. у којој је Фишер тврдио да је он и даље 

светски шампион.  

Овај коментар изазвао је значајну нелагодност у остатку шаховског света, када је 

организација светског шампионата од стране ФИДЕ жестоко критикована и 

кулминирала иступањем из ФИДЕ Гарија Каспарова и Најџела Шорта 1993.  

Без обзира на све, ускоро после сукоба с ФИДЕ, Фишер је нестао и није играо 

такмичарски шах готово двадесет година. Нико није знао где се он налази, јер је често 

мењао места боравка. 

Глигорић настави: ````Фишер је 1982. објавио памфлет (под именом Роберт Д. 

Џејмс) Мучили су ме у затвору у Пасадени! у коме је детаљно описао своје искуство у 

вези с хапшењем 1981. године када је погрешно замењен за једног пљачкаша банке. 

Тврдио је да га је полиција „брутално― мучила. Касније је оптужен за оштећење 

затворске имовине (конкретно, у питању је био један мадрац!?).  

Године 1984. Фишер је писао уредницима Јеврејске енциклопедије(Encyclopedia 

Judaica) тражећи да се његово име избаци из публикације јер је тврдио да он није 

Јеврејин.. 

Био сам запрепашћен када сазнах и ове необичне податке. . 

``Америчка власт је свезнајућа и свемоћна, она није могла погрешити, због нечега га је 

казнила``?, поставих му питање. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1984
https://sr.wikipedia.org/wiki/1974
https://sr.wikipedia.org/wiki/1992
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%98%D1%9F%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1993
https://sr.wikipedia.org/wiki/1982
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 Боби Фишер на мечу са Спаским 1992. који ће довести до издавања потернице за његово              

    хапшење због кршења санкција УН против Југославије (AP) 

`` Има ту нешто у њему што је нејасно, или барем тако изгледа на први поглед. Али 

како каже наш мудри народ-Свако дашто има своје зашто`. ` ,просто ме подстиче да 

даље разговарамо., `` то сам њим није никако случајно, иза тога се крије нека намера. 

Власт има своју логику која је поптпуно  туђа неупућенима, а то је огромна већина. 

Решење енигме се налази у објашњењу  релација ПОРЕДАК УСА- Роберт Фишер``, 

износим моја  размишљања. 

Према Википедији: После 20 година непојављивања у јавности, Фишер је изашао из 

изолације да би изазвао Спаског (који је тада био на 96-102. месту рејтинг листе) у 

„Осветничком мечу 20. века― 1992. године, уз посредовање и организацију 

контроверзног југословенског бизнисмена Јездимира Васиљевића.  

Овај меч – који је одигран уз коришћење његовог новог шаховског сата (видети 

„Шаховске иновације― у каснијем тексту) – одржан је на Светом Стефану у Црној 

Гори, упркос оштрог ембарга УН, који је укључивао и забрану одржавања спортских 

такмичења у тадашњој СР Југославији.  

Фишер, који је до смрти тврдио да је светски шампион, јер никада није изгубио меч за 

титулу, захтевао је да организатори објаве меч као „Светски шампионат у шаху―, иако 

је у то време Гари Каспаров био признати ФИДЕ шампион.  

Објављено је да је наградни фонд за овај меч 5 милиона долара, а да две трећине 

припада победнику. Пореска управа Сједињених Држава је обавестила Фишера, пре 

меча, да је његово учешће против закона, и после меча је издала потерницу за његово 

хапшење.  

Фишер је добио меч с 10 победа, 5 пораза, уз 15 ремија.  

`` Америка је свемоћна, да је хтела могла је забрании његов меч са Спаским, а због 

нечега то није учинила``, хоћу да чујем шта на то каже Глигорић. 

Он се тргну: `` То никако није случајно, вероватно су се сажалили, да му дају новац да 

преживи``. Застаде, па уздахну:`` У политици нема сажаљења, само постоје интереси, 

Фишер је Америци због нечага потребан, такав какав је. ``. Опет застаде: `` Хоћу да 

кажем да је он намерно направљен таквим, или се нечим замерио свемоћним 

владарима Америке. они умеју бити сурови``. 

Према Википедији: Многи велемајстори који су посматрали меч рекли су да Фишер 

није играо као у најбољим данима. У књизи „Смртне партије―, Гари Каспаров је 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Fischerchess92.jpg
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написао: „Он је играо добро. Негде око рејтинга 2600 или 2650. Било би тесно у нашем 

међусобном мечу.―  

Од 1992. Фишер више није играо такмичарски шах.Од 1972. Фишер је повремено давао 

интервјуе, али само ако су преношени уживо.  

Године 1999. Фишер је дао телефонски интервју једној радио-станици 

у Будимпешти, Мађарска у коме је себе описао као „жртву јеврејске завере.― Станица 

је прекинула интервју, али се слична епизода поновила после терористичког напада на 

Америку11. септембра 2001.  

Ово саопштих укратко Глигорићу: `` Откуд њему Јеврејину такав задрти 

антгисемитизам``? 

Он додаде:`` Занимљиво је да је Фишер видео тако 11 септембар 2001, и да се томе 

тако непримерено радује. Чудно је све у свему да такав геније не препознаје ко влада 

светом, како може да се прегања са свемоћном Америком од чега само може да има 

штете``? 

Фишер је дао интервју Паблу Меркаду и велемајстору Тореу на филипинској радио-

станици Радио Бомбо , у којем је потврдио свој жестоки антисемитизам – између 

осталог, говорио је о светској јеврејској завери , и негирао да се Холокауст икада 

догодио.  

У једној другој емисији, аплаудирао је терористичком нападу од 11. септембра. „То је 

дивна вест,― рекао је Фишер. „Аплаудирам том чину. Сједињене Државе и Израел су 

масакрирале Палестинце много година. Пљачкале их и масакрирале Сада им се све 

враћа.―  

Због ових чудних и крајње емотивних изјава Америчка шаховска федерација је 2003. 

искључила Фишера из чланства, иако је остало нејасно да ли је Фишер ишта знао о 

детаљима напада, јер је ту изјаву дао истог дана, 11. септембра. 

Сличне антисемитске иступе Фишер је имао и на једној радио-станици на Исланду. 

Фишер је дао потцењивачке примедбе о политичкој ситуацији у шаху, тврдећи да шах 

контролишу Јевреји и да је сваки меч за светског шаховског шампиона од кад је он 

напустио сцену 1975. био намештен.  

Нови повод за његове изјаве десио се кад је власник стана у Пасадени, Калифорнија, у 

коме је становао, продао неке његове ствари јер није платио кирију. Тврдио је да је то 

нови доказ о светској јеврејској завери и злочиначки чин „Америчке владе коју 

контролишу Јевреји― да би га оклеветали и уништили. Године 2005. неке Фишерове 

ствари су продате на аукцији на eBay-у. 

`` Необично је да је он такав задрти антисемита а за време док је неколико година 

живео у Будимпешти, се дружио са породицом сестара Полгар, која је такође  

јеврејског порекла, и да их је тренирао, а касније је отишао у Јапан`` питам га.  

``Светски шампион Анатолиј Карпов и Полгарове су тврдиле да постоје две стране 

Бобија Фишера. Карпов је изјавио да су се и Сједињене Државе и Фишер лоше 

понашале.`` појашњава Глигорић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2001
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
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                                                                   Фишерово хапшење у Јапану у јулу 2004. 

`` Да ли је то алузија на Фишерово душевно здравље``, питам га директно. 

`` Лично имам став да Боби у дубини његве душе уопште није анти семита, никако не 

могу да прихватим да такав геније може да погрешно процени последице његових 

искривљених виђења Америке, Јевреја и Израела, пре бих схватио да су то његове 

претерано емотивне реакције  на поједине поступке његовог окружења према њему, 

које су му на неки начин биле ,непријатне или штетне. Он је вероватно размажен, 

вундеркинд, од малена уздизан високо као геније, свако друштво поготову америчко, 

иако је Америка демократска држава, захтева конформизам``, питам 

`` Поготову када се ради  интелектуалцима, можда генијални Фишер се некоме због 

нечега замерио`?, мисли Глигорић 

Према Википедији: Фишер је наставио да провоцира своју земљу. 13. јула 2004. 

ухапшен је на међународном аеродрому у Нарити, Јапан у близини Токија због 

намерне употребе поништеног америчког пасоша, приликом покушаја укрцавања на 

лет Japan Airlines-а до аеродрома Ниној Акино у Манили,Филипини. Користио 

оригинални пасош који му је 1997. издала америчка амбасада у Берну, Швајцарска, али 

који је био поништен 2003, када је Џорџ В. Буш постао председник. Фишер је са овим 

пасошем често путовао на релацији Токио - Манила у време владавине председника 

САД Клинтона. 

Тражила га је америчка влада од 1992. године када је играо шаховски меч са Борисом 

Спаским у Југославији, чиме је прекршио председничку наредбу број 12810 Џорџа 

Буша издату у вези санкција УН за учествовање у привредном животу Југославије 

(влада САД му је 1992. године запретила чак и казном затвора у трајању од 10 година, 

те се Фишер после меча са Спаскијем више није враћао у САД). 

 Јапан и Сједињене Државе имају уговор о међусобној екстрадицији, иако по њему 

други амерички држављани нису никад прогањани, а сам уговор не обухвата кривично 

дело за које је Фишер оптужен и оно се не сматра кривичним делом по јапанским 

законима.  

Канадски новинар и консултант Џон Боснић, који је живео у Токију, основао је 

Комитет за ослобађање Бобија Фишера, после њиховог састанка на аеродрому Нарита 

и понудио му своју помоћ. Боснићу је касније омогућено да учествује као „пријатељ 

суда― на расправи пред Бироом за имиграцију када се расправљало о Фишеровом 

случају. Он је радио на спречавању јапанског Бироа за имиграцију да депортује 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92._%D0%91%D1%83%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1992
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Fischer_arrest.jpg
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Фишера у Сједињене Државе и координирао је правну и јавну кампању за Фишерово 

потпуно ослобођење.   

Како је јавила агенција Франс Прес Боби Фишер се одрекао америчког држављанства. 

Следећег месеца јављено је да се Фишер жени с Мијоко Ватаи, председницом Јапанске 

шаховске асоцијације, с којом је живео од 2000. године. Спекулисало се да је тај потез 

направљен да би се омогућило Фишеру да остане у Јапану.  

Он се такође обратио америчком државном секретару Колину Пауелу да му помогне да 

се одрекне америчког држављанства. Ипак, под притиском Сједињених Држава, 

јапански министар правде одбио је Фишеров захтев да му се дозволи да остане у 

Јапану и наредио је његову депортацију. 

Тражећи начин да избегне депортацију у Сједињене Државе, Фишер је почетком 

јануара 2005. написао писмо влади Исланда тражећи исландско држављанство. 

Саосећајући са Фишеровим положајем – али не желећи да му дају пуна држављанска 

права – исландске власти су му издале пасош за странце. Како ово није било довољно 

за јапанске власти, исландски парламент (Алтинг) је крајем марта једногласно одлучио 

да Фишеру додели пуно држављанство
[10]

 из хуманих разлога,  јер су сматрали да су га 

неправично прогањале америчка и јапанска влада.  

У међувремену, америчка влада подигла је оптужницу против Фишера због избегавања 

плаћања пореза, како би га спречила да отпутује на Исланд.  

Када је до јапанских власти дошла потврда о Фишеровом новом држављанству, оне су 

се сагласиле да му дозволе да одлети у своју нову земљу. Иако исландска влада има 

уговор о екстрадицији са Сједињеним Државама, према исландском закону, исландски 

држављанин не може се испоручити а истовремено је потврдила свој став да америчка 

влада прогања Фишера због његових политичких изјава. 

Непосредно пре одласка за Исланд, 23. марта, 2005. Боби Фишер и његов портпарол и 

бранилац Џон Боснић појавили су се накратко на светском сервису БиБиСи-ја, преко 

телефонске везе са токијског аеродрома. Боснић је изјавио да Фишер више никада неће 

играти шах, а Фишер је почео да оптужује председника Буша да је криминалац. Затим 

је изјавио да ће се жалити америчком Врховном суду али да се неће вратити у 

Сједињене Државе докле год је садашња администрација на власти. Оптужио је Јапан 

да је марионета САД. Боснић је додао да Фишер сада својим домом сматра Исланд.  

Након тога, Боснић је довикнуо Фишеру "Bon voyage!" када се он укрцао на авион на 

путу ка новом дому.Боби Фишер је мирно слетео у Рејкјавик, избегавајући главни 

међународни аеродром у Кефлавику, јер је у близини америчке поморске ваздушне 

станице. Много света се окупило да дочека свог новог Исланђанина. 

У мају, делагација у којој је био и Борис Спаски посетила је Исланд с намером да 

„Фишера врати за шаховску таблу―. Фишер је рекао да је заинтересован да игра меч с 

„достојним противником― у Фишеровом насумичном шаху (такође зван и Шах960 – 

због 960 могућих почетних позиција – који је Фишер измислио 1996. године). Спаски 

је одговорио да нема намеру да више игра против Фишера.( Крај цитата Википедије). 

Даљи разговор са шховским генијем ме је врло изненадио када сам увидео колико је он 

врстан психолог, да не кажем психијатар: ``Михаил Таљ се једном благо потсмехнуо 

Фишеру назвавши га `` кукавица``? 

`` Јели мислио да је Фишер плашљивко, или да се стално жали и кука као птица 

кукавица на неке прогонитеље``? насмеших му се. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80#cite_note-10
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/2005
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%91%D0%B8%D0%A1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92._%D0%91%D1%83%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%98%D0%BA%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B0%D1%85


611 
 

`` Боби Фишер је стално био забринут, са разлогом, он се замерио планетарној сили 

Америци`` 

`` Малопре сте казали да га је можда нечија свемоћ намерно таквим направила``? 

`` Можда је Боби помислио да је то Совјетски савез јер је он има исгинску параноју од 

завере совјетских шахиста, иако су многи до њих били такође Јевреји``,  

Упитах га: `` Зар је Фишер могао бити тао наиван да не увиди  чињенице``'? 

: ``Тачно је то, СССР се распао без зрнца барута, да не кажем као кула од карата, али је 

Боб наставио да хули на Америку и Јевреје и после распада комунизма и СССР-а, чак 

се радовао 11 ептембру, ко би по Фишеру могао стајати иза 11 септембра``?` 

Уместо директног одговора чух смирене речи: `` Шахисти који су играли са њим су 

мислили да је он не само ексцентрик него и забринут, Роберт Бернс му је саветовао да 

оде код психијатра, неки су сматрали да Фиђер није нормалан, и рекли су му да је 

параноичан. Фишер им је на то одговорио да параноичари могу понекад бити у праву`` 

`` Фишер је у праву, ако неко има дуге неприлке са неким, он почиње да генерализује, 

свугде види злонамерне, иако то није увек служај``, износим моја сазнања 

`` У праву су са његовим душевним проблемима, по свему судећи сјајан ум, Фишер је 

можда највише визионар шахиста од Јосе Раул Капабланке до данас, он је иновативан, 

-али он покушава да своју иновативност појецира ван шаха, и да исказује храбро неке 

врло  неконвенционалне идеје,  што помало личи на узнемирене и ивитоперене 

емоције, или чак на манију проналазаштва``=? 

``Шта например``? 

`` Он је параноичан, оправдано или не, сада то није битно. Али његове потпуно 

неосноване тврдње да ће избити Трећи светски рат и да ће Европска заједница 

уништити САД и Велику Британију, су чудне,  и могу се интерпретирати као његова 

потсвесна тежња да открије нешто ново, необично, што други нису, а друго је 

шаховска табла на столу, а сасвим  друго ваншаховска планета у којој има толико 

држава и милијарци људских бића``, зачуди се шат све чух. 

`` Не разумем, тада је постојао страх од Трећег светског рага између САД и СССР-а``?` 

`` Његове крајње прегрејане изјаве недостојне врхунског интелекткакца и генија, 

говорио је о светској јеврејској завери и негирао да се Холокауст икада догодио. 

аплаудирао је терористичком нападу од 11. септембра. „То је дивна вест,― рекао је 

Фишер. „Аплаудирам том чину. Сједињене Државе и Израел су масакрирале 

Палестинце много година. Пљачкале их и масакрирале... Сада им се све враћа. су доказ 

потсвесне жеље да стално потврђује своју иновативност бомбастичним и оригналникм 

изјавама``, сматра Глигор ић. 

`` Како он сам појединац а бори се и провоцира водећу силу на планети САД``? 

`` Нешто је давно кврцнуло у његовој личноси, он пог решно прецењује своју моћ, то је 

већ манија величине``. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
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Због ових чудних и крајње емотивних изјава Америчка шаховска федерација је 2003. 

искључила Фишера из чланства. 

Због низа ранијих антисемитских јавних изговарања и његове похвале на радију 11. 

септембра 2001. напада  на Светски трговински центар, је видело много света 

оцењујући га као размаженог и  арогантног. 

У последњих неколико година, међутим, истраживачи су дошли да схватања да је Боби 

Фишер био психички узнемирен од раног детињства. Пажљиво испитивање његовог 

живота и породице показује да је вероватно трпео од менталних болести, које можда 

никада неће бити правилно дијагностиковане, или третиране. 

Психолошка процена здраља захтева велику квалификације. Какво је било стварно 

његово душевно здравље?  

Покушај анализе његовог душевног здравља, захтева увид и разумевање  његове личну 

историју, која је почела 9. марта 1943. године, када је рођен у Чикагу , у његовој пор 

одици и окружењу. 

 

                        Талмуд 

Талмуд је света књига за Јевреје. Он садржава не само религиозну науку Јевреја, него и грађанске 

законе: приватно право, породично право и казнено право. 

Сетио сам се ове Свете Јеврејске књиге када ми је Светозар Глигорић, као да је био забринут, казао 

смирено ме гледајући право у очи:``  Живимо у свету где је све политизовано, тао и живот и 

судбина Бобија Фишера, његовим примером су слате поруке свету, како се треба, и како не треба 

понашати`1 

`` Па зар да то буде прича о жртвеном јарцу``? Погледао сам га право у очи.`` Како је такав геније 

могао себи дозволити да упадне у  такву замку,  поврх свега да је не схвати``? 

Светозар Глигорић ми се насмешио: `` Није знао тајну, да је знао тајну, схватио би. ту  тајну знају 

посвећени`` 

Није ми јасно зашто ``није знао тајну``?  Зашто му је нису саопштили?   

  

-Јануар 2008.године.Догађања. 

 27. јануара 2008.године је преминуо  Сухарто, индонежански политичар (1921) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
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4 јануара сам се обратио Владимиру Тамашу , судији Врховног суда Србије.. Кабинет 

Бориса Тадића  ме је обавестио да су узимајући у обзир моје заслуге за ствар људских 

права интервенисао код суда да поступи законито у моме захтеву за накнаду штете. 

Потом сам се обратио Републичком јавном тужиоцу. 

Документ број  178. 

9 јануара је Хашим Тачи изабран за премијера Косова. 

 

-10 јануар 2008.године. Помен рођаку Драгану Пановићу ( томови 1-5) на београдском 

гробљу Орловача. 

Данас је на београдском гробљу Орловача одржан помен драгом рођаку и школском другу  

Драгану Пановићу. Овај мудри и добри човек је преминуо изненада. Окупила се родбина, не 

само ови из Београда, него и из Узовнице. Супруга Живанка, Драган има два сина, оба врло 

успешна, Зоран је директор Завода за социјално осигурање, његов брат је се отселио у Канаду 

где је успешан инжењер. 

Драган је лежао у мртвачком сандуку, као да је био жив. Синови су дубоко потрешени ћутали. 

Син, који ј успешан у Канади, дошао да испрати оца у вечност, ужаснут загледа његово лице 

мртваца, ништа се није променило, само се кобна дама Смрт уселила у његове црте лица, као 

да прети сину, овај згрожен страхом само скрену поглед, и одкорача подаље. Као да каже сам 

себи: смрт је узела свој данак, шта ту можемо, нечастиви су свемоћни, остајемо ми живи. нема 

се куда из своје  коже, свемоћни  су свемоћни. дошли по  своје. 

Ишли смо 1945.године у узовничку школу, били смо нас двојица најбољи ђаци, чак нам је 

учитељица давала право да оцењујемо друге ђаке. Онда смо  једне године били у истом разреду 

у нижој љубовијској гимназији. Док је био студент Правног факултета у Београду нас је 

посећивао  у стану у Карађорђевој улици,  дружили смо се. Затим се оженио, службовао у  

Тузли, где га је затекао рат 1990-их година. Био је једно време адвокат  у Љубовији, покушавао 

је са адвокатуром и у Београду, где је купио кућу. 

Драган је вероватно закључио да је за њега боље решење да буде сахрањен у Београду,  него ли  

у родном селу на Дрини у Узовници. У Београду су му супруга и син Зоран, има још родбине у 

Београду, па да његов гроб могу одржавати.  

Да ли родбина стигне да обилази често гроб  у бескрајним београдским гробљима са безброј 

гробова и  споменика? Ко ће стати и и загледати  у бескрајном низу гробова, споменика, 

гробница , крстова  да види  нечији  гроб.? Данас су људи у  журби, свако се стара о себи у  

јагми да преживи и да сачува своје ближње. 

Ипак, чини ми се да у малом селу Узовници има мало гробља и гробова и да пажљиво око 

пролазника може лакше запазити гроб драгог рођака, суседа, познаниа, школског друга ,  

зауставити  се,  и стати испред гроба или споменика? Или да запали свећу?  

Мало породично гробље узовничких Пановића, ено га дрема испод самог пута поред  Поште, а 

стотинак метара према Дрини води лепа путања до куће Драгана Пановића, он би тамо долазио 

лети, и његови блиски. 
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Када год бих туда пролазио лети  Узовници, ка пошти, или продавници, или једноставно 

шетајући, иза гвоздене изанђале жичане ограде сам назирао иза зелених грана дрвећа  велике 

споменике са именима преминулих Пановића. 

Зашто Драгана нису сахранили тамо?  

Чини ми се да би ипак његов гроб и споменик тамо били виђенији и посећенији, него ли у 

бескрајним улицама и алејама београдског  велеграда  гробља Орловаче. 

Да ли ја посећујем гробове најближих? Дошла су необична и тешка времена, блиски не брину 

довољно  ни о својим живим, а камоли о мртвима?  

Смрт је данас овде постала јако  присутна  дама, много ли више него ли икада раније у 

мирнодопским временима. Људи су се навикли на смрт, болнце, болеснике, сахране и гробља, 

огуглали су. 

Срео сам Драгана Стефановског.  

Рихард Конрад је нерасположен. Изгледа да му пензионисање не  пада лако. 

-2008.године.Балкански лепрозаријум. 

Документ број  179. 

-  

 

-14 јануар 2008.године. НАТО бомбе нису узрок здравствене катаклизме.. 

Подмукао напад тајкуна на здравље нације- Документ број 179 A. 

Стање здравља  нације је блиско катастрофи. Званичници, моћници, и они из формалне  и 

неформалне власти,  кад се поведе разговор о здрављу нације, одмах енергично одбацују било 

какву кривицу власти за то, упорно оптужују међунар одну заједницу и НАТО бмбардовање 

1999 године. 

Нико не негира де су НАТО бомбе биле штетне по здравље, али узлазни врло убрзани тренд 

раста канцера и сличних обољења, која би могла бити проузрокована НАТО  бомбама је почео 

мног пре бомбрдовања `1999 године, на шта смо ми редовно указивали ( томови 3-5). 

Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, и пре 1999.године, јер је  

деловало  све разорније дејство узрочника  који су у развоју, као и њихов  интензитет.  
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Са растом кризе 1980-их, са распадом Југославије, са ратовим на територији бивше 

државе, са санкцијама, светским рекордом инфлације, осиромашењем, крахом правне 

државе и драстичном криминализацијом земље,  пратећим страхом и све 

интензивнијим стресом,  су све снажније деловали   узрочници надолазеће националне 

здравствене катастрофе, добијајући обележја благе, али убрзане геометријске 

прогресије. 

 Рат, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  су 

разорно деловали на здравље.  

Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење 

здравља исказано све већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко 

познато, погледајте здравствене статистике, алармантне извештаје  разних 

медицинских комора, удружења, НВО, појединаца,  храбрих лекара, прелистајте 

новине,  чујте народ. Пронађите негде лист Дневник, Нови Сада од 1985/08/25, године, 

према коме Комисија Већа савеза синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних 

права радника упозорава да многи грађани док траже правду обољевају, у толикој мери 

и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице .. 

На делу је деценијска геометријска прогресија раста обољења још пре 1999.године,  

проузрокована све снажнијим и убрзанијим дејством, у даљем тексту  поменутих 

бројних и испреплетаних узрочника.Раст бројке болести, морбидитета и морталитета,у 

Србији, у овом временском периоду.  се није кретао по аритметичкој прогресији, него 

је на делу блага,  геометријска прогресија раста обољења. Кад се ради о аритметичкој 

прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у годину: 2 па онда 4, па .6, 

итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим повећањем, него по 

начелу: прва година рачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд. 

Тако се стиче утисак раста бројке, то тумачећи искључиво  коинциденцијом са 

НАТО  бомбама. 

Колико су НАТО бомбе деловале на раст обољења, чињенично стање се може утврдити 

анализом тренда раста обољења петнаестак  година пре 1999.године, у поређењу са 

прогресијом  обољења од 1999.године до данас. Да би се прецизно научно установило 

да ли постоји статистички значајна корелација између бачених бомби 1999.године и 

раста тренда обољења. 

Доказ су званичне здравствене статистике. 

Такође поставља се и питање тачности мишљења о интензитету штетности 

бомбардовања 1999.године. Научна истина је једна. Ако је примењен научни метод, 

сви истраживачи морају доћи до истога налаза. А тако није, има разлика у тумачењима. 

Једни кажу једно а  други супротно. 

Сада болести кулминирају, стиче се утисак да су последица НАТО бомби 1999.године. 

А откуд онда енормни раст болештина пре 1999.године?. Тада није било 

бомбардовања?  
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Не дозвољавамо да данас стварни виновници здравствене катастрофе од оних дана до 

данас, обмањују јавност и лекаре. Виновници,  желе по сваку цену да прикрију своју 

одговорност пред успаниченим народом Србије.  

Зна се који су узроци катаклизме националног здравља, ко их је произвео, како и 

зашто, и ко је обеспомоћио народ да лако сачува STATUS QUO, и како  се 

ућарио  транзицијом, и ко је кривац. 

На Косово је бачено далеко више НАТО бомби него ли на Србију.? 

 -14 јануар 2008.године. Изјава министра Јеремића  о Косову. 

Документ број 180.  

-16 јануар 2008.године. Мој  допис у вези интервенције Кабинета Бориса Тадића. 

Документ број 181. 

-Јануар 2008.године. Милица Јованић 

Милица Јованић  је неки дан се сва усплахирена и преплашена  жалила да су јој по ногама 

изашли некакви грозни беличасти пликови: `` Као да сам се опекла``. Погледах, скоро да се 

насмејах: `` Па то ти је излазило по ногама још  2004.године, када смо се спремали за Златибор, 

па је зачас прошло``.  

Она се смири.  

Данас ми показа ногу, нигде пликова. `` Видиш да је прошло``, охрабрујем је.  

Она ћути, онда се одобровољи: `` Данас је прави дан за Авалу, снег, мраз, кошава, хајмо право 

на аутобус``. Увек сам спреман да одем на Авалу. Аутобус до подножја Авале је био 

полупразан, она воли да седимо заједно. `` Имам један допис од суда у Новом Саду, када се 

вратимо да ми погледаш у компјутер у један закон``. 

Узврте се на седишту, звера око себе: `` Шта гледаш, пратиш погледом сваку жену која уђе ``, 

очи јој се раширише од беса. Нагло ме снажно стеже за мишицу, осетих јак бол. Једва се 

уздржах да према њој не будем груб и увредљив:`` Да више никад то ниси учинила```, 

проговорих тихо да ме нико у полупразном возилу не  чује.  

Када ме је овако повредила, смири се задовољно се смешкала.  

Милица није љубоморна, она је посесивна.Она није заљубљена у мене, него мене  види као свој 

лични посед.. Или ме држи у резерви. Наједном се насмеја , скоро да се развесели:`` Чика ....``, 

изговори скоро иронично  моје име.  

Она има обичај да повремено  алудира на значајну разлику у годинама између нас двоје. `` А 

ако бих ја тебе назвао тетка Милица, не би ти то било пријатно``? , погледах је помало 

прекорно. 

`` Ја сам бабускара``,она уме бити мазохиста. То сам одавно открио. Али ту њену особину 

никада нисам злоупотребљавао.  Ипак, развио сам  суптилну стратегију, она ужива у њој, да је 

благо правим љубоморном, или да је наводим да због нечега саму себе  гура у благе патње.   
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Она је знала да ће после тога доћи нешто шо се њој јако свиђа. Ево већ неколико година она 

ужива у тој магловиој игри нејасности, конфузије, неизвесности, изненадних обрта, патњи и 

сумњичења.  

Било је смиренијих времена у нашим дружењима. Посатајо бих према њој искрен, уживаљао 

бих се у улогу оданог и верног партнера.  

Није ми било тешко да схватим да би она тада постајала нагло мање заинтересована за мене,  

хладила се и удаљавала. 

А када бих почео да настављам раније стратегије, она би напросто дивљала наново, као и 

раније, мој мобилни бе непрестано звонио, слала би ми на њега ватрене поруке, ноћу ме будила 

у позне сате на фиксни телефон. 

Али је  умела бити  агресивна  и претећа. Закључио сам да она није само склона мазохизму, 

него повремено и агресивности. `` Ти си садомазохиста, `` рекох јој данас на Авали. гледала ме 

је упитно? `` Немаш емотивну стабплност и зрелост, tu es lache``, ( Превод на српски-Ти си 

емотиовно лабилна), она и ја понекад разговарамо на француском.. 

`` Нико ме не воли, мајко моја, када ћу ја срести неког доброг човека, који ће ме разумети``, 

ухвати главу обема шакама док смо седели на усамљеној леденој клупи у подножју Авале. 

седишта су била ледена, али сува, обрисао сам снег.  

`` Нађи ми некога , упознја  ме``? Она је понекад неозбиљна и детињаста.  

`` Како са таквом, женом да стварам нешто озбиљно,  tu es lache``,,понових јој.  

`` Ти си за све крив, ти си емотивно лабилан``, она то одувек тврди. ``  

``Како  са тобом да будем стабилан, сећаш се како си ми рекла када смо се упознали за 

неколико твојих љубавника, са два три у исто време, нестајали си дуже време, вређала ме ``.  

`` Као да си ти бољи``, поче да се смеје. Воли да се игра жмурке. не воли јасно и стабилно. 

Она зна солидно француски, донео сам јој једанпут на увид књигу чувеног француско-

белигијског психолога Пјера Дакоа, на француском  `` Les prodigieueses victoires de la 

psychologie moderne``( Чудесне победе модерне психологије). , томови 3-5. 

-  
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Ова књига је светски бестселер, преведена је на многе језике, у милионским тиражима. открива 

најскривеније завијутке људске душе, и то на један прак тичан начин. 

Схватио сам када сам је прочитао у давна времена , да ми је у рукама једна од најпоучнијих и 

најдрагоценијих књига, уствари уџбеника, који ми може помоћи да боље  разумем себе, и 

друге. И да се тако лакше изборим. 

Јја сам економиста и маркетинг стручњак, односно менаџмент стручњак, али се одавно бавим 

психологијом и психијатријом, иницирам се психоанализи. ( томови 1-5). 

 Фројд је геније,али пре него штго сам проучавао Фројда поимао сам неке његове појмове и 

мишљења о психоанализи.  

Сматрам да се генијалност Фројда састоји више у цивилизацијској синтези вековне ризнице 

људских искустава, пре него ли у открићу.  Сетих се како ми је деда Велизар причао како је 

један узовнички сељак још почетком 19 века, пре Фројда, долазећи на славу код суседа 

видевши  велику меснату свињску главу на славском столу узвикну: `` Глауча људи``, а хтео је 

да каже `` Сретна слава``. кроз језички лапсус проговорила потиснута потсвест.  

Пажљив читалац ће се сетити да је ова књига ушла у мој живот још за време мога боравка у 

Бриселу 1965-1974, она је била мој верни и одани пратилац, и светионик, путоказ,  саборац, 

захваљујући сазнањима из те књиге сам остварио у моме животу значајне помаке. И истинске 

победе.  

Најважније је разумети себе. Да би могли  разуме ти друге, ко не разуме себе, не може  

разумети ни друге. А ко не разуме друге је на потпуном беспућу.  

Ова књига ми је помогла да пронађем душевну потпуност, унутрашњи мир и стабилност, да 

сазрем и постанем свесна и пробуђена особа. открио сам неве роватно корисна сазнања. често 

сам размишљао: Ова књига је најважниа и најкориснија књига коју сам икад у животу имао у 

мојим рукама. 

Белгијанци су необичан народ. Неизмерно моћни, а бескрајно мудри. 

О томе бих повремено разговарао са Милицом. Одавно у мени сазрева намера да Милица и ја 

проучимо ову књигу заједно, пажљиво од почетка до краја`` Када проучимо ову књигу 

попалиће ти се сијалице, освестићеш се, разумећеш себе, постаћеш будна и свесна , рационална 

особа``, предложих јој, моја намера је да на неки начин у њој потстакнем процес душевног и 

духовног сазревања.  

Мада знам да је људе јако тешко мењати, они имају њихове деценијске навике. Не каже наш 

мудри народ џабе: Што дикла то навикла. 
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Помало пријатно се изненадих када она поново прихвати да проучавамо ову чудесну књигу. 

Седосмо и почесмо од првог поглавља.   

Некако не иде. Одустао сам ускоро. 

Милица не воли у својој глави и души транспарентност, мир и разум, него је као голуб који 

ужива да се вине у облано небо где севају муње и грме громови. 

Рекох јој то. `` То је твоје потпуно погрешно виђење`, опет ме обесхрабри. 

-Јануар 2008.године. План активности и програм акција. 

Пажљив читалац , који се присећа претходних томова (  3-5), је упознат са мојим методом и 

дисциплином. Још од 1976 године правим планове и програме акција, сваки дан у дебелој 

свесци чврстих картонских корица бележим шта ћу сваки дан  радити.  Све до данашњих дана. 

Живот је постао сложенији, акције и свакодневни изазови   задаци, су се бескрајно умножили, 

посато сам ао мала установа. уколкк не белеим све шта тгреба да чиним, м но чега ће 

заборавиги да урадим. 

Мој живот подвргавам правилима менаџмента и организације предузећа. 

Како се бранити од угрожавања осионих мафијаша? Свакодневн трагам за успешнијим 

путевима одбране мојих права. 

Документ број 182 

-Јануар 2008.године, Догађања. 

20. јануара је одржан први круг избпра за председника Републике Србије. Заменик председника 

Српске радикалне странке Тпмислав Никплић, и председник Србије и лидер Демократске 

странке, Бприс Тадић, ушли у други круг. 

22. јануара српски глумац Миленкп Заблаћански, подлегао повредама задобијеним у саобраћајној 

несрећи  на Злауибпрући  петнаестак дана раније. 

25. јануара министар инфраструктуре у Влади Србије, Велимир Илић, потписао у Мпскви споразум 

који предвиђа да руска компанија "Гаспрпм" постане већински власник Нафуне индусурије Србије. 

Потписивању споразума присуствовали председник Србије Бприс Тадић, и тадашњи српски 

премијер Впјислав Кпщууница.. 

20 јануара Министар унутрашњих послова Србије, Драган Јпшић,је  тешко повређен у саобраћајној 

несрећи код Велике Плане. 

-  

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2008.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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                 Драган Јочић.  

--23јануар 2008.године. Допис Мирославу Мишковићу. 

 

-  

                 Мирослав Мишковић.  

 

 

-  

                          Нерон. 

Tomislav Krsmanovic                                                                       23.1.2008 g 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik, Tel.3511829, Mob.tel-064-3095176, 

 Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin Miroslav Miskovic 

Generalni direktor DELTA GENERALI 

 

Postovani gospodine Miskovicu, 

 

Dozvolite da Vam se obratim povodom neugodnog interesa za mene i moje srodnike 

od strane osoba koje isticu da su bliske Vama licno. Molim Vas da mi odobrite 

razgovor sa Vama, ili nekim Vasim saradnikom, na mestu i u vreme koje Vama 

najbolje odgovara .Ne donosim zakljucke na osnovu neproverenih cinjenica, ali 

ukoliko ustanovim da je to tacno, ja se moram braniti, svako ima pravo da se brani, 

prethodno zelim da znam o cemu se radi. Ocekujuci Vas odgovor. 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-25 јануар 2008.године. Помен-годишњица смрти Николе Милошевића. 

`` Убили су га`` , узвикну неко од присутних.  

Овај узвик очајника и осветнике, ми се чини да је изашао из грла Николиног брата. Трагедија 

уме бити и радосна, обрадовао сам, да се народ Србије буди, и увиђа. Колико до јуче моја 

упозорења да се медицина злоупотребљава су била дочекивана на нож не само од виновника, 

него и од опозиције и самих жртава. Био сам растужен због т рагедије, али сретан, народ се 

буди из обамрлости. 

а 

 

-  

Neuctivi i nekulturni Rimljani i  Neron   
  
Neron je zapalio Rim da bi dobio umetnicku inspiraciju. Osteceni Rimljani su  
prirodno bili ogorceni. Neron kada to cu rece:” Oni su nekulturni i neuctivi, ja sam  
car, a oni su nista”. Danas se zna da su tajne rimske  loze stvarni vladari Rima  
proizvele Nerona u cara zato sto je on mentalno retardirana osoba, da bi preko  
njega vladali, plasirali svoje odluke, jer da je na njegovom mestu bio mudar i  
promisljen vladar, on bi dobro razmislio pre nego sto nesto uradi.   
  
Dan asnji tajkuni u Srbiji sve ruse da bi zadovoljl svoje zelje, a kada se gradjani  
ljute sto ih tumbaju ili unistavaju oni su zgranuti. Isto kao i Neroni,  oni su  
promovisani da bi preko njih svarni vladari ( van zemlje) radili sta hoce,  
.   
  
Neki  svesniji racionalizuju ovako:” Mi znamo da je to izvitopereno, ali mi smo  
mocni, mi vladamo svim i svacim u Srbiji, oni koji se bune protiv nas  su nezanlice,  
mi mozemo da im uradimo sta god zelimo, ne mogu se ni braniti, ni dokazati. Oni  
koji nesto znaju  o nama a bune su neuctivi i nekulturni.”,.Ovo je vulgarna  
racionalizacija. Tako govoreci brane svoje interese, i na recima pokazuju svoje  
intelektualno siromastvo, oni i ne umeju drugacije. Otkud takve monstruozne osobe  
na pozicijama moci?  Kao i Neron, d a ih zloupotrebe. U Srbiji milioni pametniji od  
njih kopne, oni mudruju da su nedodirljivi, supermeni. Sa njima ne treba  
raspravljati, jer nastaju beskrajne svadje.   
  
Treba da znaju de ce ih dostici primerna kazna, ono sto su cinili drugima cinice   
njima.   
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-15 јануар 2008.године. Славица Спасић. 

Славицу сам, као што је приказано у претходним поглављима, упознао  у тролејбусу 21 код 

Палате`` Београђанка``. Јавио сам се особи  коју одавно познајем, она је климнула учиво 

главом у одговор. 

Испоставило се да се знамо, али од када и како, нисмо  могли  прецизније  установити. Она је 

сишла код Црвеног крста, где и ја. Ишао сам у посету пријатељу  Миши Опарници ( томови 4 и 

5). 

Отпратио сам је до стана у суседној, за мене тајанственог назива  Сасонова улица. Приликом 

растанка близу  њеног стана смо измењали бројеве телефона и и email  адресе, договорили се 

да се други пут нађемо и дуже поразговарамо. Мене је нарочито занимало то што је написала 

књигу о др. Жарку Гавриловићу, протојереју, иначе дугогодишњем саборцу и борцу за људска 

права ( томови 4 и 5). Када је споменула и име Милана Кашанина, сазнах да је и о њему 

написала књигу у роману који је она назвала`` Роман о Београду``, обратих јој се љубопитљиво 

да сам ја био у Првој београдској гимназији школски друг његове кћерке Марине Кашанин.. 

замолио сам је да ми прода ову књигу. Она одмах кратко одговори:`` Поклонићу вам је са 

задовољством`` 

Ускоро сам је позвао на број њеног  фиксног телефона, са молбом да добијем књигу у којој се 

спомиње породица моје школске другарице Марине Кашанин:`` Бићу пред вече у вашем 

суседству па могу доћи по књигу.  

`` Изволите у 19 часова ако вам одговара``?   

`` Договорено``, сложих се . 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                            25.1.2008  godine  

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 
  

  

POVODOM GODISNJICE SMRTI AKADEMIKA NIKOLE MILOSEVICA:  UBILI SU GA ! 
  
U sredu 23 januara, na godisnjicu smrti  akademika Nikole Milosevica, odrzan je pomen u Crkvi 

Sv.Nikola na Novom groblju u Beogradu, na kome su se pored najblizih srodnika okupili  i prijateljii 

i postovaoci ovog zasluznog gradjanina. ( On je bio i jedan od lidera i narodni poslanik  DSS-a). 

  

Pokojni N.Milosevic je lecen nekoliko meseci navodno od tuberkuloze, dijagnoza je bila pogresna. 

Pogresnom terapijom mu je bio potpuno unisten imunitet, navodno je na kraju umro od raka. Da je 

dijagnoza bila tacno postavljena,  njegov imunitet bi bio sacuvan da se bolje bori protiv opake 

bolesti, blagovremena intervencija protiv raka bi imala vise sansi da vodi ozdravljenju. Da li je se 

rak pojavio kasnije usled pada imuniteta, mozda je i ova dijagnoza bila pogresna. 

  

Nekoliko nedelja pred  smrt on je telefonom saopstio Tomislavu Krsmanovicu :‖ Pogresno su me 

lecili nekoliko meseci, unistili su mi potpuno  imunitet, ne mogu do telefona, to su namerno uradili‖. 

To je saopstio i dru ugima. Na pomenu se culo nekoliko  glasnih povika:‖UBILI SU GA‖.Slucaj 

pokojnog akademika Milosevica nije usamljen, danas vecina gradjana tvrdi da im  neko ugrozava 

zdravlje. Spremni smo da stavimo na uvid podatke o vrlo velikom broju ostecenih osoba. Svako ovo 

moze prepoznati, neka prouci svoje okruzenje. Kao sto znamo, stanje zdravlja nacije je blisko 

katastrofi,  sto  je proizvod brojnih ucinaka: osiromasenje, stres i  slabljenje imuniteta,  zagadjenje 

sredine, ali narocito zbog zbog raspada pravne drzave, kraha medicinske etike,  kriminalizacije  i 

politizacije medicine i zdravstva.  

  

Zahtevamo od nadleznih i odgovornih:  

-Da se ustanove okolnosti  u kojima je doslo do pogresnog lecenja, da se ODMAH stavi na dnevni  

red stanje zdravlja nacije, da se preduzmu najenergicnije mere da se ono popravi.  

  

SAVET Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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Славица и њен брат станују у старинској, али пространој дворишној кући, она у приземљу а 

брат на спрату. Примила ме је у повећој просторији, пратила је телевизијски програм, онда је 

угасила телевиију  и започела разговор са мном.  

Запослена је као новинар у Привредној комори. Како је Београд мали, установисмо 

неколико заједничких познаника или пријатеља, међу њима Жарка Арсића (  томови 2-

5) и Вељка Вукотића ( томови 4 и 5). 

Она је средовечна жена, још увек је на свој начин шармантна, има бујну косу високо 

уздигнуту на глави, складно тело. Ни њу не заобилазе свакојаке свакидашње 

неприлике, има их и на радном месту, и шире, сазнах, али не прича детаље. не знам 

њено брачно стање, нити она то спомиње. 

Познате су јој одавно моје активности и друштвени ангажман на плану људских права., 

а и ја сам јој подоста текстова проследио  на њену емајл адресу.  

Изнесе пред мене хрпу објављених књига. Не хвали се, али ми ставља до знања да је 

објавила пет р омана, и четири збирке песама добитник је повеље УКС "Бранко 

Миљковић" за "Роман о Београду" за 2003. годину, ѕаступљена је у антологијама 

"Песме о мајци" и "Космички цвет", као и у хаику лексикону Филолошког факултета 

"Трешњев цвет". 

Насмеши се шаљиво:``Новинар сам по струци, књижевник и сликар у души`` 

``Знам да сте књижевница, али нисам знао да се бавите и сликарством``, признах јој., 

мада сам опазио свугде по зидовима слике у уљу углавном.  

Она устаде и стаде поред зида, показујући ми слике. `` Тренутно ме инспиришу птице 

и природа``. стави пред мене птицу. Нисам познавалац сликарства али су преда мном 

били  снажни покрети кичицом, експресивни, боја - жива и јака.  

 

`` Сликам непрестано. Припремам следећу поставку. Последња је била у 

Међународном прес центру у Београду прошле године``. 

Настави: `` На сликарским платнима покушавам да будем самосвојна, са 

препознатљивим рукописом``  
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`` Нисам знала да пишете књиге, погледала сам што сте ми проследили, то су некако 

више фактографија и анализе о људским правима, ако желите да пишете фину 

књижевност и белетристику треба да мало више оплемените ваш литерарни стил, и 

ескпресију, да би били књижевник и да вас приме у УКС ( удружење књижевна 

Србије)`` 

- Новинарска професија, за коју је и Андрић рекао да је поучна, књижевнике учи да 

буду што јаснији, а новинарство је професија кроз коју се пролази живот, и то кроз све 

поре наше стварности. Та стварност је почесто груба, те је стога уметност оплемењује 

садржајима, који су типично књижевни `` каже ми Славица Спасић. 

`` Адвокати пишу годинама судске поднеске па стекну наук писања књига, Радослав 

Недић Дујо и Страхиња Кастратовић, оба истакнути адвокати, моји другови из 

студентских дана, су тако научили уметност писања, постали су признати писци`` 

`` Познајем их обојицу, Када је у питању писана реч, уз природни дар, сваки писац учи 

на делима светске књижевности. Највише сам склона руским и француским 

класицима.`` 

 

Пре него што ми је уручила књигу о Милану Кашанину, сазнах да је промоција њеног 

најновијег романа "Недељом увече", у издању београдске куће "Научна", у мају, у 

УКС, на којој ће се појавити и свештеник др Жарко Гавриловић, о коме књига и 

говори.  

``Роман "Недељом увече" носи поднаслов "Како сам уходила православног 

свештеника"! То је прича о протојереју др Жарку Гавриловићу. Он је у делу 

представљен као личност која је животом погођена и на коју се напада безразложно, из 

неразумевања његових моралних принципа, православно утемељених.``, сазнах и тај 

детаљ. 

Сетих се, Жарко ми је то једанпут споменуо, није био задовољан описом његовог 

разведеног брака. Али јој то нисам казао. 

Узех  у руке књигу `` Роман  о Београду.``, мене највише занимају подаци о породици 

моје школске  другарице Марине Кашанин.: `` О Марини сам писао у тому 1, али са 

измењеним именом. не морате јој то казати``. 
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На крају нашег разговора Славица ми је предложила да јој доставим што више текстова 

о себи, спремна је да напипше књигу о мени. 

-Јануар 2008.године. Балкански  лепрозаријум. 

На српске форуме стижу саопштења од мени непознате особе, која их насловљава са 

БАЛКАНСКИ ЛЕПРОЗАРИЈУМ. Садржина је испретумбана, препуна екстремних  и нејасних 

порука, очигледно аутор жели на њему својствен начин да се изјасни о трагедији која удара са 

свих страна на Балкан, и да дочара нечувено лудило локалних и других починиоца. 

Документ број 183. 

--Јануар 2008.године. Промоција туризма на Дрини. 

Документ број 184. 

-Фебруар 2008.године. Догађања.. 

8. фебруара је преминуо Десимир Тпщић ( томови 4 и 5), један од оснивача Демпкрауске 

суранке (1920), Срео сам га недавно на Видиковцу, шетао је опуштено, сам, осмехивао се 

задовољно када ме је је видео и препознао. Потсетио сам га на нашу сарадњу 1980-их година и 

истакао да је његв часопис ``Наша реч`` одиграо значајну улогу у охрабривању и окупљања бораца 

за људска права и повоју плурализма у Србији. 

 Сећам се да ми је казао: `` Нема проблема за Русију и Русе, Русија је бескрајна и богата, Руси су 

надарен народ``. 

- 

-  

Десимир Тошић. 

13. фебруара је преминуо Вук Пбрадпвић, српски политичар и генерал ЈНА (1947). Нудио сам му у 

модерној згради на Теразијама почетком 1990-их година сарадњу наше две странке, био је врло 

резервисан и неповерљив. Закључивао сам да је пао под утицај режимских  лажи  о мени које је 

трубио Кабинет Слободана Милошевића и које је јавно саопштио Ивица Дачић, уз громоглчасну 

поруку медија, да сам ја `` страни плаћеник и издајник``.  

Како ће он генерал да се удружи са издајником?  

23. фебруара  је преминуо Јанез Дрнпвщек, бивши председник Слпвеније и Председнищува 

СФРЈ (1950). 

26. фебруара је преминула - Мира Алешкпвић, велика српска песникиња 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1920
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1947
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%94%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/1950
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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- 

     Мира Алечковић. 

3. фебруар кандидат Демпкрауске суранке Бприс Тадић је поново изабран за 

председника Републике Србије, након што је у другом кругу победио кандидата Српске радикалне 
суранке, Тпмислава Никплића, резултатом 50,3% према 47,9% гласова. 

 -  

         Борис Тадић и Војислав Коштуница. 

 

--Фебруар 2008.године  .Просуђивање и процењивање. 

У суседној пиљарници изаберем кромпире у кесу, продавац  их стави на вагу и каже ми: 

``Погодили сте кило у грам``. Слично се обично догоди и са шаргарепом, јабукама. 

Када прошетам у шуми, помислим 19 часова, погледам на сат, обично погодим. 

Али понекад и погрешим, и то за читавих пола сата. 

Погрешке у процени настају услед недовољне рефлексије, недовољног проучавања и узимања 

у обзир свих релевантних фактора. 

Процењивањем се бавио Сократ и сви заредом филозофи, све до данашњих дана. 

Како ми процењујермо гео-политику? 

Например: Зашто би Американци више волели неке друге балканске народе него ли Србе?  

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
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Објективна процена гео-политички реалности би показала да поједини сегменти гео-политике 

имају више симпатија за Србе, него ли за друге `` привилеговане ` народе Балкана, а ипак Срби 

трпе изолацију и санкције?. 

Одговор на ову дилему би дало објективно процењивање. 

Патријарх Павле је казао: `` Срби и Јевреји су два паћеничка народа`` 

Чуо сам и максиму: La Sainte Vierge fait sufrir  ceux qu'ellle  aime`` 

Често умем погодити из кога дела бивше Југославије потиче мој саговорник.?  

Највише на нагласку.  

У Србији се на југу, у источној и Североситочној Србији, као и у деловима Шумадије говори 

убрзани јужњачки говор.  

Али ја могу разликовати овај јужњачки говор од Лексовца и Врања, у поређењу са пиротским, 

или прокупачким и курушумлијским.  

Половина Шумадије нагиње јужњачком брзању речи, као и Североисточна Србија, ипак су 

присутне разлике у употребљеним речима и интонацији. Око Ниша се неправилно 

употребљавају падежи, у околини Ниша и Пирота има села  чији говор јаче нагиње бугарском 

језику,iима и шопског ,  на крајњем југу Србије кажу `` зајац`. 

У Западној Србији је присутан динарски развучени језик, скоро исти као онај што се говори у 

Ист очној Босни. Врло сличан целој осни, Херцеговини, деловима Црне Горе и Крајини. 

Војвођанси нагласак  језик је лако препознати.  

Црногорски језик варира од севера Црне Горе, преко Никшића, нагласак се мења такорећи од 

племена до племена, око Подгорице, Даниловграда, Приморја, па ка Беранима и Лиму.  

Становници Мостара и околине више говоре распевани далматински, медитерански, него ли 

брђански херцеговачки.. 

Српски босански, херцеговачки и крајишнички говори су вро слични, али у Крајини има 

далматинских израза, у Босни турцизама, Херцеговци су витезови мудрости. 

Када процењујем одакле је ко, не слушам само наречја , дијалекте, него пратим изразе лица, 

садржину вербалних порука, покрете тела, висину и грађу тела. Они из западне Србије нагињу 

по духу прекодринским Србима, стамени Босанци су простосрдачни и племенити, осећајне 

душе а делијског  тела. Слични  су им  по грађи Крајишници, али су далматински затворени и 

лукавији. 

Црногорци су  мужевне мушкарчине, доминантни и поносни. Херцеговце краси необична 

мудрост и разумност.  

Далматинци су лукави и речити,  заводљиви мушкарци, по мом искуству најзгодници 

мушкарци на овоме свету, а и Далматинке,  када парлају певају као славуји. Бошњаци 

муслимани су промишљени мудраци, сваку реч пре него што изговоре добро одвагају. Сушта 

су супротност Хуси и Хаси. 
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Загребчани су понекад остали `` хабзбуршка  господа``, `` слуга покорни``, љубим руке 

милостива``.  

Други пут о Македонцима Бугарима и Словенцима. 

Балканци су поново намагарчени, позавађани. `` Ни сличнијих на рода ни веће мржње`` Иво 

Андрић. Где су овде исправне процене? 

Када сретнем нов ог саговорника, мотрим га, његов говор, садржину порука, изглед, израз лица 

и очију, раст, говор тела, није ретко да му кажем: `` Вис те од...``. он би се насмејао весело: `` 

Откуд знате``. 

-4 фебруар 2008.године. Поднео сам захтев Предузећу Сава Дунав за коришћење парцела 

дринског острва у Узовници Крсмановића чагељ. 

 

Задовољан сам резултатима мојих напора да доведем туристе на Дрину, у општини Љубовија.У 

у околним селима лети почињу да долазе туристи, Дрином све све више спуштају 

заљубљеници дринских букова, мало мало па мби наишао понеки аутобус са планинарима из 

градова Србије. цене земљишта поред Дрине, расту, поготову у току Дрије изнад Љубовије, 

почињу да ничу туристички објекти. 

Тога није било раније. Скроман сам, не волим да се хвалим, али то кажу сами земљаци: Т 

``Томислав Крсмановић је заслужан за ово``. 

Родно село мога оца Село Узовница је моја база, ту одседам, одатле лети предузимам акције. У 

Узовници постоје два дринска острва, врло погона да се на њима нешто направи, неки смештај, 

настрешницца, ресторан, пратећи објекти. 

У мени одавно сазрева идеја да то учиним и да тако привучем туристе. 

Одлучио сам да се обратим  надлежној државној установи за дозволу. О томе сам обавестио 

општину Љубовија. 

Документ број 185.  

-2008.година. Публикована монографија Братства Крсмановића. Преци Крсмановићи 

власници познатих грађевина и земљишта у Београду, укључујући и зграду Протокола  

кућу Алексе  Крсмановића, у Београду на Теразијама број 34, где је обављен  историјски 

чин проглашења уједињења Срба, Хрвата и Словенаца  1.12. ( 18 .11) 1916  

 ( Напомена аутора:  и оних у улици Браће Крсмановић и на Београдском пристаништу 

на којима је касније саграђен Београд на води) .  
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Професор др. Милан Крсмановић ( томови 3-5) , пуковник ЈНА у пензији,  је главни покретач 

оснивања Братства Крсмановића.У њему одавно тиња мала ватрица да окупи све Крсмановиће 

, која се годинама све упорније претварала у жарку жељу . 

Написао је изузетну књигу, која је плод вишегодишњег труда и окупљања братственика, врло 

научно стручна, богата детаљима и чињеницама , изворним фотографијама. 

 Било ми је задовољство је читати. Црногорци су поносан и борвен народ, а  Милан трди да су 

они најелитнији Срби, Српска Спарта., 

Упознао сам са њим брата Бору, и још неке Крсмановиће. 

Милан је прочитао са великом знатижељом моју књигу ``Дрински рашомон``нарочито су  

побудили његов интерес подаци о Крсмановићима у овом делу Србије, и да су пореклом из 

Црне Горе.  

Установио сам дружећи се са њим и братственицима Крсмановићима из Црне Горе, Србије, 

Босне и Херцеговине и Хрватске,  да је он пресретан да су Крсмановићи пореклом са падина 

Дурмитора и да су се одатле  раселили широм Балкана, али и у далеке западне земље, све до 

Америке и Аустралије. 

`` У твојој књизи кажеш за то дринско острво чагељ, ваљда тамо мисле на назив чагаљ``, упита 

ме Милан. 

`` Неки у Узовници кажу чагељ,  а неки чагаљ, шта уствари значи та реч``? радознао сам 

одавно. 

`` То је неки заклон од дрвећа, да се ту уклоне од кише  и невремена``, чух објашњење.  

`` У књизи пише да су Крсмановићи дошли у Србију  са падина Романије, као Бановићи, па су 

овде по неком Крсману примили презиме Крсмановићи``, упућујем га у чињенице. 

`` Бановићу су наши са Пиве, то је исто као и Крсмановићи``, он се брзо снађе. Осећам у њему 

велику љубав према свему што је црногорско.  

Публикујући две књиге о пореклу становништва у Соколској нахији и Космју, сам на лицу 

места у Западној Србији и Шумадији, установио да су становници западне Србије, много више 

заинтересовани за своје корене, него ли из они из осталих делова Србије. 
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Долазећи лети на Дрину, у западну Србију ми није било тешко да установим да  је тамошњи 

народ виталнији  здравијег духа, него ли у Београду и Шумадији, да је више сачувао изворни

. 

дух.  Зар Дринска дивизија није била чувена у Првом светском рату.  

Овде је започео и комунистички устанак. Овде је бујао и четнички побуњенички покрет. 

Моја мајка је из источне Босне, имао сам безброј прилика да упознам борбен дух и виталност 

Босанаца, Херцеговаца и Крајишника. 

Прекодрински Срби су борбенији од оних у Србији. 

Предговор у прилогу је написао мој брат др. Велибор Крсманвић, академик. 

-  
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др. Милан Крсмановић станује на Лабудовом брду, то је на неки начин у суседству. Позвао ме 

је једанпут у посету. Станује са супругом у удобном и пространом стану, његова супруга је 

Македонка, имају два сина. 

 `` Идемо када је лепо време у викендицу у околини Љига``, повери ми се. 

Сетих се зашто је баш изабрао Љиг:`` Тамо су на неки начин слични Црногорцима из Северне 

Црне Горе, растежу када говоре, остало је ијекавштине``,  хоћу да га развеселим, знам да он 

пати за постојбином, да у Србиј тражи сличност,  да се спашава од отуђености, да се осећа као 

код себе. 

Посматрао  ме је без речи, задовољно се смешкао. 

Охрабрен наставих: `` Милован Ђилас ми је причао да је од Мостара све до Горњег Милановца 

исти народ``. 

Он је већ био радостан. 

ОСЛУШКИВАЊЕ ПРОШЛОСТИ 

 

 Проф. др Милан С. Крсмановић је преузео тежак задатак да, из огромног 

броја података, уведе у ову интересантну књигу информације о врло великом 

братству Крсмановића, његовом постанку и његовом гранању на овим 

просторима. Проучени податци родова лозе Крсмановић, око 300 година уназад, а 

која је стара око 700 година, нису сви могли бити повезани у једну целину, што је 

разумљиво будући да се ради о генези великог броја родова и потомака. Они су у 

току релативно дугих периода времена мигрирали у различите крајеве и 

регионе : углавном Црна Гора (која је изгледа и полазна регија Крсмановића), 

Херцеговина, Далмација, Босна и Србија. 

 Општа миграција становништва кроз векове и њихова стапања са 

релативним староседеоцима била је судбина већине потомака разних родова 

Крсмановића. Та стапања са разним популацијама била су генетски врло 

корисна, а чињена су углавном са фамилијама хришћанске, чешће православне 

вероисповести. Генеза великог броја потомака у дужим временским интервалима 

на широким просторима указује на могућност да су Крсмановићи као целина у 

ствари статистички репрезентативна популација Српског народа у ширем 

генетском смислу. Наиме, делимична баријера вероисповести као и поштовање 

генезе потомства од крвно несродних родитеља, али не и препрека језичких 

разлика и дијалеката, утицали су на формирање неке врсте шире генетске 

равнотеже на овим просторима. Услед свега тога, може се рећи да је братство 

Крсмановића црпело генетски материјал углавном из генетског резервоара 

Српског народа преко генетски удаљених женских линија. Догађало се, мада 

ређе, случајно односно вољно или пак насилно, да дође до увођења гена углавном 

од стране освајача и окупатора у прошлости, који су бивали интегрисани и 

разблаживани под генетским притиском сународника. Такав антрополошки 

феномен (познат у свим деловима Европе) ма колико био несрећан, 

неприхватљив и монструозан када се насилно радило против индивидуалне воље 

и достојанства, у генетском смислу (и уопштено речено) значи међутим да 
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Питам се да ли се његови синови више осећају као Црногорци или као Македонци``?, 

ниједанпут нису дошли на наше састанке.? 

Србијанцви су понеки поносни на своје црногорско порекло. Покушавали би то да искажу 

правим Црногорцима. 

Црногорци су врло поносан народ, понеки су били занети и својом политичком моћи у Србији, 

умели су понекад неке од тих који су их убеђивали да су и они пореклом Црногорци, погледати 

скоро попреко, као у улизице, иако то они нису били. 

У Монографији на страни 16, др.Крсмановић описује биолошку лозу Крсмановића,каже да је 

врло стара, задире у дубоку прошлост,  под крај 12 и почетком 13 века, потиче од дробњачких 

Милошевића, једног од најорганизованијих  племена у васцелом Српству. 

На страни 12, Милан је приказао његову дирљиву песму МАЈКА СПАСИТЕЉКА, како је 

Српкиња Видосава  Радовић, из славног братства Радовића,  на Илиндан  2 августа 1690. 

године пред Турцима утекла у планину Сињајевину,  и тамо родила малог Крсмана,  од кога је 

настала лоза Крсмановића. 

А на страни 82 је исписао још једну његову песму, ПОВРАТАК КРСМАНА РАДОВИЋА У 

УСКОКЕ 1712 ГОДИНЕ. 

Милан, иако је у годинама, био је пуковник црвене ЈНА, букти од српког националног  поноса , 

спреман за окршај и борбу за спас Вере и Нације. Црногорац остаје увек поносити Црногорац. 

На страницама 207 до 235 приказује Крсмановиће у Београду. Први Крсмановићу се доселили 

у Београд  1854 године из Тузле, били су трговци који су се обогатили извозом чувене  српске 

суве  шљиве, у Европу, где је била препозната  као крајње укусна посластица и здравствени 

еликсир. Са њима је био и посинак Херцеговац, по имену Паранос, који се оженио кћерком 

Крсмановића. 

Чувени у Београду по богатству и  задужбинама су били Браћа Крсмановић. Многе данашње 

јавне зграде у Београду , или приватизоване, су припадале браћи Крсмановић. Моја породица 

је становала од 1955. до 1980.године, у згради Хотела Бр истол, у Карађорђевој улици број 50, 

у наставку је улица Браће Крсмановић, у Сава мали (  неке зграде предака су сада у оквиру 

``Београда на води``). На самом углу улице Браће Крсмановић и Крађорђеве преко пута 

бензинске пумпе је била раскошна зграда Опсерваторије ( сада је тамо смештен штаб Београда 

на води). 

Историјски чин проглашења уједињења Срба, Хрвата и Словенаца се одиграо 1.12. ( 18 .11) 

1916 године у кући Алексе  Крсмановића, у Београду на Теразијама број 34. 

 Куриозитет, у име делегације Хрватске , изјаву о присаједињењу је прочитао зубар др- Анте 

Павелић! Каква злурада подмуклост! Прорицање подвале и подлости!. 

Ова кућа је позната као Протокол.  

Кућа Алексе Крсмановића је у неколико махова послужила као  боравиште најугледнијих 

страних државника. Турски престолонаследник Јусуф Изедин  ( брат од стрица тадашњег 

султана Мухамеда ) боравио је у Алексиној кући од  27 и 28 маја 1910.год. , када је узвратио 
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посету краља Петра Карађорђевића , коју је учинио Турској, а од 3 до 9 августа је у њој био 

одсео  руски кнез Јован Константиновић Романов.  

Алексина кућа је служила као привремени двор све до 1922.године.  

Поле Другог светског рата у ову зграду се уселио протокол Савезног министартства 

иностраних послова . То је она чувена зграда на Теразијама са уцртаним шаховским пољем на 

тротоару. 

 

 

Mене су 1988.године позвале на вечеру две Америкнке сараднице Амбасаде САД у Београду и 

то баш у Кући Крсмановића, званој Протокол на адреси Теразије 34, баш пред ратове и распад 

Југославије. Служен је босански лонац.  

`` То је кућа мојих предака Крсмановића`` насмеших им се. Климнуше главом, као да су хтеле 

да кажу:``Све знамо``. 

Помислих тада:`` Крсмановићи су некакве тајанствне личности``. 

-4 фебруар 2008.године. Допис Фонду за развој Србије. 

Документ број 186. 
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                                Дрина у Узовници. 

-2008.године. Жалба Другом општинском суду у Београду. 

Захтевам да буду правно процесуирани они који су ме узнемираваи телефоном, и чији 

идентитет је откривен. 

Документ број 187. 

-5 фебруар 2008.године. Александри  Пастор, Агенција за страна улагања и промоцију 

извоза Републике Србије. 

Документ број 188. 

-Фебруар 2008.године.Поднео сам захтев за рехабилитацију.- 

Документ број  188А. 

Изашао је Закон  рехабилитацији, позивам се на овај закон..  

 

 

-  

 

-Фебруар 2008.године. Балканизација. 
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6. фебруара је Еврппска унија одлучила да, због несагласности у Влади Србије, одложи 

потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању са Србијом. 

-7 фебруар 2008.године. Нема  раскида са прошлошћу. 

Документ број  189. 

-6 фебруар 2008.године. Вука Ђермановић више не долази на наше састанке. 

Вука Ђермановић, озбиљна и достојанствена интелект уалка, итиунски самопрегорни борац за 

људска права се дуго са нама дружа и долазила на наше састанке. 

Њено присуство је уноил смиреност и спокојност, са нама је била заједно  мудра и одмерена жена. 

Одавно је нема? Шта се десило са  њом? . 

- Фебруар 2008.године. Акције унапређења туризма на Дрини. 

Документ број 190. 

Нешо Васић је драгоцен сарадник у Узовници, он се снашао и код њега долазе риболовци не 

само из Србије него и из околних земаља. Одлично позаје Дрину, има ресурсе, кућу, чамац, 

уређену обалу. 

Јовица Шумуликовски ми помаже да штампам либертаријанске књиге, ради квалитетно , брзо 

и јефтино. Он је интелигтентан и разуман, мучи га кичма. Његов отац је био дипломата. 

Милану Живковићу ( томови  4 и 5) нашем сараднику из Аранђеловца ,локални криминалци 

попово бацили бомбу на кућу. 

Редовно одржавамо наше састанке у Рест орану Парк, у Париској улици у Београду. Били би 

присутни: Слоба Радовановић, др. Обрен Цицовић, др. Миша Ђурић, Миле Јефтић, Пера 

Бјелановић, Мира Косор ћ, др. Нина Дрндарски, понекад  Деса Митановски,  професор др 

Љубомир Грујић, др. Јован Петровић,  Миладин Шаловић, Мирослав Костић, Гарашанин,  

Драган Нешковић, Мило Ђукановић, др. Бранислав Павловић, Катарина Рашић, Голуб Бакић, 

Иво Кујовић, др. Влада Љубичић, Миша Опарница, Милан Поповић, др. Миша Петковић, 

Никола Фукс, и други. 

BALKANIZACIJA- Da li je to nasa vecita prokleta sudbina. 

Nedorasle da prave haos, mudre oznaciti kao budale. 
 

Pojam Balkanizacija je na Zapadu stvoren izraz koji, toboze, oznacava nacin i 

sistem koji vlada u javnom zivotu balkanskih naroda i drzava :beznacelnost, borba 

nedopustenim sredstvima, podvala, politicka ubistva, podmicivanje, strast za 

bogacenjem, puzavost prema visim a grubost prema nizim od sebe. Dok se  danas 

pod balkanizacijom vidi jedan geopliticki termin koji opisuje podele i svadje ili 

ratove u jednom regionu ili drzava. 

 

Kod nas je danas upravo ovako. Slicno je u Africi, donekle u Juznoj Americi. 

 

Zar mi nismo u stanju da izvlacimo pouke iz proslosti?  

 

Razlozi su brojni, jedan od njih je negativna kadrovska selekcija,  oni koj se tako 

ponasaju su gurani u vrh donosioca odluka. A mudre ljude guraju na margine, 

pokusavaju da ih proglase ludacima. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


636 
 

-12 фебр уар 2008.године. Госпођи Хелени Сурлић. 

Госпођа Хелена Сурлић из Министарства правде Србије је Одеење за надзор рада судова,  је 

стручна и правична, и коректна, жели да поступи  как пише у закону. Али то није могуће, 

живимо  у време непоштовања закона. Она је интелигентна, свесна свих ограничења, али 

поступа према мени увек оректно. 

Увек се трудим да је не олптерећујем   не злоупотребљавам њему предуисретљивост.  

 

-12 феб руар 2008.године. Министарка првде Снежана Маловић интервенисала у суду у 

вези мога захтева за накнаду штете 

 

 

      Снежана Маловић. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                               12.2..2008 godine   

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik                                                                                                     

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

 

 

Gospodja Helena Surlic, Odeljenje za nadzor rada u sudovima, 

organima za prekrsaje i u tuzilastvima 

 
Predmet: Uputstvo Kabineta Ministra pravde g.D.Petrovica i Zamenika ministra pravde 

gdje M.Tadic u vezi dopisa od 6.2.2008 g,  

 
Postovana gospodjo Surlic,  

 

U vezi moga dopisa na vise adresa od 6 februara (ZAHTEV ZA OBESTECENJE 

XXIV.P.br.688/02, 1767201 i POVRACAJA ODUZETE ARHIVE aprila 2000 godine , IV 
Opstinski sud u Beogradu,  Posl. Br.I-III-II99/02-VI.cy.1361/0) danas su mi saopstili u Kabinetu 

Ministra pravde i Zamenika ministra da je moj zahtev prosledjen Odeljenju za nadzor rada u 

sudovima i da treba da se Vama obratim sto i cinim.  

 

Molim Vas za HITAN PRIJEM, na nekoliko minuta, da mi kazete sta da cinim, i da to uradim. Ili mi 

to recite na ovu email adresu ili postom? U ocekivanju Vaseg odgovora 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Седиште ДС ( демократске странке) се налази у згради у улици Пролетерских бригада где је 

раније било седиште зграде Амбасаде Канаде, потом амбасаде Ирака, сада је тамо седиште ДС! 

Врло су занимљиве адресе сеоба поједиих страних  амбасада. Имају своју скривену поруку, 

тражим скривени код трага јегуља?  

-12 фебр уар 2008.године.Служба за мањинска права 

А где су права већинског народа ? 

Документ број 191. 

-Фебруар 2008.године. Догађања. 

Велизар Павловић ( томови 4 и 5), је својевремено сарађивао са нама, сада је у оквир у ДСС-

Демократске странке Србије,  задужен за људска права. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                               12..2..2008 godine   

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik                                                                                                     

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

 

 

Gospodin Marko Djurisic, Predsednik Izvrsnog odbora Demokratske 

stranka 

 
Predmet: Molim podrsku posredstvom Minista pravde Srbije gospodina Dusana 

Petrovica, clana DS 

 
Postovani gospodine Djurisicu,  

 

Molim Vas da proucite ovaj kratak dopis. Decenijama sam se borio za demokratiju, zbog cega sam 

bio kao sto je poznato zrtva teskih progona. Podrzavam DS i nasi simpat izeri sirom Srbije. Iako 

imam 71 godinu ja jos nisam ostvario moja ugrozena  prava. Slicno je sa vecinom gradjana. Molim 

Vas kao Predsednika IO DS da postupite u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija.Gospodin 

Dusan Petrovic je clan DS, molim za njegovu intervenciju. 

 

Evo o cemu se radi. Dana 1 juna 2007 godine sam se obratio dopisom gospodinu Borisu Tadicu 

povodom  odbijanja Prvog opstinskog suda u Beogradu da evo vec 14 godina uzme u razmatranje 

moj opravdan ZAHTEV ZA OBESTECENJE( XXIV.P.br.688/02, 1767201, itd) kojom prilikom su 

podneti dokazi o pretrpljenim torturama  u specijalnim kaznenim ustanovama koje su zlocin protiv 

covecnosti koji ne zastareva, kao i u vezi POVRACAJA ODUZETE ARHIVE aprila 2000 godine ( IV 

Opstinski sud u Beogradu,  Posl. Br.I-III-II99/02-VI.cy.1361/04), i zbog drugih  povreda mojih prava.  

 

Gospodja Snezana Malovic , pomocnik ministra pravde mi je odgovorila 3 jula 2007 godine,( Broj 

071-00-1342/2003-02) da  je Generalni sekretarijat Predsednika Republike Srbije uputio 13 juna 

2007 g Ministarstvu pravde moj podnesak , te da ce uvazavajuci moj dugogodisnji angazman na 

planu unapredjenja ljudskih prava postupiti u okviru nadleznosti ministarstva , te da su moji podaci 

dostavljeni na dalju nadleznost Nadzornom odboru Vrhovnog suda Srbije ( sudija Vladimir Tamas, 

Br.VI Su.no.1194/07),  kao i Republickom javnom tuzilastvu.( Br.KTR 1193/07) 

 

Evo od tada do danas je proslo vise od osam meseci, sacekao sam do novembra prosle godine da 

vidim da li ce nesto uraditi, onda sam ih pozivao telefonom, isao licno do njih., ustanovio sam da 

nijedna od navedenih instanci nije nista preduzela. Slao sam im nekoliko dopisa, bio sam vise puta u 

Nemanjinoj ulici gde se nalazi Republicki javni tuzioc, uputili su me kod Okruznog javnog tuzioca u 

Palati pravde, tako sam se danima setao od saltera do saltera, najzad su mi kazali da je greska, da je 

moj podnesak celo vreme bio kod RJT.Gospodin Nikola Petkovic Zamenik Republickog javnog 

tuzioca mi je odgovorio 29.1.2008 godine, KTR br.1524707, da nema mesta njihovoj intervenciji, jer 

navodno nema krsenja zakona. Ovakva tvrdnja je neosnovana  jer su dati neoborivi dokazi 

osnovanosti moga zahteva. Sto se tice Nadzornog odbora , sudija gospodin Vladimir Tamas, uopste 

nje odgovorio na moje dopise, mesecima ga zovem telefonom, on odbija da razgovara sa 

mnom..Gospod in Miodrag Majic, predsednik Prvog opstinskog suda je vrlo arogantan, on kaze da je 

moj zahtev za obestecenje arhiviran- RACUN SE NE PRAVI BEZ KRCMARA. Zvao sam Kabinet 

ministra pavde , gospodju Mirjanu Tadic, pomocnika ministra pravde koja je zamenila gospodju 

Malovic, poslao joj dopis 18.12.2007 godine, njena sekretarica mi je saopstila  da je moj podnesak 

prosledjen u  Odeljenje za nadzor rada u sudovima, organima za prekrsaje i u tuzuilastvima. Vec 

godinama moji podnesci stizu do njih bez ikakve stvarne podrske od njih. 

 

Sada su mi kazali uKabinetu gospodina Petrovica da je ovaj moj dopis  prosledjen u Odeljenje za 

nadzor rada u sudovima, organima za prekrsaje i u tuzuilastvima. Molim da intervenisete po liniji 

DS da se ovaj moj sudski zahtev uzme  razmatranje. 
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Велизар је интелигентан и врло стручан правник, он би хтео да се заложи за моје правне 

поднеске, али ми смрачена лица и са песимизмом у гласу каже да је данас до правде јако  

тешко доћи. 

Труд  улагања у развој туризма  у родном крају даје резултате, скромне али  опипљиве.  

-  

 

-+  

-19 фебруар 208.године. Борис Тадић на дужностги председника Србије. 

15. фебруара Борис Тадић је  положио заклетву и поново ступио на дужност 

председника Србије.  

 

Tomislav Krsmanovic 

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

 

Dragi Cale, 

 

Ovo je dopis koji je poslat pre neki dan. Sada su se neke stvari iskristalisale. Bitno 

je kako ti kazes da ing Spasojevic ode sa mnom da vidi cagelj i mesto, da uradimo 

nesto najjeftinije, mozda i na nekoliko buradi mali pontonski mostic koji se digne 

kada prodje letnja sezona, ili neki viseci mostic samo za sezonu, trazim nesto 

najskromnije. Potrebno je ovo sto pre da uradimo, barem da mi on kaze provizorno 

koliko bi to kostalo  da to koristim da pravim BIZNIS PLAN, koji vrlo brzo moram 

podneti da dobijem sredstva. Znaci HITNO je. 

 

Pozdrav Tomo 

 

 

 

 

.MESNA ZAJEDNICA UZOVNICA                               u Uzovnici  februara 2008 g.  

 

MESNA KANCELARIJA  UZOVNICA 

 

TOMISLAV KRSMANOVIC 

 

 

Opstina Ljubovija 

Gospodja Rada Trijic, sekretar Opstine 

Gospodin Dragoljub Petrovic , direktor TO Ljubovija 

 
Predmet: ZAHTEV DA OPSTINA LJUBOVIJA  NAPRAVI  GRADJEVINSKI PROJEKAT 

PESACKOG MOSTICA  PREKO RUKAVCA DRINE ZA KRSMANOVICA CAGELJ U 

UZOVNICI 

 

Molimo vas da Opstina Ljubovija kao sto je dogovoreno u razgovoru sa 

Tomislavom Krsmanovicem ( ovde necemo ponavljati motive i razloge jer su vam 

oni detaljno izlozeni)dana 31 januara u prostorijama Opstine Ljubovija, uradi 

projekat ovoga mostica 

 

                                               OBRAZLOZENJE 

 

Mostic bi povezivao kopno sa ostrvom , pocinjao bi od dna ( kada se ide od 

Ljubovije ka Zvorniku), parcele Dragoljuba Krsmanovica( Milena Jakovljevica), 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
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Потсећам читаце на недавн сусрет са академиком Љубом Тадићем ( томови 3-5), оцом 

Бориса Тадића, у тролејбусу код Хотела `` Москва``, он ми је дословце казао: ` То је 

његова велика погрешка што се прихватио да буде председник државе``.  

Сетих се речи драгог Мише Костића ( томови 4 и 5): Баба дала 5 гроша да уђе у коло а 

дала би 50 да изађе. 

 17. фебруара  Скупщуина Кпспва и Меупхије једнострано прогласила независност 

покрајине под називом Република Кпспвп. Као одговор отпочели протести широм 

Србије, државе којој ова територија по међународном праву припада. 18. фебруара 

Скупштина Србије усвојила одлуку о поништењу аката о проглашењу независности 

АП  

-20 фебр уар 2008.године.Промоција туризма на Дрини. 

Документ број  192.  

-20 фебруар 2008.године. Поводом насиља младих демонстраната. Није на делу 

рушилаштво хулигана него бес  и немоћ сувишних и одбачених. 

--  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
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-21. фебруар 2008.godine. Skup  KOSOVO JE SRBIJA. 

У Бепграду, на платоу испред Дома Народне скупштине Србије, око 500.000 грађана 

присуствовало скупу поводом проглашења Косова од стране Приштине независним, са 

паролом ``Кпспвп је Србија―. Том приликом запаљена амбасада САД и оштећена амбасада 

Хрвауске. 

29. фебруара је Милп Ђуканпвић поново изабран за премијера Црне Гпре. 

- 

-  

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        20.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

   

                                                                                   

 

 

Nije na delu rusilastvo HULIGANA, nego bes i nemoc suvisnih 
i odbacenih-Povodom nasilja mladih demonstranata. 

 

 
Psiholozi i  javnost su pokazali drasticno nepoznavanje mladih i njihovih problema,  jer su nedavno 

nasilnicko ponasanje demonstranata ocenili povrsno ( pogresno)  kao RUSILASTVO HULIGANA. 

Mozda ih je neko tako nazvao da zigose i obeshrabri njihovo iracionalno  rusenje Beograda. Ali je u 

isto vreme ove nezadovoljnike nazvao pogresnim imenom. Takvim etiketiranjem ovi asocijalni mladi 

ljudi su jos jednom odbaceni od drustva, koje time pokazuje da ih ne razume,  da nije u stanju da ih 

ispravno shvati i razresi njihove probleme, a njima su umesto odbacivanja potrebni kao sto je 

davljeniku potreban pojas za spasavanje, upravo  razumevanje i podrska. Tako su neki od njih 

navedeni da se identifikuju sa prestupnicima huliganima, sto ogromna vecina od njih nikako nije, te 

su tako od drustva jos vise gurani na margine i smetliste . 

 

Rusilastvo je potsvesna reakcija, aktiviranje potisnuca,  praznjenje nezadovoljstava,  omladina deli sa 

 odraslima sveopstu duboku i slozenu krizu, ali je prezivljava daleko bolnije.  

 

Omladina je u dubokoj krizi identiteta, ponizena i povredjena u zemlji koja je stavljena na stub osuda 

 i srama, koja je godinama izolovana, trpi poraze, cija drzava se raspada, otimaju joj teritorije, ciji  

gradjani su satanizovani, pretvoreni  u sveopsteg krivca, kada maknu iz zemlje izlozeni su preziru i  

uvredama. Mladi su bez jasne perspektive za buducnost, skolovanje, zaposljavanje, resavanje stambenih 

 i egzistencijalnih pitanja, bez mogucnosti  zasnivanja  porodice i osiguravanja  bioloskog  potomstva. 

 Oni su sokirani morbidnim svetom odraslih koji ne zele da prihvate,  nasiljem , izvitoperenim novim  

sistemom vrednosti,  Srbijom ubistava, provala,  sacekusa, pljacki, javnih kuca, trgovine ljudima, ljudskim 

 organima,  bebama,  izlozeni su terorisanju asocijalnih, na svakom koraku ih nedovoljno zasticene  

vrebaju svakojake opasnosti: droga, alkohol, podvodjaci makroi, pedofili, homoseksualci, oni koji im nude 

 otrovni lazni sjaj lake zarade, mnogi  gnevno  ili bolno dozivljavaju  nemoc roditelja da im pruze podrsku ili 

 da ih zastite od onih koji ih ugrozavaju. Mladost oseca tragedije roditelje u borbi protiv nepravicnog sudstvo,  

 da im se vrati oduzeto, protiv mafijasa koj ih tiranisu,  ali mladi nisu u stanju da zastite ni sami sebe. Dok 

 vecina mladih jedva prezivljava  dotle vidi manjinu koja se nelegalno enormno obogatila, koja zivi na visokoj  

nozi, u sjaju i luksuzu.  Porodice se raspadaju, poremeceni su  odnosi medju roditeljima,  na relaciji sa decom,  

mladi cesto nemaju pravu podrsku u porodici, nekima je ona mesto stresa, ili istinske opasnosti. Sveopsta  

kriminalizacija, ukljucujuci  i medjuljudske odnose najvise boli mlade. Njima je potrebna ljubav, nazalost 

 odnosi izmedju devojaka i mladica  su takodje  drasticno poremeceni-sto rezultira povlacenjem u izolaciju, ili 

 druzenje sa osobama istoga pola. Njima izmice vreme, energija, zdravlje nacije je vrlo lose, to znaci i mladih.  

Niko o njima ne vodi racuna u dovoljnoj meri, na pravi nacin, ni porodica, ni skola , ni celo drustvo. Mladi ne  

shvataju o cemu se radi u Srbiji i svetu.  

 

Ostaje beg u drogu, alokohol, kafic, nerad, asocijalne postupke, brijanje glave, oblacenje u crno ( mafijasenje),  

 gangovi daju lazni osecaj sigurnosti. Ili idu u samoubistvo. Potisnuto nezadovoljstvo se prazni na utakmicama, u  

navijanju za nase sportiste,  u asocijalnim rusilackim postupcima , agresivnim ponasanjem prema drugima,  

ispadima u porodici, prema susedima, na javnom mestu, ili u skoli..Mladi se osecaju odbacenim,  suvisnim, njih 

drustvo ne shvata i ne daje im duznu podrsku. Ovo rusilastvo treba da bude jasan signal za nadlezne drzavne  

organe, obrazovne ustanove, organe MUP-a. sudstvo, za nasu Crkvu, SANU, Univerzitet, strukovne organizacije, 

 med ija, NVO, i sve one kojima je stalo do naseg podmlatka, da se svi zajedno trebamo pozabaviti mladima na pravi 

nacin. Dok ne bude kasno. Jer NA MLADIMA SVET OSTAJE. 

 

SAVET Pokreta  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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                 Мило Ђукановић.  

19 фебруара Фидел Кастро је престао да буде председник Кубе. Наследио га Раул 

Кастро. 

 

   Фидел Кастро и Хрушчев. 

.  

      Раул Кастро. 

Завршава се једна епоха. Фидел Кастро је био лидер Кубе и у мојим студентским 

данима. 

-21 фебруар 2008.године. Допис Амбасади Русије -сарадња у туризму на Дрини. 

Документ број  193. 

22 фебруар 2008.године. Непримерено  рушилашгво  демонстраната. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ra%C3%BAl_Castro.JPG


642 
 

 

-2008.године.Сребреница -како ја то видим. 

 

--  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        22.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu    

                                                                                   

  

  

SINOCNJE  NASILJE  MLADIH  DEMONSTRANATA- RUSILACKO AKTIVIRANJE 

POTISNUCA  ISKLJUCENE  SUVISNE  VECINE  MLADIH. 

  

Vandalizam koji prati opravdan i dostojanstven protest protiv otimanja Kosova od Srbije ima i svoje  

drugo lice. To je potsvesna reakcija, aktiviranje potisnutog nezadovoljstva. Rusilastvo na ulicama 

 Beograda demonstracija je oslobodjene potsvesti – instrumentalizovana mentalna speleologija koja  

rusi Beograd i Srbiju, ali na neki nacin je i  poruka  svetu da shvati da medjunarodna zajednica gura  

neopravdano  Srbiju u ocaj i bes.  

 

Mladi su se sinoc pobunili protiv svakodnevne tiranije mafijasa. Ovo rusilastvo mladih  je bes  

obespravljene  vecine protiv sveta privilegovanih, protiv nepravdi,  socijalnih razlika, protiv tajkuna,  

protiv vladavine  skorojevica nesposobnih enormnih bogatasa lopuza, protiv ucena kriminalaca i mafijasa. 

 

Rusenje Mc Donaldsa i ambasada drzava  koje podrzavaju nezavisnost Kosova, pljackanje radnji i  

prodavnica, proizlazi i iz opravdane ljutnje, ali izrazene na neprimeren nasilnicki nacin,  npr. rusenje 

 Mc Donaldsa je na nivou svesti bes protiv Amerike, ali na nivou potsvesti  razbesnelih  mladih to je  

erupcija  besa  obespravljene vecine protiv onih imucnijih mladih koji idu  redovno u Mc Donalds, a 

 oni  ne mogu. Pljackanje  radnji  je otrovan bes protiv mladih koji nose moderne patike, bluze, cipele 

, satove.  Razvaljivanje  stranih banki je besni protest  protiv lopova,  privatizacija, enormnih  bogatasa,  

protiv imucnih koji imaju bankovne racune, putuju po svetu, voze luksuzna kola, za njima jure devojke ,  

to je bes protiv dvolicnosti bogatih.   

 

Kosovo je samo bilo okidac koji je izvukao na povrsinu dugo potiskivana ponizavanja. Nezadovoljstvo 

umesto da bude rusilacko, treba da bude pretoceno u ostru kritiku, u dijagnostiku  bolesnog stanja,  

 potkrepljeno adekvatnim planom  akcija, i naucnim argumentima. Rusilastvo  je kontraproduktivno  

isto kao i metiljava sterilnost umerenih kojima stalno  daju prostor na medijima. 

 

SAVET Pokreta 
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-24 фебруар 2008.године. Гнев  младих руши углед државе. 

Документ број  193.А. 

-26 фебруар 2008.године. Станимиру Зорнићу. 

Документ број  194. 

-2008.година. Суштина данашње кризе. 

 

 

Uzroci Srebrenice i balkanizacije-kako ja to vidim-Tomislav Krsmanovic 

Nastavak broj 1.-Ni slicnijih naroda ni vece mrznje 

 

Buduci da sam kao malo dete( roden 1936 g), bio zivi ocevidac i svedok medjuetnickih pokolja u 

Istocnoj  Bosni ( Srebrenica-Bratunac-Skelane-Milici, itd) u Drugom svetskom ratu, i 90-ih godina 20 

veka, uzimajuci u obzir da je u Drugom svetskom ratu od ustasa u Srebenici i Bratuncu na vrlo svirep 

nacin ubijeno dvadesetak mojih srodnika, a brat i ujak moje majke su ubijeni maljem u Jasenovcu na 

Svetog Savu 1942 godine, kao borac za ljudska prava koji je bio svedok gresaka komunizma ,pisac 

velikog broja knjga, analiza, se osecam  prozvan da se opet izjasnim o uzrocima 

“Srebrenice”,”balkanizacije”. 

 

Kao decak, odrastao covek sam zapazao da su Pravoslavci i Mislimani u istocnoj Bosni vrlo slicnog 

(istog) izgleda, istog jezika, slicnog mentaliteta, mada su drugacije vere.Ali obican narod, i Muslminani  

i Pravoslavci , nisu bili dovoljno svesani te slicnosti, naprotiv gledali su jedni u drugima etnicke grupe 

izuzetno drugacije.Iako to nisu bili. 

 

Ovo sam zapazao bolje nego li lokalni stanovnici jer sam rodjen i ziveo u raznim krajevima  bivse 

Jugoslavije, ucio, citao, putovao, znao strane jezike, bavio se etnologijonm, istorijom, psiho-

socijologjom, itd. A lokalno stanovnistvo narocit muslimansko je bilo neobrazovano. 

 

Nasa zemlja je bila,  nazalost je jos uvek, sastavljena od teritorijalnih delova koji cuvaju svoje arhaicne 

odlicja. A pogotovu i jos vise je bilo  to ranije. 

 

Oni su u Istocnoj Bosni ziveli zajedno, ne oni nisu zeleli svadje i ratove, uvidjao sam da zele mir, 

dobrosusedske odnose, prijateljstvo.,slogu, zajednistvo. 

 

Ali se u praksi desavalo drugacije. 

 

Na delu su po meni iracionalni faktori lose procene. tj zloupotreba niskog stupnja obrazovanja i svesti 

ovih etnickih razlicitih populacija. po devizi “Zavadi pa vladaj”. Ne , mi se ne mozemo ljutit na one 

koji su nas zavadjali, to je bila pre svega Otomanska carevina, ali i mnog drugi.kasnije sve do danas. 

Um caruje, snaga klade valja.Moramo biti diplomate. 

 

Iako vrlo slicni ,jedni u druge su gledali kao u nesto izuzetno drugacije, cudno, zastrasujuce, opasno. 

Muslimane su Srbi zvali sa mrznjom ” Turci” a oni to nisu bil, a Muslimani Srbe” Vlasi “sto je naziv 

pun mrznje takodje. A zato jer su vekovima ( skoro pet stotina godina) Turci svirepo tlacili Srbe, 

stvorena je ogromna  mrznja, ostala. 

 

Ovakvo nepoverenje, lose procene ,neznanje, u kontekstu velkog geo-politickog znacaja Balkana su 

bili lukavo korisceni za sejanje zavada. 

 

Otuda vec vrlo pezorativan izraz”balkanizacija” suceljavanje razlicitih delova jednog entiteta. 

 

Otuda velika slicnost, je pretvarana u vestacke razlike. Dakle, lose procene. 
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- 23 фебруар 2008.године. Претеће емајл поруке 

 

 

-  
-  

SUSTINA  DANASNJE  KRIZE : SUKOB  RAZVLASCENIH  I  VECINE OD PRETHODNOG 

PORETKA  OBESPRAVLJENIH GRADJANA 

 

Uspostavimo ispravne procene. 

 

Smrt Slobodana Milosevica je svojim posledicama ovde u zemlji ,i u okruzenju, svetu, pokazala jos 

jednom, koliko je ogromna , jos uvek izuzetno prisutna, podela, jaz, provalija , izmedju pripadnika 

bivseg poretka, razvlascenih ( ali koji su jos uvek vrlo mocni), i  vecine gradjana koja je bila 

obespravljena, pljackana, tiranisana, od strane prethodnog poretka. 

 

U Beogradu, i sirom zemlje se manifestuju: 

-,sa jedne strane, brojne simpatije za S.Milosevica, koje idu od odmerenih reakcija do vrlo intenzivne 

ljubavi, podrske, ekstremizma, ili cak i fanatizma, koji u njemu vide “patriotu””vodju””zastitnika 

Nacije”, olicenje postenja i pravde 

-a sa druge strane,  vecina gradjana drugacije reaguje, vidi Milosevica kao diktatora, krivca za sadasnji 

ishod, nasilnika koji je progonio vecinu, tiranisao, obespravljivao, koji je unistio zivote citavih 

generacija. 

 

O cemu se ovde radi? Ko je u pravu? Zasto jedni u Milosevicu vide “sveca” a drugi” satanu”? 

 

Ova oblast zahteva objektivnu sociolosku i svaku drugu analizi sa gledista drustevih nauka. Toga kod 

nas nema. Mi smo zapali u sadasnju krizu jer smo zapostavljali drustvene nauke. To se vidi i na 

primeru Kosova.To se nastavlja.Ovu pogresku treba ispraviti. Ovako smo na nivou africkih 

bantustana., losih procena, nepoznavanja sopstvenog drustva, drugi koji su hljadama kilometara daleko 

od nas , bolje nas poznaju nego li mi sami sebe. 

 

Sustina je u tome da se stavovi i predstave prema necemu, nekome zasnivaju i na licnim interesima, 

raspolozivim informacijama, grupnom psihologijom, dakle imaju kon jitvnu komponentu, ali i 

emotivnu.  

 

Tj. u prethodno poretku, privilegovana manjina na vlasti je zivela “kao u raju”, imala je visok standard, 

plate, stanove, materijalana dobra, mogucnost obrazovanja dece, promocije, procvat, sva vrata su im 

bila otvorena.Jednom recju bili su sretni,  zadovoljni. Otseceni od pravih informacija, bili su ubedjeni 

da je taj poredak bio ipak pravedan, nisu bili u stanju  zaslepljeni svojom licnom povoljnom pozicijom, 

da procene objektivno  da prepoznaju lose strane koje su vodile u danasnji ishod. Zato su bili uzasno 

ljuti, i cak  represivni, prema svima onima koji su se usudili da kritikuju ondasnji poredak, to je za  njih 

bila  jeres, neosnovana uvreda “svete pravedne Partije  Drzave”, takve klevetnike je po njima trebalo 

surovo kazniti. 

 

A sa druge strane, vecina obespravljenih gradjana je iz decenijeu deceniju sve vise bila zrtva 

diskriminacija, i nepravdi, koje su  poslednjih  decenija proslog veka  dozivele svoju kulminaciju, 

pljacke, tiranija, raubovanja, ratovi, shvatili su da su zivoti citavih generacija, miliona, bili 

obezvredjeni, upropasceni. To im je ucinio poredak , za njih je S.Milosevic olicenje toga loseg poretka. 

 

Ove dve skupine su sada suceljene kao dve vojske, sevaju varnice, netoleranicija, mrznja, padaju retnje, 

prave se planovi revansizama., novih pohoda mrznje, destrukcije. “Razvlasceni izbaceni iz raja” vide 

krivca u obespravljenoj vecini”izmanipulisanoj” protiv njih. Dok pak vecina, vidi krivca u njima, 

opresorima. 

 

Ocigledno da se ove dve skupine na razumeju, da se lose procenjuju. A sto je vrlo stetno. Umesto toga 

potrebne su ispravne procene, prastanje , pomirenje, sloga, prevazilazenje istorijskih nesporazuuma, 

nepravdi.,smisao za takt, diplomaticnost. 

 

Predlazemo da se ovaj NESPORAZUM, LOSA PROCENA, stavi na dnevni red .Da dodje do 

razumevanje, i pravicne nagodbe. 

 

Ako se to ne desi, nas ce nastaviti da zloupotrebljavaju, instrumentalizuju, podsticu lose procene, 

balkanizacije, da nas zavadjaju  nedorasle. I nama ce biti sve gore. 
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-29 фебруар 2008.године. Полицијска управа града Београда  ми прети  дефинитивном 

изолацијом у психијатријски азилум. 

Данас, око 9 часова ујутру , је реско зазвонио телефон у моме стану. `` Овде Лијескић, дођите 

одмах у Полицијску станицу Раковица и понесите документа у вези вашег судског поднеска  

Јавном тужилаштву``, глас је био строг, скоро заповеднички, претећи. 

Помало сам зебњив, и изненађен, откуд сад наједном то?  Са представницима ове полицијске 

станице имам добре односе, лично сам убеђен да господин Лијескић кога знам као часног 

професионалца то ради што му је тако наређено. 

Тражи ми документацију, могу да му је пошаљем поштом, или да  је неко други однесе ?  

Не, он захтева да ја лично дођем и то одмах. 

Допис господину Ненаду Лијескићу од  29.2.2008.године.  

Документ број 195. 

         Krasmanovicu, priznajem da sam pogresio. Ti si vise nego glup. 

         Bilo bi steta trositi na tebe municiju.Ja bih tebe poslao Borisu Pribicu  

         i Milanu Kasicu na letovanje Sta ti to znaci "sudja"  ili " gem"? Ti si neki kuhinjski 

         sampion 

   

----- Original Message -----  

From: "Zoran Djuric" <zorandjuric3@gmail.com> 

To: "pokret" <pokret@eunet.yu> 

Sent: Saturday, February 23, 2008 10:41 AM 

Subject: Krsmanovicevi huligani ponovo pale po Beogradu. 

 

. 

 Tomislav Krsmanovic                                                                                   17.12.2007 g. 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

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

  

MUP REPUBLIKE SRBIJE 

  

Predmet:Pretnja fizickom likvidacijom 

  

POSTOVANI,  

  

U prilogu dve e-mail pretnje od strane izvesnog Zorana Djurica. Napominjem da sam 

poslednja tri dana dobio slicne pretnje telefonom. 

  

Poruka broj 1. 

Original Message -From: "zorandjuric_djuriczoran" <zoran.djuric@lycos.co.uk> 

To: "Tomislav Krsmanovic" <Pokret@EUnet.yu,Sent: Sunday, December 16, 2007 11:22  

Dobro, majka mu stara, da li moze neko iz ovog foruma da jebe majku ovom ludaku, 

kretenu, idioutu i matorm pederu, koju udavi sve zivo svojim glupostima.... ?From: 

"Yahoo! Groups Notification"  

ljudska_prava-accept-2bYBj4ZAWcfkSnUR8Jfd1GM@yahoogroups.com,To: 

ljudska_prava-owner@yahoogroups.com, Sent: Sunday, December 16, 2007 11:26 AM 

Subject: MODERATE -- zoran.djuric@lycos.co.uk posted to ljudska_prava 

  

 Poruka broj 2 

 Hello,A message has been sent to the ljudska_prava group from 

zoran.djuric@lycos.co.uk,The message summary:FROM: zoran.djuric@lycos.co.uk 

 DATE: Sun, 16 Dec 2007 10:26:39 –0000, SUBJECT: Majka. Da svi jebemo majku 

ovom matorm pedercini Tomislavu 

Krsmanovicu..A complete copy of this message has been attached for your convenience. 

This message requires your approval for one of the following reasons: Your group is set 

to moderate all messages from this user, OR Your group is set to moderate messages 

from all users To approve or reject this message using the web, please 

visit:http://groups.yahoo.com/group/ljudska_prava/pending?view=1&msg=4176 
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Чудно, сумњиво? Зашто ја морам да дођем и то одмах?  

Могу да ме задрже, ухапсе, опет пошаљу у руке психијатара? 

Не, никако, не идем тамо. Oдбио сам захтевајући да позив треба да буде како прописује закон у 

писменој форми, и да у овоме контексту нисам обавезан по закону да се одазовем позиву, те 

сам доставио детаљну документацију директно у полицијску станицу ОУП Раковица.  

Лијескић ми никада није послао писмени позив. 

Забринут сам се сетио бившег члана наше организације Велизара Павловића, правника ДСС, 

улица Париска број 13, 11.000 Београд, он сада у ДСС води ресор људских права, срео сам га 4 

марта у њиховим просторијама. Дошао сам на заказан састанак ,  дугодишњи саборац, 

некадашњи члан Покрета за заштиту људских права , сада на значајној функцији у политичкој 

партији ДСС, ме је сачекао стојећи, био је послован, озбиљан и забринут, држао је у рукама 

некакав документ: `` Ово је факсимил факса Полицијске управе града Београда. ``.  

Онда је тај документ спустио на сто, па се са истога стола машио другог документа: `` А ово је 

Налаз судије за прекршаје општине Раковица од  1.9.1977.године којим је Томислав 

Крсмановић оглашен неурачунљивим душевним болесником и одлучено  да буде 

хоспитализован на неодређено време у психијатријску болнцу рад и лечења. Полицијска 

управа Београда захтева  да  вас одмах ухапсе и одведу на психијатрију, зато што пишете 

текстове који узнемиравају јавност``, био је блед, бео у лицу, деловао је крајње забринут за 

моју судбину. 

Велизар ми је показао докумнта. Прочитао сам да је Полицијска управа града Београда 

покренула хитан поступак да будем лишен слободе и смештен у психијатријску болницу на 

неодређено време, због писања саопштења, којом приликом су се позвали на фалсификован 

налаз Завода за ментално здравље  П.Б ''Лаза Лазаревић'' од 1 јула 1975 године. ( Напомена: 

Позиви полицијских органа су настављени и у 2009, 2010 години,  и нрочито у  другој 

половини 2011 године, и у 2012 години, све до 2013.гоине). 

`` Ја сам Налазом Судско-психијатријског одбора Медицинсог факултета у Београду од 

20.4.1982.године, оцењен као `` урачунљив``, а дијагнозом Психјатријске клинике Војно 

медицинске академије у Београду  од 24.10.1977.годинењ означен као `` душевно  здрав`` 

обратих му се смирено, Био сам вро преплашен. 

Он ме погледа, био је немилосрдан: `` Њих се то не тиче, знају они добро да ви нисте луди``  

Схватио сам да је ствар озбиљна, удаљио сам се у стан да смишљам како да се одбраним.  

Одлучио сам да одржим Конференцију за штампу. 

Мо ј задњи адут је јавност. 

 Али знам да је одзив новинара на такве конференције слаб, ако дође и један то је успех. 

Договорио сам се са Управом ресторана Парк да се тај догађај одигра у њиховим просторијама 

Овај писмени документ је кључни доказ против налога Полицијске управе града Београда. Они 

се позивају на документ из 1975.године који је судски обеснажен   Налазом Судско-

психијатријског одбора Медицинсог факултета Универзитета у Београду од 24.10. 1982.године,  

и извештајем психијатара Психијатријске клинике ВМА из Београда од 24.10.1977.године. 
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Закључио сам да су  на делу застрашивање и притисци да одустанем од борбе за накнаду штете 

и повраћај заплењене архиве. 

Што је још један у низу доказа изопачене психологије починиоца. Не само да немам право на 

одбрану, него следи нова казна. Они захтевају да они људи које они уништавају им пљескају.  

-1 март 2008.године. Поново ме позвао Лијескић 

Понавља да морам одмах доћи, ако не, послаће патролу да ме из стана приведу  присилно. 

Позвао сам Десу,  објаснио јој о чему се ради, замолио је да она уручи ту документацију на 

писарници  Полицијксе  станице, што је она и учинила. 

-Март  2008.године. Догађања. 

Не можемо да ступимо у контакт са Вуком Ђермановић. 

 Саша Срећковић би хтео да сарађује са општином Љубовија у истраживањима вајата и качара,  

народних  умотворина и заната у том делу Србије. Душан Покорни лети долази на Дрину, 

отседа у кући Мице и Саве Стајић. 

Овога месеца су преминули: 3 марта италијански оперски певач Ђузепе Ди Стефано, 24 марта 

амерички глумац Ричард Видмарк. 

Остало ми је у сећању да је Ричард Видмарк , док је снимао у Београду доживео непријатности 

од колега филмских радника. Не знам зашто. 

-3 март 2008.године.Поводом мога позива у ОУП Раковица.  

Познајем полицајце из ОУП Раковица, то су стручни и савесни полицајци.  Господин Лијескић 

је у сваком погледу на свом месту, знам да му је то наређено. Разумем га. 

Неко злоупотребљава нашу полицију. 

Завађа ме са њом. А ја то не желим. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                     3.3.2008 godine   

Pokret  za zastitu ljudskih prava                                                                                           

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu     

 

 

POVODOM MOGA POZIVA NA RAZGOVOR U POLICIJU OUP RAKOVICA:  NE  PRIVODE 

NA  RAZGOVOR  UBICE, PROVALNIKE,  IZNUDJIVACE, TROVACE  NACIJE( ko trguje 

drogom?), A PRIVODE MENE  ZBOG  SOCIOLOSKOG  ISTRAZIVANJA 

 

 

Nenad Lijeskic iz OUP-a Rakovica me poziva bespravno ( usmeno) , uz pretnje na razgovor  zbog 

nase socioloske analize stanja zdravlja nacije. Nismo rekli nisa narocito, u stampi ima daleko ubojitih 

vesti: trgovina organima, bebama, unistavanjima  zdravlja u bolnicama, kasapljenjima, trovanjima, 

itd, itd .Mene maltret ira policija a ne poziva na razgovor okorele kriminalce. Ja licno znam na 

stotine svakojakih  zlocinaca ( ubica, provalnika, lopova, iznudjivaca, premlacivaca,  trovaca nacije, 

trgovaca drogom oko nasih skola, itd, itd, ), oni su na slobodi, vecina njih nikad nije bila pozvana na 

informativni  razgovor. 

 

Na delu je osokoljavanje raspamecenih ( ili potplacenih) kriminalaca koje dolazi spolja  sa ciljem 

destabilizacije Srbije i slabljenja nacije, da ne moze da brani Kosovo i svoje teritorije, da budu 

ucutkani oni koji se zalazu za postovanje zakona.  

 

Tomislav Krsmanovic 
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Преминуо је Живпјин Жика Миленкпвић, српски глумац (1928),,  24. маруa Бприс Двпрник, 

хрватски глумац (1939), 29 марта Рајкп Миуић, српски фудбалер (1922) 

-  

Рајко Митић је био легенда младости, њен полет и нада. Нестаје епоха, црна рупа гута време и 

стварност. 

 

- 7 март 2008.година. Конференција за штампу поводом претњи полицијске упаве града 

Београда. 

Мени прете лудницом, а  ја се борим да развијам туризам на Дрини у оштини Љубовија?!  

Да ли некоме смета економски развој Србије?    

 

 

             KONFERENCIJA  ZA  STAMPU 

  
koje ce biti odrzana u petak 7.3.2008 godine u 12 casova u Restoranu ―PARK‖, 

Pariska 20 u Beogradu ( tel.2621636) 
  

TEMA: POVODOM  POKUSAJA  MUP-a  SRBIJE  DA TOMISLAVA 

KRSMANOVICA  PREDSEDNIKA POKRETA  ZA  ZASTITU 

LJUDSKIH  PRAVA  SMESTI  U  PSIHIJATRIJSKU  BOLNICU. 

  
  

Govore: 

-profesor dr. medicinskih nauka Stevan Petrovic-psihijatar, sudski psihijatrijski 

vestak (tel. 2910404, 063-262866 ) 

-profesor dr.Kosta Cavoski, akademik, Pravni fakultet ( pozvati ga na telefon 064-

1834458, u ovo vreme ima sastanak u SANU) 

-dr.Misa Petkovic, lekar 

-Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava( 064-3095176) 

-profesor dr.Mihajlo Mihajlov, publicista ( bolestan je, dace svoj iskaz, zvati ga na 

telefon-3033218,  sacekati da zavrsi automat, onda reci, jer profesor odgovara tek 

tada), e-mail: mishamih@yahoo.com 

-Nenad Lijeskic, saradnik OUP-a Rakovica ( tel.2340079, 2814005)-ovaj poziv mu je  

poslat 

- Saradnik MUP-a Srbija koji je dao nalog  Nenadu Lijeskicu - ovaj poziv je poslat 

MUP—u Srbije. 

  

Cinjenice na videlo-zelimo da sve bude transparentno, uz uvid javnosti.  
 
 

  
Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                       5.3.2008 god. 

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu     

  

  

TOMISLAVU  KRSMANOVICU, PREDSEDNIKU  POKRETA ZA ZASTITU 

LJUDSKIH  PRAVA  PRETE  LUDNICOM-NJEGOVIM  PRIMEROM  ZELE DA  ZAPLASE  

JAVNOST, DA  OSOKOLE  MAFIJASE , DA  SIRE HAOS I POMETNJU, DA GA OMALOVAZE U JAVNOSTI.. 

  

  

MUP-a Srbije preti Krsmanovicu istaknutom borca za ljudska prava slanjem na posmatranje zbog 

saopstenja. Pozivaju se na  Krsmanovicev abizivan boravak  od 21 –1.7.1975 godine u PB―Laza 

Lazarevic‖u Padinskoj  Skeli,  gde mu je izrecena falsifikovana dijagnoza. 

  

Krsmanovic, sam zrtva,  je u svetu priznat borac protiv zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe 

zbog cega je dobio nekoliko prestiznih priznanja, u njegovu odbranu su ustajali SANU, Odbor za 

odbranu slobode misli i izrazavanja, UKS, i druge ustanove u zemlji i svetu, pisac je vise knjiga o 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1928
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1922
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Дошла су два новинара, поред мене су седела два учесника Конференције, а за састављним 

стловима  је било двадесетак знатижељних чланова Покрета за заштиту људских права, који су 

дошли да ме охрабре и подрже. 

Представник Полицијске управе  Београда није дошао. 

Присутним новинариа и познаницима сам свакоме уручио пакетић са документима  и 

евидентним доказима да је претња полиције нелегална. 

Захтевао сам:  

-саслушати Велизара Павловића, правника ДСС, Париска 13, 11.000 Београд, на 

ове наводе тужиоца 

-увид у инкриминисани факсимил позива Полицијске управе Београда и 

приложени психијатријски налаз из 1975 године, који поседује Павловић, и Налаз Судско-

психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 20.4.1982 године( Фасцикла Б, 

документ број 28).. 

-саслушање сведока Ненада Лијескића сарадника ОУП Раковица, на наводе  

ужиоца, Трикића ОУП Нови Београд и Медојевића Полицијска управа Београда, у улици 29 

новембра у Београду. 

-саслушање сведока сарадника Полицијске управе Београда који је дао налог 

сведоку Лијескићу и који је доставио дијагнозу Велизару Павловићу 

После Конференције сам се осећао опуштенији.  

Напомена аутора: Позиви полиције су се поредили, али нису престајали. Да би своју 

кулминацију  достигли 2013.године, полицајци су долазили на моја врата , лупали , зграда је 

одјекивала, нашао сам се у мучној  ситуацији. Ниједан државни орган није стао на моју 

страну.  

Обратио  сам се Зашитнику грађана, господину  Саш Јанковићу. Био сам врло  пријатно 

изненађен, они су  прихва тили моје наводе, и стали на моју страну.Одмах су престали 

плицијски позиви.. 

На овој Конференцији је за столом преко пута мене седела је средовечна румена жена, смешкала се 

загонетно и женствено.Тако сам упознао Ружу  Мрђу.Она ми је саопштила да је блиска Кабинету 

министра унутрашњих послова Ивице Дачића. 
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-14 март, Ружа Мрђа ме је довела на сеансу јапанске филозофске групе. 

Нашао сам се са њом у 17 часова испред Београђанке. Прешли смо са друге стране улице у зграду у 

улици маршала Тита број 23, III спрат, где се одржавају састанци те мале верско филозофске 

јапанске заједнице, која слави Сунце. 

Ружа је завршила Вишу економску школу, кћерка је покојног пуковника ЈНА, Србина из Босне,и 

мајке Словенке. Она је разведена, има два сина и две кћерке, сви су успешни,  зав ршили студије, 

запослени. 

Она ужива у природи, има обичај да на првој зеленој пољаници застане и да ако затреба, понекад и 

сатима, бере свакојаке биљчице и цветове. 

 

-2008.година. Брак и породица. 

 

 

DA  LI  SMO  MI TUNJAVI  i  BLENTAVI?  DOK  NAS  PODLO  

UNISTAVAJU MI  BLEJIMO, ILI PROGONIMO ONE  KOJI  NAM  

NA TO  UKAZU. 

 
 

U jednom malom mestu jedan tunjavko ima lepuskastu zenu sklonu vanbracnim vezama. Njemu 

kazu rodjaci:‖ Eno je sa Jovom videli smo je ―. Tunjavko promrmlja:‖ Zar opet‖. 

 

Slicno je i  sa nama ovde u Srbiji. Dok Srbija nestaje, kopni, izumire u bolestinama, udesima,  mi se 

dotle medjusobno  sumnjicimo, svadjamo do samoistrebljenja, ne vidimo sta nam se desava, ko to 

cini, kako, zasto. Ako neko osvcesceniji to prepozna i kaze na njega svi ospu:‖ Nije tacno, gde su 

dokazi, tesko dokazati, izmislja, dusevni bolesnik, ludak‖. 

 

Isto reaguju kao taj tunjavko, njemu drugi sredjuje zenu, on bleji, nas unistavaju mi svi blejimo,  one 

koji zele da nam na to ukazu ucutkavamo. 

 

Hajte, pozivamo vas, okrenite se oko sebe, proucite detaljnije vase okruzenje, pogledajte vasu 

porodicu, srodnike, susede, prijatelje, poznanike,  ako dobro proucite bez izostajanja, videcete pr 

izor stradanja vecine, tragedinja, bolestina, udesa. Nemojte reci kao onaj tunjavko:‖ Nema dokaza‖. 

Dokaza ima‖NAS OVDE UNISTAVAJU.‖.Branimo se ! 
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-Март 2008.године. Догађања. 

 

Прохладан дан данас. Када ми је хладно, гуши ми се жеља да пишем, дође ми да 

све бацим и прекинем. Узвишеност човека, осећај Задовољства, или Среће, су 

дакле производ  најобичнијих тричарија ,баналности, температуре, одмора, да ли 

је неко лепо спавао ту ноћ? А неко  због таквих најсвакидашњијих баналности 

закључи: Сретан сам. 

Зар због осећаја хладноће да не пишем ове редове? Да ли сам ја довољно свестан 

зашто бих престао да пишем? 

Човек је несавршен. А тежи висинама? 

2. марта је Дмитриј Медведев изабран за председника Русије. 

 

-  

                    Димитри Медведев. 

3 март 2008.година.је Хрватска на састанку врха Нато у Букурешту добила позив да приступи 

Нато. 

Грађани ме подржавају у спору са Полицијском управом Београда.  

.-Март 2008.године.Петиција о здрављу. 

Ставови  о слабљењу и уништавању здравља грађана Србије, добијају широку подршку. 

Документ број  196. 

8. маруа је премијер Србије, Впјислав Кпщууница, услед озбиљних тензија и неслагања која су 

владала унутар српске Владе, предложио распуштање парламента и расписивање ванредних 

парламентарних избора за мај исте године. 

13. маруа председник Србије, Бприс Тадић, распустио парламент и расписао ванредне 

парламентарне изборе за 11. мај. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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17. маруа снаге КФПР-а и УНМИК-а су уз примену силе, упале у зграду Општинског суда у 

Косовској Митровици и један део Срба (радника суда) ухапсиле. Овај догађај изазвао револт 

тамошњег српског становништва, што се убрзо претворило у жесток сукоб са међународним 

снагама. Повређено више од стотину особа, а један украјински војник из састава КФОР-а погинуо. 

КФОР хицима из снајпера гађао Србе, и том приликом теже ранио двојицу од којих је један 

пребачен у Крагујевац на лечење. Министар за Кпспвп и Меупхију, Слпбпдан Самарчић, истог дана 

посетио лице места и најоштрије осудио насиље и терор међународних снага над Србима. 

19 март 2008.године, сам упутио  Захтев  општини Љубовија за коришћење дринског острва 

Крсмановића чагељ у Узовници. 

Надам се да ћу добири дозволу да користим поједине парцеле овога  егзотичног  острва у 

Дрини, у Узовници, баш наспрам засеока родних Крсмановића,  које се  зове Крсмановића 

чагељ, где ћу доводити туристе лети. Ово острво је погодно за купање, пецање, пристајање 

речних пловила,  одмарање и сунчање. 

После познатог поводња Дрине 1890-их година, никад ранје виђеног таквог, као потоп,  Дрина 

је у Узовници изменила ток и корито, поплавила  је њиве Крсмановића, и створила острвце 

Крсмановића чагељ.  

То  је додатни аргумент у моју корист, који истичем 

Документ број  197. 

. 

-  

          Дринско острво Крсмановића чагељ у Узовници 

 -20 март 2008.године. Север Косова. 

Документ број 198. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A4%D0%9E%D0%A0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%9F%D0%B8%D1%9B
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-22 март 2008.године. Насилни  смештаји политичк и неподобних у луднице. 

Прете и Томиславу Крсмановићу, нашем председнику. 

Документ број 199.  

-  

 

26 марта у Књажевцу је рањен председник  суда. Судске неправде постају неподношљиве. 

26 марта сам упутио нови  Захтев општини Љубовија 

 

 

-26 март 2008.године. Допис у вези  Звездана Миливојевића  

 ( томови 4 и 5). 
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-27 март 2008.године. Захтев  Хидрометеоролошком заводу Србије. Дринско острво 

Крсмановића чагељ. 

Документ број 200. 

-27 март 2008.године. Државним органима у вези судских поступака. 

Документ број 201. 

-27 март 2008 Ради Тријић, началници, Општина Љубовија. ТУРИЗАМ, Дринско  острво.  

Документ број 202. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                      26. 3.2008 godine 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin  BRANKO  BOR IC, predesednik 

OPSTINA LAZAREVAC 

 

 

Postovani gospodine Boricu, 

 

Dozvolite da Vam se obratim u vezi Zvezdana Milivojevica naseg saradnika, koji vodi NVO -SAVEZ 

UDRUZENJE NEZAPOSLENIH u Lazarevcu, g.Milivojevic je zasluzan gradjanin,  koj je svoj zivot 

ulozio da pomaze druge i da radi za opste dobro. On sada animira ovo udruzenje ,trudi se da u 

granicama svojih skromnih mogucnosti unapredi polozaj nezaposlenih. Svesni smo koliko je to 

slozeno i tesko pitanje, molimo Vas da budete ljubazni da Zvezdana primite na razgovor  da cujete 

njegove ideje, to Vam nece uzeti mnogo vremena, a samo Vam moze biti korisno. U nadi da cete 

uslisiti nasu molbu i odobriti mu razgovor sto pre.  

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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--  

 

-Март 2008.године. Подршка професору Марку Младеновићу-једном  од најумнијих Срба. 
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-Aприл 2008.године. Догађања. 

5 априла је преминуо омиљени глумац  Чарлтон Хестон.( 1923) , једно од обележја и симбола 

моје младости. 

 

 

 

-  

 

    Чарлтон  Хестон. 

Др.Јован Гуцић ( томови 2-5) је у обручу, у заседи опасних криминалаца, трговаца 

дрогом,који су бацили око на његову кућу и имовину.  

 

 

др. Обрен Цицовић : PROFESOR  MARKO  MLADENOVIC  SRBE  
UNISTAVAJU MAFIJASI  U  SRBIJI, ONAJ  KO  TO  KAZE  BICE  
RASPET.   
  
U  NJEGOVOJ NAJNOVIJOJ  KNJIZI  “LUDA  KUCA”OBELODANIO - KO, KAKO, I ZASTO  
PROGONI  NAJUMNIJE  PATRIOTE  U  SRBIJI   
  
Nedavno je izasla iz  stampe najnovija knjiga profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, dr.Marka  
Mladenovica, jednog od najumnijih Srba,  “LUDA KUCA”.   
  
U ovoj knjizi profesor Mladenovic je krajnje lucidno opisao kako , zasto, od koga, je proganjan,  
samo zato sto tvrdi i naucno do kazuje da Srbi nestaju, da su bolestan i star narod, da je takvo  
tragicno stanje posledica smisljenih ucinaka nasih neprijatelja,  naucno je dokazano da ako se nista  
ne preduzme za dve decenje bi mogli biti manjina u Srbiji, a za pola veka nestati.   
  
Zbog o vakvog istorijski presudnog angazmana za Srbe i Srbiju, mesto priznanja i podrske, profesora  
Mladenovica su podvrgli necuvenom lincu, sa njim se lokalni tajkuni obracunavaju metodima  
specijalnog rata, kao da je najokorelij zlikovac, a on OTAC SRBIJE,  krad u mu iz PC rukopise  
knjiga, opstruiraju njegove medijske nastupe, ruse njegovu organizaciju za unapredivanje nataliteta  
OPSTANAK, unistavaju mu porodicu, san,  zdravlje, zele da ga zivog zakopaju,  da ga uklone, da  
njegovim primerom zaplase druge, da niko  vise nikad ne spomene da Srbe unistavaju. Da bi tako  
Srbe nesmetano dokrajcili.    
  
Ono sto je ovde znacajno je da mu to cine skriveno, ukrivaju svoja zlodela kao zmija noge, napadaju  
njegovo zdravlje, san , nesanica, lome mu rebra, naivno ga proglasavaju za  epilepticara. Oni mafijasi  
koji mu to cine, se ukrivaju, lazno se predstavljaju za PATRIOTE, a ustvari su PLACENI  
IZDAJNICI  ili notorne neznalice. Tragedija Srbije. VIDE SE ZRTVE A NE VIDE ZDELATI!   
  
Ustajemo u odbranu profesora Mladenovica. Da li u Srbij i postoji  delotvorno javno mennje, da li   
postoji objektivan sud javnosti?    
  
Ukoliko dozvolimo da profesora Mladenovica uklone tiho sa scene, ukoliko dozvolimo da ga  
onemoguce da dalje radi na ovom najzivotnijem problemu Srbije, ugasicemo onaj najzacajnij i signal  
Srbiji: SRBI NESTAJU!  Podrzimo prof esora Mladenovica !   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Heston_portrait.jpg
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Дуга улица мржње изгледа нема краја, он и његови лиски трпе од доласка комуниста 

на власт 1945.године. 

-1 април 2008.године. Миодрагу Мајићу, председнику Првог општинског суда. 

Документ број  202 А. 

-2 април 2008.године. Стање у судству производи криминал и руши Србију. 

Документ број  203. 

-Април 2008.године. Промоција туризма на Дрини. 

-  

-  
 

                               Закаснели априлски снег у брдима изнад Љубовије. 

Документ број 204. 

-Април 2008.године. Ружа Мрђа. 

Ружа је врло вредна и  уредна,  одгајила је четворо  успешне деце, двоје су војна лица, а две 

кћерке су  завршиле факултете,  обе с у запослене.  Што је вредно сваког признања. 

-Април 2008.године. EVROPSKI SUD U STRAZBURU- U FUNKCIJI 

JACANJA BEZAKONJA I KRIMINALA U SRBIJI. 

Svaki gradjanin Srbije od 2004 g.ima pravo da se obrati Evropskom sudu, proklamovano je da ce dobiti 

zastitu.,ukoliko je u pravu. Iako sada imamo demokratsku vlast, uprkos znacajnih pomaka u mnogim oblastima, 

vecina gradjana su i dalje zrtve flagrantnog bezakonja..Zvanicna vlast ima dobre namere, ali nije u stanju da 

obuzda prekrsioce( kriminalce). 

Nas narod je ocekivao od Evropskog suda u Strazburu pravdu. Nazalost, njegove nade su se izjalovile. 

Prema zvanicnim izvorima ovaj Evropski sud za ljudska prava tokom prošle godine primio je oko 1.500 

predstavki graĊana. ,samo je jedna zalba usvojena u "sluĉaju Matijašević", u kome je utvrĊena povreda prava na 

pretpostavku nevinosti. 

Nasi gradjani su zgranuti: milioni su ugrozeni u njihovim pravima, ubistva, ranjavanja, pljacke ,provale, 
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otimacine, nije vraceno oduzeto, zrtve nisu obestecene, masovne sudske zloupotrebe, nezakonite privatizacije, 

divljanja mafijasa-krminalaca, korupcija, reket, makroi, javne kuce, trgovina ljudima, drogom, ljudskim 

organima ,kradja beba, nacija agonizira, kopni i nestaje, a ovome sudu se obratilo od miliona proganjanih, samo 

njih 1.500., samo jedna zalba opravdana, i to u slucaju povrede zakona koja je vrlo benigna u poredjenju sa 

milionima daleko tezih slucajeva. 

Vise nego simbolicna brojka zalioca ,je proizvod smisljene kampanje, obmanjivanja domace javnosti ( opasno, 

placa se, na stranom jeziku, kriterijumi prestrogi, sporost, nepravicnost, manipulacija, anti-srpski, itd). 

Svi oni koji ovde krse prava i zakon, sada isticu alibi:‖Evropski sud je na nasoj strani‖ pozivaju se na izjave 

medjunarodnih zvanicnika da je ovde doslo do znacajnog poboljsanja stanja ljudskih prava posle 2000 godine, 

da se sprovode reforme. 

Ovako cineci , Evropski sud se na recima zalaze za postovanje ljudskih prava, a na delu evidentno ohrabruje 

kriminal i bezakonje. 

Srbi su vekovima bili na braniku Evrope, narod osvedocene heleno-judeo-hriscanske opredeljenosti. Srbi su 

oduvek videli u Evropi, Americi svoga oca majku..Nas narod je danas ,sticajem po njega losih politickih 

koincidencija ,svesno guran u izolaciju , protiv njegove volje,. i protivno njegovoj vekovnoj evropskoj 

autenticnosti. Potrebna je Srbija van EEZ i Nato, a geo-okruzenje u Evropi i Nato, onda nam je lakse otimati. 

Nas narod je mudar, on to uvidja. Mi necemo postati neprijatelj EEZ. Mi necemo nasesti na providnu igru sa 

poretkom S.Milosevica. ,koji je bio naveden da bude protiv medjunarodne zajednice, upravo od onih koji su 

tamo ulazili, da bi nam tako izolovanim mogli lakse otimati nase teritorije. 

Vreme je da se otarasimo istorijskih zabluda..Nalazu se : racionalnost, pragmaticnost, ispravne procene, sloga, 

priljezan rad, upoznavanje konteksta donosioca odluka. Vidimo diplomatiju kao umetnost moguceg. 

   

-4 април 2008.године. Допис Принцу Александру  Карађорђевићу у вези рођака  

Јездимира Дангића, оца Наде Дангић ( томови 1-5) 

 

-  

Драгомир Ацовић. Председник К рунског савета. 

 

- 
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-Април 2008.година. План акција Пројекта Дрина 2008.године. 

Документ бр ој 204 А. 

-6. априла Филип Вујанпвић је поново изабран за председника Црне Гпре. 

-  

            Филип Вујановић. 

-7 април 2008.године. Ружа Мрђа се обратила Заштитнику грађана. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                                            4.4. 2008 g 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik,  

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin Dragomir ACOVIC, 

 

Postovani gospodine Acovicu,  

 

Dozvolite da Vam prenesem secanja na nase zajednicke preokupacije prethodnih  godina i decenija 

koje su imale za cilj demokratski preporod , sto jos ni dan danas nismo nazalost dovoljno ostvarili. 

Hvala na razumevanju..  

 

Nastavljam borbu za ljudska prava, ali se poslednjih godina sve vise posvecujem , buduci da sam po 

profesiji ekonomista, razvoju turizma u mom rodnom kraju u Opstini Ljubovija na Drini..  

 

S-ovim u vezi sam bio slobodan da se obratim dana 20 .12.2007 g  NJEGOVOM  KRALJEVSKOM  

VELICANSTVU  PRINCU  PRESTOLONASLEDNIKU  ALEKSANDRU  KARADJORDJEVICU, 

u prilogu, molim pogledajte.  

 

Bio bih Vam zahvalan da mi odgovorite na ovu poruku. 

 

Izvolite primiti  izraze moga osobitog uvazavanja i postovanja 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       20 decembar   2007 g 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik,  

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

  

NJEGOVO  KRALJEVSKO  VELICANSTVO  PRINC  PRESTOLONASLEDNIK  

ALEKSANDAR  KARADJORDJEVIC 

 

  

Vase Kraljevsko Velicanstvo,   

  

Slobodan sam da Vam se zahvalim za  pozivanja na Slavu, novogodisnje cestitke, poziv na Skup u 

Budimpesti pre nekoliko godina, i za dugogodisnju prepisku sa Vama i za Vase razumevanje i 

simpatije koje ste ispoljili za nas koji se ovde borimo za ljudska prava..Sretni smo da ste Vi sa Vasom 

porodicom u Vasoj Kuci na Belom dvoru. Nasa organizacija se zalaze oduvek za restauraciju 

Monarhije  na celu sa Dinastijom Karadjordjevica. Monarhija i Karadjordjevic imaju mnogo 

podrske u Srbiji, sretni smo sto smo Vas videli sa Vasima sada za Slavu zdrave i poletne, to daje 

nadu da ce nam biti bolje. Ali u Srbiji jos nije zazivela demokratija. 

 

Dozvolite da ovu priliku uzmem kao povod da Vas upoznam da je major i pisac Jezdimir Dangic iz 

Srebrenice, Bosna , vrlo blizak srodnik moje majke, bio 1941 godine kada je poceo rat. SEF 

OBEZBEDJENJA na Dvoru Vaseg mnogopostovanog Oca Pokojnog Kralja Petra, koga je otpratio 

na aerodrom u Niksicu, ostao je u zemlji i pokrenuo borbu cetnika protiv Nemaca jos aprila 1941 

godine, pre komunista J.B.Tita.( Koji su poceli ustanak  7 jula 1941 godine)..Njegova cerka Nadezda 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Ружа Мрђа је забавна и шармантна жена. Она ужива у брању лековитих биљака на падинама 

Авале, у Кошутњаку или на Ади Циганлији. Њена мајка је Словенка, па је вероватно од ње 

наследила склоност ка реду и дисциплини.  

Приликом посета је загледала мо стан и предоложила ми да купим нову јефтину судоперу на 

складишту неке фабрике намештаја у Земуну, помогла ми је да побацам непотребне 

хартијешине, доносила би ми припремљену храну . 

Она води судски спор. 

Документ број  205. 

--10 април 2008.године. Жалба Пореској  управи Раковице. Одбијам да платим судску 

таксу јер је то казна, уместо правде. 

Документ број 206. 

-15 април 2008.године. Цакану ујео крпељ.  

 

Пели смо се од Жичаре на планину Бобију ( 1270 метара) изнад Љубовије, група планинара 

београдског планинарског друштва  Железнчар  се још при старту уполовила, иако је рано 

пролеће, права је жега, остали су  да се одмарају у хладу борова. 

Неки су се стрмом литицом пењали  бржим ходом, други застајкивали,  неколико планинара   

се скоро затркаше низбрдо, одустају од  успона, вруће.  

Групица од неколико упорних, у којој су били Милица, Цакана и ја, настави, стрмо је, задихали 

смо се. избисмо на чистину, са пропланка пуца видик, види се зелена вијуга далеке Дрине, 

планина Романија у Босни се уздиже небу, сунце запекло.  

Цакана се обрадова: `` Да се сунчам`` , обуче иза дрвета брзо костим, и изложи своје тело 

сунцу.  

После пола сата предаха кретосмо узбрдо, Цакана се окрете Милици:`` Нешто ме сврби ``, 

задиже сукњу и показа јој изнад гаћица се нешто зацрвенело. Милица одмах повика: ` Ујео  те 

крпељ. 

 

Цакана је била присебна, није се успаничила, али поче да се понаша необично.Задиже сукњу и 

започе да запиткује присутне планинаре и планинарке шта да ради.  
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`` Мора да овде има неки лекар или болничар``, прозбори средовечан планинар показујући на 

викендице изнад шуме. `` Ако нема морамо се вратити у Дом здравља у Љубовији``.  

Цакана из места крену брзо викендицама , и ми за њом, сва узбућена је држала  издигнуту 

сукњу изнад паса и свима заредом покзивала руком на место где је се видео крпељ заривен 

дубоко у кожу доњег дела стомака, баш изнад горњег руба гаћица. 

У брзом ходу банусмо пред викендицу, тамо затекосмо неколко средовечних  мушкараца и 

жена опуштено су уз мезе и ракијицу ћаскали у планинском миру. 

Цакана узбуђена и сва зацрвенела стаде пред њих и задиже високо сукњу:``Ујео ме крпељ 

малопре``, 

Присутни викендаши загаламише сви у глас. Један јој приђе, загледа и узвикну  весело: `` Мене 

је десет пута ујео крпељ, увек сам га извадио гасом``. 

Цакана се опусти, седе на понуђену столицу, врач брже боље одјури у собу да нађе гас. Појави 

се са великом лампом на гас у рукама, држи и пакет вате. Седе поред  Цакане, око ње се 

окупише сви присутни мушкарци да јој гасом ваде крпеља . 

Милица се успротиви:`` Шта ако се крпељ не појави, ако га прекинете на пола, или му се 

разлије садржина стомака, може добити лајмску болест``.? 

Цакана  ћути,  седи на столици са задигнутом сукњом , севају јој голе бутине и доњи део 

стомака. 

`` Само ти седи на столици, опусти стомак, да намажем гасом``, приближи се Цакани 

препланула средовечна мушкарчина,  Цакана се послушно испружи  . 

Милица настави: ``Најбоље је да идемо у Љубовију,  у Дом здравља, тамо смо колима за 40 

минута, има ли неко овде кола``? 

Средовечна обојена плавуша, зелених очију, неодр еђених  година  се умеша:`` Одвешћу је 

мојим колима``. 

Цакана одмахну руком. Као да хоће  да јој каже: Сачекај да видимо шта ће ови урадити са 

гасом? . 

Око Цакане се окупи `` конзилијум`` препланулих горштака, наднели се над њом као хирурзи 

над пацијентом за време операције. један узвикује бесно: мажи овде гасом`, други се 

надовезује: дај ми још фате. пљуште савети и поступци:  да јој намажемо и стомак, бутине, 

ноге. Неко узвикну весело: да јој прегледам цело тело, да нема крпеља и још понегде?.   

Свуци јој грудњак, уме крпељ да се зарије у брадавицу, лукаво се зацери постарија жена 

Цакана се кикоће весело, скоро да вришти од смеха. 

Окретош је на бок, па на стомак,  испипаше је са свих страна. 

А крпељ не излази. 

`` Доста`` узвикну обојена плавуша, зграби Цакану за руку, подиже је, и поведе њу, Милицу и 

мене у кола, па право у Дом здравља у  Љубовији. 
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Пре него што смо кренули приђе нам она постарија жена и затражи од Цакане број њеног 

мобилног. Она јој даде. `` Цакана, када се вратите у Београд, зваћу вас, имам нешто за вас, што 

ви волите, што обожавате``. 

Чекаоница Дома здравља је била празна,  уведосмо Цакану у ординацију, она леже на болнички 

сто, болничарка јој загледа стомак, узе пинцету, и позва лекарку из суседне собе.  

Лекарка се појави журно на вратима, узе од болничарке пинцету. ``  Крпељ је прекинут на 

пола, стомак се излијо``. Ипак, након петнаестак минута је крпељ  пинцетом и ножићем  

извадила. 

-Април 2008.године. Дорада Тужбе за накнаду штете. 

Судови одбијају да поступе по закону. 

Документ број 206 А 

-Април 2008.година. Нацрт пројекта Настрешница на Крсмановића чагељу. 

Документ број 207.  

-Aприл  2008.године. Допис Винценту Милеру, председнику ИСИЛ-а. 

 

-2008.година. Министарство за економију  и регионални  равој, Сектор за туризам. 

Извесно време сам у контакту са господином Драганом Кокунешоским из овога 

министаррства, покушавам да добијем финансијска средства за развој туризма.  

 

18 април 2008.године. Састанак са Ружом Мрђом у Кошутњаку. 

Dear Vince, Thank you for ISIL INSIDER‘S REPORT. It s so nice to learn aboute huge ISIIL‘s 

progress , this time esspecially with Congresman Ron Paul and Laissez Faire Books. Congratulations 

to dr.Mary Ruwart for Nomination. I am glad to be one of contributors, even on extremely modest 

way. I am reading usually libertarian email messages, thanks for that also. 

 

With the best greetings 

Tomislav 

 

 

  

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; WEB DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Dragan Kokunesoski, mr.ecc 

VISI SAVETNIK 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam, Novi Beograd 

 

 

Postovani gospodine Kokunesoski, 

 

Sada su mi javili da su poslali faksom ovlascenje za ime onoga ko potpisuje  ZAHTEV, sada ce 

ploslati  na email adresu. Inace, imate i njihov dopis kojim me podrzavaju, i to je kao potpis. 

Ljubovija docekuje ovu turisticku sezonu sa nadom. Zelimo tamo da pokrenemo potencijale. 

 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Нашли смо се  код аутобуске станице Филмски град у Кошутњаку . Спустили смо  се све до 

изнад Топчидера. Она је сатима пребирала по  трави  нa  зеленим падинама Кошутњака. 

-23 април 2008.године. Могућа врло непријатна изненађења на мајским изборима,  а 

поготову после њим. 

Документ број  208.  

-28 април 2008.године.Бранећи неодбрањиво. 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        28.4.2008  godine   
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu   
  
  
  

BRANECI  NEODBRANJIVO - “A RGUMENTI” TAJKUNA  I   

MAFIJASA.   

  
Znamo porazne cinjenice da Srbija kopni, nestaje, budimo otvoreni - vecina neizmerno pati i strada.  
Ukoliko neko osporava ove nase sumorne tvrdnje, neka sam dobro prouci svoje blisko okruzenje,  
videce viziju bola, patnje i st radanja.    
  
Ipak, vrlo su brojni oni koji ne shvataju o cemu se radi, zasto je tako, ko to i kako cini?   
Enormni bogatasi su stvarni vladari Srbije, zvanicne strukture vlasti su njihove transmisije.  
Najbogatiji su oni koji su u prethodnom poretku bili na poz icijama vlasti,  “zastitnici drzave  
od Zapada”, obrazine su spale, oni su se iymenili, sada javno“zastitnici interesa Zapada“u Srbiji, neki i 

dalje  prevarantski glume ostrasceno neprijatelje Zapada ( to znaju danas i vrapci u Srbiji).   
  
Oni koji su se ocarili od  nezasluzene tragedije koja sada zadesava vecinu gradjana Srbije tvrde da se  
to ne moze izbeci, da nacija treba da bude oslabljena jer ”slaba nacija - jaka njihova vlast”, navodno  
ovo su teska vremena tranzicije, ugrozeni smo spolja, sada je sve dozvoljeno da  se njihova  
mesijanska vlast ucvrsti, da sacuvaju Srbiju od najezde spolja. A posle, Boze moj, bice bolje,  
ZIVECE OVAJ NAROD. Tvrde da je ovo surovi kapitalizam, navodno pobedjuje jaci gen. Kazu da  
moraju da  slabe rivale, da bi mogli da lakse privatizuju  jeftino, da sacuvaju bogatstvo, da ih ne  
pozove neko na odgovornost, iznuren narod je po njima poslusan narod.   
  
Neki od upucenijih tajkuna kazu polujavno da su veliki zacrtali Srbiji slabljenje, da im je naredjeno  
da slabe vecinu, da moraju.    
  
Ali mi posta vljamo sledeca pitanja tajkunima i mafijasima :   
- Ako morate da slabite vecinu gradjana, krajnje je amoralno da dok vecina nezimerno pati i strada,  
da se za to vreme vi enormno bogatite, zar vam nije zao suza i krvi miliona nevinih ljudi, dece, zena,  
starih  .   
- ako morate da progonite ljude, otkud onda  takav neizmeran sadizam, prezir prema sopstvenom  
narodu, to slabljenje vecine se moze obavljati sa manje ekstremne ostrascenosti, umesto toga vi se  
izzivljavate, sadisticki kinjite nevine ljude. A vecina i ne  zna o cemu se radi. Sto je krajnje kukavicki.   
  
Vi ste se pretvorili u najvece zlotvore sopstvenog naroda kakvih nije bilo nikada u istoriji Srba. Svi  
bivsi vlastodrsci SFRJ koji su ranijih decenija bili kao i vi u zabludi, surovo se obracunavali sa  
mnogim  nevinim videci u njima navodne“neprijatelje”, kao i vi sada uvidjaju da nisu bili u pravu,  
ovi drugi su se svi okrenuli svojim narodima, jedino vi iz Srbije po navici nastavljate da nemilosrdno  
razbacujete ljudski materijal. U najmanju ruku budite umerenij i, mozda neki od vas imaju  
integriteta da podnesu ostavke, molite se Bogu on sve vidi. Jedan od nacina je da  sami ustanete u  
svetu borbu protiv onog sto je zlo u vama samim sto vas nagoni da to cinite u cilju istrebljenja svoga  
sopstvenog naroda. Vrlo je  tesko poverovati da ce vam to vasa vrlo okostala psihologija dozvoliti.  
Duhovni preporod mogu doziveti samo dusevno zdrava bica.Vreme ce kazati svoj sud o svakome od  
vas i nas, mnogi od vas nece smeti izaci na svetlo dana i stidice se sami pred sobom. Da l i cete u  
poslednjem casu poceti da perete sramotu sa vasih imena. U danasnjem istrebljenju srpskog naroda  
tajno ucestvuje naj?arenije dru?tvo u nepravoslavnim sve?tenickim ornatima, mudzahedinskim  
fesovima ( ne mislimo na Bosnjake)  Udr u?i?e se krst i din, poklonici Hrista i  
Muhameda i bezvernici da zloupotrebe raspamecene da satru i uni?te srpski narod. Zbog vas  
stradaju i druge vere u Srbiji i okruzenju. Zasto vas vasi strani gospodari ne zamene drugim? Mi se  
borimo za prava svih nacij a, ne samo Srba, zato su na na?oj strani Bog, pravda i istina. Borimo se za  
najsvetlije ideale covecanstva, mi cemo i pobediti.                                                                                                          

Savet Pokreta   
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-Април 2008.године.Манипуланти. 

 

29. априла потпредседник Владе Србије, Бпжидар Ђелић, је потписао у Луксембургу Споразум о 

стабилизацији и придруживању Србије са Еврппскпм унијпм. Потписивање споразума додатно је 

заоштрио односе између Демпкрауске суранке и Демпкрауске суранке Србије. 

-Мај 2008.године.  Жена са Бобије позвала Цакану. 

Све ово што ћу даље испричати сам сазнао од Милице. 

Она жена са Бобије која  је онда добила број Цаканиног мобилног телефона,  је недавно 

позвала. `` Замисли, позвала Цакану у стан, знаш  шта јој је казала-мој унук 16 година, медењак 

над медењацима, а стидљив са девојкама, дај Цакана мало га охрабри,``, и муну обешењачки 

Цакану у слабину.. Унук се појави на вратима, Цакана ми се поверила:`` Анђео над анђелима, 

сладак, медењак каквог нисам видела, одмах ми је освојио срце``. Обратила се баби и 

родитељима дечака:`` Даваћу му часове , ``. 

Цакана је све испричала Милици до најситнијих детаља: да у Америци када бела жена спава са 

Црнцем огаде јој се сви белци, али  да после овога дечка за њу више не постоје зрели 

мушкарци, него само дечаци.  

`` И шта је сада``? 

Милица настави:``Испоставило се да овај дечак кришом узима дрогу, ухапсили га, у болници је 

на лечењу од зависности од дроге, дође полиција по Цакану у стан, запала је у гадне 

неприлике. Шта ви имате са старијим малолетником, инсистирају полицајци?.  

Не лези враже, спопадне је онда отац тог несретног дечака, сазна његова љубоморна жена и 

изудара Цакану. Зазвоне на њена врата другови  дечака, хоће да је силују, све знају шта је 

радила са њиховим стидљивим  другом, улетело неколико њих, драли су се. курво, када можеш 

са њим можеш и са нама`` 

Tomislav Krsmanovic: NE DOZVOLJAVAM DA ME  

ZLOUPOTREBLJAVAJU, GURAJU ME METODICNO U  

POLITIKU,  POSLE KAZU DA SE BAVIM POLITIKOM.   

  
Ceo zivot sam se borio, bio pljackan, sada oni koji su krsili moja prava i obogatili se od tudjeg,  
odbijaju da me obestete , prete mi utamnicenjem zato sto trazim svoje.    
  
Oni tvrde da ja izazivam vlast, a ja trazim moja prava, ja sam siromasan covek, samo imam stan od  
35 m 2, na ivici sam socijale.   
  
Ovako cineci me svesno  guraju u sve radikalniju politicku borbu, smetaju mi  da se bavim  
ekonomskim razvojem Srbije, postigao sam zavidne rezultate u razvoju turizma na Drini, Opstina  
Ljubovija. Posle muntaju naivne da ja nekoga izazivam.     
  
Ne dozvoljavam da bilo ko manipulise sa mnom, mene politika nikad nije interesovala, pogoto vu ne  
sada u ovim godinama. Mene guraju u politiku manipulanti - mafijasi i tajkuni, da stvaraju lose  
procene, tenzije, to su oni  koji zele sve najgore Srbiji i drzavi Srbiji KOJA IM JE NAJVECA  
SMETNJA. ONI SU RASKRINKANI .POBEDIMO MAFIJASE.    
Tomislav Krsma no vic   

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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И шта  је сада:``Цакана је променила стан,  долазе јој дечаци, зајашу кад стигну`` 

Сетих се  47 годишње Јованке, супруге  поли тички неподобног професора, која је обожавала 

да води љубав са групом тинејџера,`` у инат мужу који критикује Тита и Партију`` ( том 1, 

стране 308-325)  

( -2 мај 2008.године. Хоће да дотуку Србију. 

Документ број  209.  

-5 мај 2008.године. Допис Ради Тријић. Настрешница, Чагељ. 

Документ број  210. 
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Tomislav Krsmanovic: MAFIJASI  MUNTAJU  NASU  POLICIJU  I  ZVANICNU   
VLAST   

  
Vec dugi niz godina mafijasi usanceni u tajnim sluzbama me progone sto pravdaju mojim navodnim  
kritizerstvom i bavljenjem politikom.   
  
Napisao sam poslednjih godina nekoliko knjiga  dokumeneta gde se vidi ceo moj zivot postenog  
patriote. To im nije bilo dosta, nastavili su sa kampanjama lazi.    
  
Cak su pre dva meseca pokusali da me utamnice na neodredjeno vreme.   
  
Vec peta godina se bavim razvojem turizma na Drini, uprkos podmuklih opst rukcija postigao sam  
znacajne rezultate.   
  
Vec mesec dana radim na dobijanju potpore - donacije od nadleznih ministarstava. Odmah  
napominjem da su ova ministarstva korektna. Ali probleme prave oni isti  koji  ukrivaju svoje  
prljave rabote sabotaza..   
  
Grakcu i z sve snage kako ja necu da se bavim turizmom, nego da to glumim, a da ustvari zelim da se  
bavim politikom.   
  
Sto nije tacno. Zasto drugi smeju da se bave politikom a ja ne smem? Nasa organizacija ne dobija  
niti je bilo kada dobila bilo kakvu pomoc.  Da sad a imamo novac usli bi u  Skupstinu.   
  
Ja se dake ne bavim politikom, zelim da se bavim turizmom, da pisem knjige.   
  
Meni ne daju da se bavim turizmom. Radim vec nekoliko dana naporno na BIZNIS PLANU,  
najednom malopre nestane trud iz komputera.   
  
Zasto ja ulaz em moj trud, energiju, vreme? Da bi gulanfer iz tajne policije mi sve to ukrao jer za  
sabotazu mene i Srbije dobija novac, dobija pravo da krade, pljacka. Ja sam zbog takvih stvari  
oparvdan ljut. A ceo zivot traju daleko gore nevolje.   
  
Dokle ce nas praviti  budalama?   
  
Ako pisem knjigu, najednm dign galam. Ak se bavim turzimom, opet. Ako se setam, bilo sta radim,  
sve im smeta.   
  
Mi svi treba da se ujedinimo protiv krvopija koji nas sve ovde unistavaju. Hocemo u Evropu,, ne 

doyvolimo DIVIDER ET IMPERA,  Хоцемо у Европу, Njih podrzavaju spolja,  hoce da ih dovedu na vlast da dokr ajce Srbiju, da onda otmu Kosovo, Vojvodinu, Sandzak.   
  
Hocemo u Evropu, ne doyvllim DIVIDET ET IMPERA.Podvala ume biti vrlo podmukla i mudra. Setimo 

se kako su nam na prevaru ubacili  razorni  komunizam koji nas je doveo do ovoga bespuca. U pocetk e krenulo nako kako su spolja podesavali,  
med i mleko, a  onda kada je narod progutao udicu, pocela je skrivena sabotaza sirokih razmera,  
znamo sta se desilo.   
  
To hoce i sada, da dovedu NOVE MESIJE, da ih podrze spolja izvesno vreme da narod proguta  
udicu, onda opet da nas izvaraju kao sa komunistima.   
  
Da mi nis u ukrali rad iz PC ne bih ovo ni pisao. Ko je kriv sto ovo pisem? Onaj ko mi je ukrao moj  
rad iz PC.   
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-Мај 2008.године.Догађања. 

 

7. маја је Дмитриј Медведев свечано ступио на дужност председника Русије., а 8. 

маја  Владимир Путин изабран за премијера Русије. 

 

 

 

-8 мај 2008.године.Допис у вези  туризма. 

Документ број 211. 

 9. маја је пилот бивше ЈНА, Емир Щищић, одлуком ванрасправног већа Окружног суда у Нпвпм 

Саду, условно пуштен на слободу. 

 

Емир Шишић. 

11. маја су одржани ванредни избори за Скупщуину Србије, као и редовни избори за Скупштину АП 

Впјвпдине и локалне самоуправе у Србији. На републичким изборима, највише посланичких 

мандата (102 од 250) освојила листа "За европску Србију" под вођством Бприса Тадића. 

-  

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
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-20 мај 2008.године. Преминуо ``вечити кандидат за председника`` Никола Шећероски.( 

1934). 

Никола Шећеровски се појавио на медијима у Србији почетком 1990-их година , након 

проглашења вишепартијског система у Србији , председничких и других избора.  Иако по 

занимању фасадер, као кандидат Групе грађана на председничким изборима  за председника 

Србије 1990.године, је сакупио 12236 потписа,  освојио  је са 3168 гласова 26 место Велика би 

била погрешка процењивати његово појављивање на овим изборима на основу освојених 

гласова, који су били такорећи симболични. Он је био сензација, не само као обичан човек из 

народа, занатлија, који претендује да буде лидер државе,  него највише својом оштроумношћу 

и тананим смислом за критику, са благим хумором и изворном народном  мудрошћу.  

Његово предизборно представљање на Телевизији Београд ``четке и метле`` је остало као 

трајни део популарне културе. 

Он је постао врста звезде, народ је имао симпатије за њега, јер је кроз Николу Шећероског 

проговорила напаћена душа народа.Србије. Није добио већи број гласова, иако су га масовно 

симпат исали,  јер су гласачи знали да он не може бити председник Србије. 

Он је указао на његов помало комичан `` чаплиновски начин``..кратко и кроз шалу, на 

суштинске проблеме  неприлике ондашње Србије, које нажалост трају и продубљују се. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                                12.5..2008  g. 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu 

 

 

 

CESTITKE DEMOKRATIJI  ZA POBEDU NA IZBORIMA!  ALI: 

POBEDITE MAFIJASE I KRIMINALCE, TEK TADA CETE 

STVARNO POBEDITI! 
 

 

Pobeda demokratije, iskrenih patriota, na  izborima daje veliku nadu da cemo izaci iz krize. Ali 

istina je jos mnogo slozenija, gradjani nisu u dovoljnoj meri zadovoljni ni demokratama upravo zato 

sto oni sami ne shvataju u dovoljnoj meri  svu slozenost aktuelne politicke situacije, kazu:‖ Od dva 

zla izabrali smo manje!‖ 

 

Gradjani ocekuju od vlasti da ih zastiti od nepravicnog sudstva, od mafijasa, tajkuna, kriminalaca, 

korupcije, da mogu da sacuvaju svoje zdravlje koje im naocigled izmice, da se spasu do bolestina i da 

se lece. Svugde oko sebe naslucuju neko ogromno zlo. Ono je vise nevidljivo nego sto je je vidljivo ali 

je istinska razorna mora. U ogromnoj su svakodnevnoj neizvesnosti, u svakodnevnom strahu za licnu 

bezbednost i imovinski sigurnost, vecina strepi od telefonskog poziva, postara, zvonceta ili kucanja 

na vrata stana, plase se vesti, da citaju novine, gledaju TV. Svakodnevno bezakonje, kriminal, 

ubistva, sacekuse, udesi, provale, premlacivanja, vide oko sebe bolestine, udese, smrtne ishode,  

svakojake posasti: drogu, alkohol, pederastiju, pedofiliju, makroe i prostituciju, mlade u krizi, odliv 

mozgova, raspadanje brakova i porodica. Mnogima neko preti, ucenjuje ih, ili clana porodice, neko 

im radi o glavi, ili se medjusobno ugrozavaju. Zacas se pojavi citulja, samo zacrni odeca. Cveta 

industrija smrti: pogrebne usluge, nadrilekari, vracare…Odose preduzeca u ruke tajkunima za 

bagatelu, neko ih prevari, pokrade, zavi u crno, ne vraca se oduzeto, nema obestecenja, nema posla 

za decu, siromastvo, uselio se u porodice nespokoj, nesigurne skole i aule,  radno mesto, svugde 

vrebaju zamke i opasnosti.  Srbija nestaje. 

 

Ono sto je najgore, nema prave zastite sudstva i policije. A to gradjani ocekuju od onih kojima zele 

da daju  svoje poverenje. Gradjani su ogorceni: ‖Pa nijedna stranka u predizbornoj kampanji nije 

govorila o nasim stvarnim problemima, samo pricaju price za naivne kako da dodju na vlast, da se 

nafatiraju. Ne znamo za koga da glasamo, biramo izmedju dva zla manje!‖ 

 

Ovakva masovna misljenja gradjana su dokaz da gradjani takodje ne razumeju demokratsku vlast, 

ne poznaju strukture vlasti u Srbiji, ne znaju da pored ove zvanicne postoji i ona nezvanicna ( 

mafijasi, tajkuni..), oni ne znaju da je nezvanicna vlast ta koja vuce vodu na svoj mlin,  koja vecini 

gradjana zivot pretvara u kosmar, koja opstruira zvanicnu vlast, sto demokratska patriotska vlast 

danju sazida, mafijasi nocu razruse kao Skadar na Bojani. Otuda nedovoljno upuceni gradjani 

masovno opstrukcije mafijasa pripusuju neosnovano zvanicnoj cvlasti. Ima misljenja, da su mafijasu 

pustli pipke u drzavu. 

 

Demokratska vlast treba da  zna ove cinjenice, da o tome progovori  gromoglasno i na pravi nacin ,  

bez dlake na jeziku, da se oslobodi svojih subjektivnih prizmi, da ima moc empatije ( stavljanja na 

tudje mest, na mesto vecine), da prevazidje emotivnu distancu, da ne vidi stvarnost sa svoje lagodne 

pozicije, nego onako kako je vecini. Gradjani kazu: sit gladnog ne razume, varaju ih tajkuni, dali im 

dobre uslove zivota da  ne vide, da cute o tragediji vecine, sutra ce i njih udariti. Ocigledno je da 

postoji vrlo dubok komunikacioni jaz izmedju vlasti i naroda, nerazumevanje, neznanje na obe 

strane. 

 

Ukoliko demokratska vlast shvati ove bolne cinjenice, stavi ih na dnevni red i preduzme mere da se u 

zemlji najzad zavede red, sustina je da zazivi pravicno sudstvo, Srbija ce postati prosperitetna 

zemlja. A ako se to ne desi, ubrzace se sve moguce krize, naruceno slabljenje i raspad Srbije.SAVET 

POKRETA 



670 
 

Причало се да он тако придобија купце за његове производе. други неки су коментарисали: ` 

Ама јок, хоће човек да каже оно што му лежи на души``. Неки су му се потсмехивали и нас 

друге председничке кандидате поредили са њим: `` Ето вам Шећеровски ,добићете мање глсова 

од њега``. 

На предизборним окупљањима и медијским и другим промоцијама сам га упознао, преда мном 

је био дискретно насмејан чикица, црте еговог лица су биле препуне мудрих искрица, чкиљио 

је проницљиво у мене. 

Вићао сам га повремено на јавним местима, и на аутобуској станици на Зеленом венцу , седео 

је испод транспарента на коме је писало ко је он, и да прикупља потписе за изборе. Пролазници 

су насмејани застајкивали, прилазили му, ћаскали са њим, и радо му, листом давали њихове 

потписе за његову кандидатуру за председника. 

Увидео сам колик је овај занатлија природно мудар и крцат огромним животним искуством. 

Убеђен сам да би он да је био изабран за председника Србије од Србије направио радионицу. 

Србија би стала на ноге. Али под условом да му нико у томе не буде сметао. 

Био је познат и по улози градоначелника у филму Повратак Фистмена. Живео је у Великом 

Мокром Лугу. 

 

 - 

1.  

 

-21 мај 2008.године.Ненад Васић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3
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-+  

     Поглед са обале Ненада Васића на Крсмановића чагељ  у Уз овници. 

На овом месту је Ненад Васић изградио обалу, ставио приколицу и гради настрешницу. 

испуњава ме задовољством и срећом да такви полетни и способни људи доприносе добробити 

народа овога краја. 

-21 мај 2008.године. Допис Ради Тријић. 
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--Мај 2008.године. Догађања. 

Нада Петровић има стан у Шајкашкој улици код Дунав станице у коме станује, а издаје стан у 

оближњој улици Гундулићев венац. Помажем јој да тај стан изда, значајна је понуда а мала 

потражња. 

Био сам са Милицом Јованић на Авали. цБиља и Нада су стално заједно. Били мо у посети Милету 

Банићу ( томови 3-5), он има викендицу, истинску вилу, у Липовичкој шуми. 

Феникс, америшка свемирска лабораторија се успешно спустила на површину планете Марс. 

 

 

                                   Авала 

Tomislav Krsmanovic                                                                      21.5.2008 godine 

Tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

WEB Drina--:http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gospodja Rada Trijic, Nacalnik 

Opstina Ljubovija 

 

Postovana Rado, 

 

Dobra vest. Dace nam 1,000.000 ( jedan milion dinara) za uredjenje Cagelja 

Krsmanovic, sanse su 70 % i vise, Komisija zaseda permanentno, moze u roku od 20 

dana od prijema uredno popunjenog Zahteva da donese odluku u nasu korist. Bio 

sam danas u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj Srbije, pokazao 

popunjen ZAHTEV sa pratecom dokumentacijom, imao sam razgovor sa 

g.Draganom Kokunesoskim ( tel.011-3139689, 3139691, Mob.tel-065-8188048; 

email-i.djurdjevic@minttu.sr.gov.yu), sa kojim odavno saradjujem, imam podrsku 

jos nekih funkcionera.Oni hoce da daju ova stredstva da me potstaknu u 

turistickom razvoju Opstine Ljubovija. 

 

G.Kokunesoski mi je kazao da ODMAH dodjem u Opstinu Ljuboviju, da dobijem 

od Opstine : a.propratni tekst PODRSKU, sto ste Vi Rado obecali, b. da imate 

pravo koriscenja Cagelja. Sto se tice pravnog titulara g.Kokunesoski misli aposlutno 

isto sto i ja, da to radim zajedno sa Opstinom, da Opstina Ljubovija bude pravni 

titular, a da  se posebnim Anexom-dogovorom izmedju opstine i mene regulisu nasa 

medjusobna prava i obaveze, koje se svode na to da imam pravo na koriscenje 

objekata na 10 godina automatski produzenje na jos 10 godina, itd. Da se vratim  u 

Beograd kod njega da to donesem. Da odmah uzmu u razmatranje i rese. 

 

U prilogu nize ispunjen ZAHTEV. Molim proucite.  

 

Javicu Vam se malo kasnije telefonom, Da dodjem sto pre npr. najkasnije u 

ponedeljak 26 maja, da se dogovorimo, da prikupimo zahtevane dokumente , da 

Vam pokazem one dokumente koje imam, da im to donesem. Zelim da Vam 

pomognem da Opstina Ljubovija krene snazno putem turistickog i ekonomskog 

razvoja, nas azbukovacki svet je vrlo nadaren, samo ga treba malo pokrenuti, posle 

se njegova stvaralacka energija sama pocinje snazno da regenerise. Kljuc nase 

lokalne formule je AKTIVIRATI  USPAVANE  POTENCIJALE. Oni su ogromni. 

Ovo sa dosadasnjim radom na turizmu je pokrenulo donekle zamajac, ali to je samo 

aperitiv, tek dolaze najveci poslovi. Na tome radim, reci cu Vam. Mogu da Opstini 

Ljubovija proucim potencijalne donatore-sponzore, da ih pospesim. Treba da se 

naucimo da nase ljude stimulisemo, koristimo, onda sve krene. Sve je u ljudima. 

Ocekujuci saradnju Opstine Ljubovija . Slede drugi projekti. 

 

Sa najboljim zeljama 

Tomislav Krsmanovic 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
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27 маја 2008.године. др. Јасне Јовановић, је упутила допис Катедри за психијатрију 

Медицинског факултета у Београду., жели специјализацију за психијатра. 

-Мај 2008.године. Акције унапређења туризма на Дрини. 

Документ број 212. 

 

                Зворничко језеро. 

 

                           Дрина  у Узовници.  

-29 мај 2008.године. Посета Живанки Пановић, удовици рођака Драгана Пановића 

Она је професор у пензији, живи на Видиковцу. Посетио сам је да узмем породичне слике да 

их прикажем у мојим књигама. Драган и Живанка имају двоје деце, два врло успешна сина. 

Покојни рођак Драган је био врло мудар. Таква је и Живанка, дуго смо разговарали и 

присећали се 

-Јуни 2008.године. Догађања. 

1 јуна је преминуо фанцуски  модни дизајнер Ив Сен Лоран. истога дана је премину мој 

омиљени глумац Мел Ферер. 

Душан Покорни долази у Узовницу . Он одседа код Саве и Мице Стајић 
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- 2 јуни 2008.године. Наша предизборна упозорења су се обистинила. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        2.6..2008  godine   
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;   
Pokret@eunet.yu   
  
  
  

Golub Bakic:NASA IZBORNA UPOZORENJA   SU  SE  OBISTINILA - HOCE  DA   

UKLONE PRAGMATICARE, A  DA  USTOLICE  PREGREJANE   

EKSTREMISTE .   

  
  
“ISTINA CE VAS PRVO UZASNO RAZLJUTITI, A ONDA OSVESTITI”!   
  
Nasa sumorna predvidjanja su se obistinila (Pozivamo se na nasa nedavna saopstenja povodom  
izbora u Sr biji koja su vam prosledjena, npr.nase saopstenje od 2.5.2008 g - ).   
  
Cilj celog aktuelnog izbornog inzinjeringa ( kako se on proizvodi je stvar tehnickog postupka koji je  
makako izgledao fantastika ipak relativno jednostavan, razume se za poznavaoce materij e) je da  
TRANZITNCIONI BOGATA{I potisne pragmat icne patriotske snage, pre svega jezgra vodecih 

autenticnih srpskih intelektualaca  patriota okupljenih oko Kostunice i Tadica, ili da ih pozavadja, jer su upravo oni kadri da se  
suprotstave otstrelu Srbije,  i da ponovo ustolici pr egrejane neronske ekstremiste. Najveca opasnost  
po one koji zele da nam namecu njihovu volju na stetu nasih nacionalnih interesa su smireni posteni  
skromni, prizemljeni pragmaticari. Zele da nam nametnu asocijalne kao sto su ucinili sa  
komunizmom 1945 godi ne preko koga su nas doveli u sadasnju onda nezamislivu sveopstu  
stradaniju. Zele pomocu njih nerazumnih , halapljivih provincijskih djilkoskih vasarskih sibicara   
koji ne vide dalje od svoga nosa da nas definitivno dotuku. Hoce od njih da naprave nove “mu dre  
vodje, MESIJE  SPASIOCE  NACIJE”.    
  
Nista nemamo protiv SRS, stranka koja na radikalan nacin brani Srbiju je potrebna , zalazemo se za  
modernu pragmaticnu SRS i SPS po ugledu na slicne politicke stranke u demokratskim zemljama,  
sto ce one neminovno pos tati kad splasne pena, razume se ukoliko krenu tim putem. Cuvajte se  
Danajaca i kada donese poklone - narucene izborne koalicije uvijene u zuckasto zlatkaste kutije. A u  
njima je skriveno najvece zlo. Zlatkasti sjaj ima za cilj da zaslepi halapljivoscu, da z anese, a posle  
njega dolazi sve jaca produzena agonija koja neminovno vodi u sveopstu  kataklizmu. Nazalost  
nedostaje sveza krv, zato jer su iz izborne utakmice jos 1990 - ih godina iskljucene najautenticnij i  
najvitalnije nacionalne patriotske snage koje bi  sada svojom radikalnoscu kritike pomogle da se  
kriza prevazidje. Ovako svi africki tonu  u halapljivu masnu kaljugu bez dna, a narod sve vidi i sve  
mu se gadi. A svi zajedno sve ubrzanije tonemo, ZNAJMO: BICE NAJGORE NAJBOGATIJIM,  
makoliko oni naivno sanj ali drugacije ishode. Ko sacuva dusu sacuvace glavu !   
  
Nas odgovor treba da bude: IZVUCIMO POUKE PROSLOSTI, budimo racionalni, mudri, ne  
dozvolimo da nas zavadjaju, uspostavimo ispravne procene, slozimo se, zajednicki radimo. Vratimo  
se nasim izvornim vred nostima, tezimo duhovnom i moralnom preporodu - to je putanja spasa! Ovde  
ima mesta za sve - cemu ostrascenost? NEZNALICE, NEDORASLI! Otarasimo se nasledjene  
ostrascenosti!. Ovo nije plemenska korumpirana Afrika! Pozivamo Kostunicu i Tadica da prozru u  
mucku i  da ne nasedaju, da ih ne prevode zedne preko vode. A ovo jos vise vazi za SRS, kao i za SPS,  
i sve druge politicke stranke ucesnike u  izborima. Neko moze reci da smo mi dvorske budale koje  
trebaju sa grotesknim porukama da na neki nacin osveste zulu pogl avice ?  Niti su oni kraljevi, niti  
smo mi jeftini zabavljaci kraljeva, nego smo svi zrtve. Spasavajmo se dok nije kasno. NAJGORE JE  
KAD NEKO NE ZNA U UCITI SE NE DA ! A MISLI DA SVE ZNA! CUVAJMO SE NEZNALICA,  
NJIH SE LACAJU NASI NEPRIJATELJI! SUSEDI IZ GEO OKRU|EWA MUDRE!   
Savet Pokreta.   
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-Јуни  2008.године.  Цакана имала љубавне неприлике у Соко бањи.  

Цакану сам опет сусрео, овога пута, у Етнографском музеју Србије недалеко од Студентског 

трга.  

Док сам разговарао са Сашом Срећковићем ( том 5) , кустосом  овога музеја, приђе нам  са леђа 

млађа љупка црнка. У први мах се тргосмо  обадвојица, сви се ми осећамо помало нелагодно 

када чујемо иза  нас у ходу упорни бат обуће непознте особе. Као да нас неко прати, као да 

прети? Свашта се дешава у ово лудо време сачекуша, отимачина, насиља на улицама.  

Неки би казали: генерализована параноја. 

Прва нелагодност нестаде као руком однета, када се пред  нама иза наших леђа појави 

насмејано лице Цакане, црна  коса јој уоквирила лице,.као дивљи  цветови што се обавију око 

неког чапура  на пропланку. Одмах стаде љупко испред нас, истури витко заносно тело, 

кикотала се победнички, као да хоће да нам саопшти да је хтела намерно да нас мало уплаши, 

да каже `` Ба!. 

 

У магновењу је осмотрих, ликовала је, увиђа да нас је мало истресирала, сви се плаше од свих 

такорећи. Као да им неко ради о глави, да их прати, надзорава, латентна љутина или 

агресивност се накупе, па провале над неким  у некој погодној прилици. Неки дан ми у Кнез 

Михајловој улици неко приђе са леђа , зачух љутите речи,  пред мене крочи драги пријатељ 

Марко, сав насмејан. А био се уживио у улогу неке  тајанствене и моћне  особе. Драги 

пријатељ, и далеки рођак Панто Савић из Љубовије ( томови 1-5) ме неколико пута заплашио, 

јавља  телефоном, измени глас:`` Овде полииција, будите код куће``.  

Цакана стаде испред нас, расприча се. Саша се смешка загонетно, и задовољно. охрабрује њену 

исповест.  

Цакана нагло прекиде  разговор утроје:``Дођи  овамо устрану, имам да ти испричам нешто 

занимљиво``, скоро да ме повуче за ревер сакоа..У лаганом ходу се упутисмо ка излазу зграде, 

Цакана показа руком на улаз у Пионирски парк. седосмо на прву слободну клупу у хладовини,  

око наших ногу лепршају крилцима раздрагани голубови. 

Цакана седе, прекрсти ноге, и одмах поче:`` Ова Милица ( Јованић) је велика замлата. Одвела  

ме на неку промоцију, спопала ме :Хајде, бесплатни ваучери за Соко бању, одемо  тамо на 

спрату у зграду поред Дома омладине, заиста добисмо бесплатан ваучер за две сообе , превоз и  

смештај за десет дана у Соко бањи,.Договорисмо се да идемо њиховим аутобусом. Кад не лези 

враже, нема Милице, вришти у слушалицу мобилног-Не могу да дођем, промаја залупила 

врата, не могу да закључам``. 
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Док говори фиксира  ме погледом као хипнотизер. застаде да предахне. Запали дугачку 

цигарету GITANES , стави  је театрално у  уста, као што деца Снешку Белићу забоду 

шаргарепу уместо  носа.  

Напућила  усне у моме правцу, као да  је љута, као да то чини некоме у инат. Ухвати ме за руку 

снажно, осетих  дрхтаву енергију бујне жене:``Дођем ти ја у Соко бању, дивота. Знаш то ти је 

ипак Јужна пруга, мештани брзају кад говоре скоро као Нишлије, али се не гађају са падежима. 

Знаш, они доле са југа су т и прави весељаци, мераклије. 

 

                        Соко бања. 

Цакана се расприча, ужива  у овим темама:``Банух на врата апартмана, рајска вила у шуми, 

примише ме муж и жена, средовечни енергични, смеју се стално. Одведе ме власник до собе на 

спрату, прекрасна, два поширока кревета, тераса, пуца поглед на целу бању, показа  ми кухињу и 

купатило. Онда ми рече: све је ваше, а купатило и кухињу делите са гостима који доћу, сутра долазе 

једни``,  

 

 

                  Цаканин апартман. 

Опет се лати цигарете, замешкољи се на клупи, као кока на гнезду, згрчи се:``Морам до тоалета, 

бешика, када наиђе не могу да се уздржим, гаћице се поквасе `` устаде и одјури ка јавном тоалету 

при дну  парка. 

Зачас се нађе опет на клупи:``Шта је ово са бешиком, нарочито навали када улазим у стан, 

разговарала сам са другима, они запажају да се и њима нагло  појављује  нагон за мокрењем при 

уласку у стан`` 
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Да ли се шали? И ја окренух на шалу:``То са сфинктерима, мокрењем  и надимањем стомака, ми је 

причала чувена америчка дива у Дубровнику на мој 22 рођендан 20 јула 1858 године, ( том 3, стране 

309-314) , она је протестант, а била у љубавној вези са католиком чувеним глумцом Френком 

Синатром, дословце ми је казала: наш секс  и кревет су се одвијали између кревета и тоалета``. 

Изненадих се Цаканином реакцијом на ове моје  речи, јер она поскочи као да је од гуме, истури 

груди испред мојих очију, дојке су  јој трепериле,  десну ногу стави изазовно на клупу поред мене  

:`` Ама друго је та чувена америчка глумица, и чувени Френк Синатра, а друго сам ја, ко сам ја, да 

се Велики брат бави са мном. Када, хвала драгом Богу понекад сретнем неког привлачног 

средовечњака, и кад легнемо у кревет, почињала би увек иста  представа.Таман да се све деси како 

треба. он почиње да јури у тоалет, таман да му се, да простиш,, она ствар дигне, наједном спласне, 

постане као  у малог детета, јури у тоалет, белог лица, љут ко рис.Онда  се он смири некако, она 

ствар спремна да дође где треба, наједном сад мене спопаде пошаст, надува ми се стомак, стврдну 

се ко дулек, несносни грчеви``. 

Била је бесна и очајна. Гледала ме је унезверено:``Квалитетан секс је доступан само Великом брату 

и и његовој братији.  

Зграби цигарету, узе упаљач и поново је провокативно стави  у уста:`` Не дам се ја, умем ја да 

зајебем невидљивог агишу, зграбим оном моме му ону ствар између ногу, некако је укрутим и 

ставим у уста, победимо тако нечастивог. Знаш, ја то радим да њему угодим, али и ја понекад имам 

оргазам`` . 

Настави:``На то ми се жалиле моје пријатељице, исто им се дешава, нема нашем народу доброг 

секса, то  је резервисан за оне владарске, а нама пипкање и пуши курац. Наше жене одбојкашице, 

handbal, рукометашице, руком, језиком, кошаркаши, ватерполисти, све нека одличја, иза тога се 

крију зајебане поруке. А Новак ( Ђоковић) првак света у пенису ( Није казала тенису, него пенису). 

ради за њих, па му дали да може. Све иде невидљиво, en distance`` 

``  

Гледао сам испред себе, учини ми се да се клупа мало уздрма. Окретох јој се, она се благо дрмусала 

у ритму нишлијске познате  песме, певушила је ужагреним очима:`` Нишка бања топла вода, за 

Нишлије права згода, Нишку бању сијалице красе, дању горе а ноћу се гасе``. 

Познајем Цакану одавно ( том 5), несретна породица, трновита прошлост, сурово окружење су 

оставили дубоке уједе и ране на психи заносне жене, али она се упркос свега не да, бори се. Њена 

психа је пуна незараслих рана.  

Препознајем јасне хистеричне реакције бујне жене жељне мушке нежности. А њу не налази. Нисам 

ни лекар, ни псхијатар, али ми је јасно, она пати од хистерије. 

Прекидох је:``Хајде настави, шта се то десило у Соко бањи`` 
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``А да, добро си ме потсетио, заборавих шта сам почела, соба прекрасна, све дивно,одем ујутру, 

вратим се увече, да мало изађем у живот`` 

Застаде, па опет запали цигарету нервозно:``Следећи дан увече када се вратих видех неко претурао 

по фрижидеру, у купатилу спазих нечије две четкице за зубе, прибор за бријање. сетих се да су 

дошли нови гости, дакле мушкарци, који са мном деле купатило  кухињу. шта могу, тако је 

договорено,. `` 

Промешкољи се па настави премештајући цигарету зубима:``Ујутру устанем да скувам кафу,  утом 

се из купатила појави у купаћим гаћицама  Он, сав преплануо, висок  витак мишићав  млађи човек, 

има подоста година,  али изгледа младалачки. Знаш, мој тип, моја слабост.`` 

`` Откуд то`` ? 

`` Пристала сам да делим нуз просторије, шта сам тражила то сам добила, награјисала сам ко жути`` 

рече-  

А хтела је да употреби другу реч, ипак се уздржала. 

`` Невероватно, то је био Он, срела сам га још зимус на излету планинара Победе на Рудник, 

измењали смо неколико  речи, не можеш ни замислити нити поверовати, он је мој стопостотни тип, 

згодан, интелигентан, духовит, успешан, каже да је слободан, даде ми број телефона, нигде не могу  

да га нађем, сањам га ноћима, излуђује ме у сну до лудила, Велики брат ми га убацује у снове 

сумњив ми је он, али кад је бал нек је бал, за једну ноћ лудила дајем цео живот``. 

Какав обрт, помислих.  

Она као да чита моје мисли, настави своју љубавну исповест, цело време сладострасно стежући 

своје дојке и добујући прстима по израженим бутинама~ 

``Појави се он изненда кроз побочна врата, иде да се обрије у заједничком купатилу. Погледасмо се, 

препознасмо  се, али то не спомињемо, он само кратко додаде:``Комшинице, долазим на кафу, само 

да се обучем``. Васцели дан смо били заједно, у базену ми додирне  око струка, увече смо играли на 

тераси хотела, држи ме за руку, загрли, неколико пута ме пољубио, врућ ко фуруна. знала сам да 

долази  ноћ Страшног суда, Армагедон. Тако је и било. отишао је у његову собу тек око 4 ујутру. 

пробудили смо се у 12 следећег дана. Постадох друга жена, у мени све мирно, опуштено.Али нешто 

ме тишти, зебњива сам шта ће бити даље..Знам да враг не спава, да стално кује  нове замке`` 

 

Настаје нови заплет. Она га објасни:`` Са њим у соби сличан млађи човек, привлачан, изразито 

црномањаст, прави гараган, ама и он згодан, али овај мој ми се ипак више свиђа.  

Следећи дан нам се тај његов црнпурасти другар прикачи, где год макнемо ми, и он са нама. 

неколико пута ми додирнуо  руку, па слабину, окрзну руком моје груди, штрецнух се, гадан неки 

тип, тајанствн, Црна магија. 
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` Напили ме, дођох у собу мортус пијана, легох гола у кревет, задремах, он леже поред мене, ,и 

одмах ме ухвати за сису, притиснух његову руку на брадавице,он гурну његове бутине међу моје, 

сва сам била оквашена, нађе се на мени, осетих сва ван себе од задовољства да је продро у мене,  

Поче помамно да ме љуби у уста.  

Знала сам да сам  готова, да сам надрљала ко жути. Месец обасја собу, згранух се, нисам била у 

наручју Мога,  него његовог другара гаранага 

Тргнух се: Шта да радим? Ништа не могу учинити, и овоме мангупу црном као ноћ сам се подала 

од срца, јој када забургија у срце ме дирне, оћу да завриштим,оћу да га одгурнем, али срце ми 

нареди да га још више прибијем, ћутим и правим се луда, кад је бал нек је бал..  

Наједном осетих иза мојих леђа њега, онога правог. Шта је сад ово? Утроје? Онај  његов се нађе на 

мени, а овај мој ми гурну ону његову укрућену оклагију у уста, имала сам оргазме једне за другим, 

да ли од Мога или од његовопг друга, тако нешто нисам никада у животу доживела. заспим, 

пробудих се ујутру нигде никога ја сама.`` 

Посматрао сам је сажаљиво. Наивна Цакана је пала у раље промискуитета и моралног растројства. 

Није у стању да се отргне. 

`` Шта је било даље``? 

Видим ја њих ујутру у базену са две девојке, праве профукњаче, дођоше увече са њима у собу, 

навратише бучни распојасани  сви четворо у моју собу, донели широке душеке, полегаше голи на 

њих на поду,   

Спопадоше ме да им се ја придружим. Никако, нипошто, онај његов другар ме ухвати за руку, 

уврну је каже  ми: Шта се фемишеш ко моравска снаша`, тргну да ме обори на под. вриснух, отех се 

из његовн руку и полугола  јурнух  низ степенице, налетох право на власника куће и његову жену., 

испричах им све, неће да зову полицију, окренух мој мобилни, позвах их, дођоше  одмах . рекох им 

шта се десило.  

Уђоше у собу и доведоше сво четворо. Онај мој каже полицајцима: она то воли, спавала је  у исто 

време и са мном и са мојим другаром.  

Морала сам да признам полицајцима да је тако било. они ме погледаше испод ока: А ти сада не 

желиш са њима Да, рекох им. 

 Пођите са нама, наћи ћемо вам други смештај. Ттако се спасох, ухватих први  аугобус за Београд`` 

``Цакана и ти си крива, мора да пазиш на своје понашање, не смеш да се зближваш са онима које  

не познајеш довољно``.. 

Ово сам јој казао иако сам знао да моја порука иде у ветар. Навике су у питању. што дикла то 

навикла. Она је и наивна али не затго шт је глупа, не, она је интелигтентна, у питању је њена 

оштећена психа. 

Пре него што смо се растали, сазнах занимљив детаљ  о Иви Андрићу и њено мишљење о њему: `` 

Иво Андрић је за време Другог светског рата .боравио понекад у Соко бањи да на миру пише  

роман На Дрини ћуприја, сазнах то до власника мога смештаја.Власник стана ми тада  рече:`` Иво 

Андрић је казао тада-Соко бања Соко град, дођеш стар одеш млад``. 

Како га није срамота он вајни спски великан, а за време Другог светског рата рата лагодно живи``. 



681 
 

 -Јуни 2008.године. План -неке од  виталних акција. 

Успевам да се изборим, опстајем,  отаљавам свакодневне обавезе и задатке,  да није ригорозног 

планирања активности одавно бих изгубиои корак. 

Сваки дан унапред бележим у свеску шта треба да урадим следећих дана, и следећег дана. 
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-16 јуни 2008.године. Допис господину Кокунешоском. 

 

NEKE  OD  VITALNIH  AKCIJA ( 16.6.2008 g.)   

  

1. - Saopstenja: Savrsen zlocin; Proucite vase  
okruzenje; Slucajevi; Prete ludnicom;  Zavera tajkuna; Nema  

promena; O cemu se radi; Proglas gradjanima Srbije; Zdravlje; Vodi  se rat u  

Srbiji; varaju policiju; Smetnje u turizmu;  - Reci ko su stvarni vladari;Javnosti;  
Svima: Nema promena;Zasto sam se borio; - Proglas gradjanima Srbije   

2. - Tribine, posete,    

3. - Survivalizam   

4. - Povezati se   

5. - Sastanci   

6. - Saga o…icima   

7. - Knjige   

8. - Medij a   

9. - Drzati predavanja   

10. - Telefoniranje   

11. - a.Internet; b.Slati ranije internet poruke   

12. - Forum Ljudska prava   

13. - Balkanski leprozarijum   

14. - Susreti sa pojedincima   

15. - Sastanci u stanu   

16. - a.Reci sve; b. - Necu da cutim;c.I dalje nas progone   

17. - Samozastit a   

18. - Konferencija za stampu   

19. - a.Koalicije; b.  - SLS, Vasina, Sloba   

- 20. a.SPC ; b.  - Hilendar   

21. - Pravna sluzba   

22. - Dijaspora   

23.a - UKS;b. - Udruzenja; c. NVO; c.Organizacije za zastitu ljudskih prava u zemlji   

24. - Princ Aleksandar Karadjordjevic   

25. - Vladari  raznih zemalja   

26.Politicke stranke    

27.Sindikati   

28.Ludnice   

29. - a.Krivicne prijave;b.  - Tuzba protiv NN;c.Tuziti  tajkune   

30. - Crkva  – Rakovica   

31. - Zavicajni klub   

32. - Medicinski dosije -  svima dostaviti   

33. - a.Dopis vladaocima ; b.Funkcionerima; c.Pre dsednistvo  – Republike;   

d. - Funkcionerima   

34. - Zdravlje   

35.Pokret za zastitu ljudskih prava   

36.Casopisi, revije   

37.Povracaj arhive   

38.Obestecenje   

39.Rehabilitacija   
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Postovani gospodine Kokunesoski,  

 

Uzimam slobodu da Vam jos jednom predocim da ce eventualna podrska Ministarstva 

nasem ZAHTEVU  doprineti snaznom razvoju turizma u Opstini Ljubovija. Sto ce se 

vid eti. 

 

Izvolite primiti izraze moga osobitog uvazavanja i postovanja 

Tomislav Krsmanovic  
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Петар Бјелановић: PROUCITE VASE OKRUZENJE - 

VIDECETE KATAKLIZMU, NAS  

UNISTAVAJU 
  

  
OVO NIJE NASTALO SAMO OD SEBE. TO NEKO CINI. KO OVO CINI?  
ZASTO?   
  
KAKO SE SPASITI?   

  
  

Nas unistavaju - Kataklizma. - proucite vase licno okruzenje.   
  
Istina se ne moze sakriti.Ove tvrdnje svako moze pr overiti. Ovo nije paranoja. Ovo  
su neoborive cinjenice. Sami Vi licno mozete    prepoznati zaveru protiv Vas i Vasih  
bliznjih.   
  
Jednostavno, pogledajte oko sebe. Pazljivo i precizno proucite bez izostavljanja vase  
okruzenje: najblize srodnike,porodicu, rodja ke, prijatelje, poznanike, kolege sa  
radnog mesta, skolske drugove, kolege sa fakultete, susede.   
  
Otkricete vrlo cesto ( ne bas svako od vas, ali vecina), na    vase veliko zaprepascenje,  
ako budete metodicno proucili vase okruzenje, bez izostavljanja,   da su  mnoge od tih  
osoba iz vaseg okruzenja, imale u poslednje vreme velike nezgode, tragedije, da su  
imali padove, nesretne slucajeve, razboljevanja, smrtne ishode, da se porodice  
raspadaju, uzima maha droga, alkohlizam, incest, homoseksualnost,    samoubistva,  
svugde nesreca i jad i    beda.   
  
Bicete zaprepasceni onim sto otkrijete. Saznacete viziju kataklizme, bolestine,  
padovi, udesi, svakojake tragedije, stradanja, patnje   
  
Lekari i statisticari kada bi to proucili bi ustanovili da je ucestalost ovakvih  
morbidite ta i mortalitetea ,socijalne patologije, izuzetno povecana iznad normale .   
  
O cemu se tu radi?   
  
Nas narod je po prirodi mudar. Ali posle pola veka istrebljivanja, slabljenja, loseg  
obrazovanja, odliva mozgova, pranja mozga, nasa nacija je snemocala i fizic ki i  
intelektualno. Nasi ljudi ne vide ovo..   
  
Pozivamo nasu vojsku, policiju,    vladu, sve stranke, NGO, sindikate i sve one koji  
vole svoj narod da se svi udruzimo da spasavamo nas narod, nase porodice, nas  
sanme , ad ovo s ve obelodanimo i da    sve ucinimo da to sprecimo.   
  
Umesto sto se svadjamo( nas zavadjaju oni koji nas unistavaju, sto ogromna vecina  
ne prepoznaje, treba da se slozimo.   
  
SAVET POKRETA   
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--16 јуни 2008.године.Ћор сокак са изборима и изборним коалицијама.  

Документ број  212 А. 

Голуб Бакић: Желе да уклоне прагматичаре. Документ број 212 Б, 

-23 јуни 2008.године. Драгану Милосављевићу, министру пољопривреде. 

Документ број 213. 

-Јуни 2008.године.  Часопис Правног факултета у Београду `` Херетикус`` , 

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Hereticus/index_html?stdlang=ser_lat 

повремено објављује моје текстове. Уредник часописа је професор Јован Тркуља. Одликују га 

проницљивост за оно што се дешава у окружењу и храбра и оштра критика 

 

Професор Јован Тркуља. 

25. јуна за председника Скупштине Србије, изабрана Славица Ђукић-Дејанпвић, потпредседница 

Спцијалисуишке паруије Србије. 

-29 Јуни 2008.године. Преминуо  Vincent Miller ( томови 4 и 5) председник   ISIL-а. 

-  

             Винс Милер и Мери Лу Гачер. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Сазнали смо трагичну вест,  Винс Милер, председни ИСИЛ-је данас преминуо од тешког 

плућног обољења. 

Винцент Милер је био  све до смрти председник ИСИЛ-а.  Винс Милер је одиграо врло  

значајну улогу у развоју либертаријанизма као филозофског стремљења. у Северној Америци, 

и шире,  

Либертаријанси покрет је се зачео још за време и након Другог светског рата, па и.у 19 веку 

Vincent H. Miller је рођен у Торонту 1938. године. Он је био како би се то могло рећи, 

аполитичан у његове прве три деценије живота, када је се више бавио свирањем гитаре, 

спортом и бизнисом. . 

Када је имао 32 године, 1971, је срео професора енглеског језика по имену Marshall Bruce 

Evoy ( томови 4 и 5) , који је тада био званичан представник Nathaniel Branden Institute's 

official business у Торонту.У 1970-им је основао Либертаријанску партију Канаде, и 

покренуо месечник назван Libertarian Њихов слоган је био : "Give me liberty or give me 

death!" .и одржао више либертаријанских конвенција 

1982,године Винцент Милер је покренуо ``Libertarian International." 

Брусе Евој  је извршио битан  утицај  на Винцента Милера   

Прва Либертаријанска међунанродна конвенција је одржана у Швајцарској 1982.године, 

затим у Скандинавији, Паризу, Швазиленду и Немачкој.. 

1989, the Libertarian International се сјединила са  Society for Individual Liberty и постала 

International Society for Individual Liberty (ISIL),. Vince Miller је све до смрти био 

председник.  

Као председник  ISIL, је организовао успешне конвенције за време 1990-их ( томови  4 и 

5), и 2000-их у Русији, Costa Rica, Lithuania, Mexico, Athens, Rome, Berlin, and New Zealand, 

и друго. Трудио се да хиљаде студената упозна са идејама либертаријанизма, омогућавао 

превод либертаријанских књига у земљам гвоздене завесе и у другим земљама( томови 4 и 

5) 

Vince Miller је после свега, један од најпознатијих посленика који је у времену од 

последњих 60 година раширио институционалну структуру либертаријанизма, започету 

1940-их година.   

 

Либертаријанци света су изразили Винценту Милеру захвалност за све шт је учинио.   

 

Винцента Милера сам срео на Либертаријанској конвенцији у Попраду, Словачка јула 

1992.године ( том 4, стране 1455-1463 ). Он је импресивна личност, и физички и духовно, 

Врло је љубазан, и охрабрујући. Тако потсећа на наше људе, са ових простора. 

 

Следећи сусрет са њим се десио на Годишњој Конвенцији ИСИЛ-а у Атини, Грчка, 

октобра 1995. године ( том 5). Том приликом ме је Винцент Милер упознао са врло драгим 

и љубазним човеком, који је седео са стране и све нас је посматрао љубпитљиво. сазнао 

сам да је то био Брус Евој, који је озбиљно болестан.  Винцент Милер ме је позвао у страну 

и саопштио ми да  је Брус Евој одлучио да иза своје смрти остави у трајност значајно 

годишње признање заслужним либертаријанцима BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD, и 

да је унапред одредио прва три добитника: 1. Винцент Милер 2. Jim Elwood  3. Томислав 

Крсмановић. 
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Тако је и било, 19 марта 1999.године сам у Копенхагену у Парламенту Данске добио ово 

признање које ми је уручила Мери Лу Гачер (у тому 5 је описан мој боравак у Копенхагену 

где ми је 19 марта 1999.године уручено признње BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD, мој 

повратак у Београд пред само бомбардовање и почетак бомбардовања) 

 

 
      Мери Лу Гачер. 

 

Изјавио сам ИСИЛ-у саучешће : 

 

 

I express my deepest condolences to his family, to ISIL and to all his libertarian friends . 

I allways had idea that ISIL existed and progressed thanking to Vince Miller. Let us hope 

that ISIL will continue and after his death. Vince Miller in our opinion marked 

libertarianisme. He was for all of us in this area  great man.  

Tomislav Krsmanovic 

 

My condolances to you and to his family. 

 

The best memorial we could ever build is to continue and build on his work, developing 

links and promoting the vvalue of personal freedom around the world. 

 

Bex 

Rebecca Baty | 06.28.08 - 9:10 pm | #  

 

I remember reciving from him an ISIL pen for helping out at the 04 freedom summit in 

Rotorua.Time sure flys fast 

 

 

 

My condolences. 

James | 06.28.08 - 9:18 pm | #  

 

I mourn Vince's untimely passing. He was a great friend of liberty and a true gentleman. 

My deepest condolences to his family and many friends. 

Mary Lou | Homepage | 06.28.08 - 10:11 pm | #  

 

This is sad news. 

 

I donated some money to ISIL a few years ago because I was impressed with some 

work in Costa Rica that they had done. 
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--Јуни 2008.године. Акције унапређења туризма. 

Документ број  214. 

 

 

-   

 

-1јули 2008.године. Писмо Стиву Брауну. 

Dear Steve, 

 

I received your messages. I will be glad to meet you again in Belgrade. How is 

your family? How are your studdies and possiblities to work in this area? Am 

working with tourisme in Drina ( http://solair.eunet.yu/~tom). My dream is to 

create there something like LIBERTARIAN CASA LIBRA, I am expecting 

those days to get some donation from the governement for that purpose. 

 

With the best regards 

Toma 
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Autobiografski podaci koje je Stiv napisao o sebi, gde spominje da je 

proglasen za pocasnog clana Pokreta za zastitu ljudskih prava. 

In 1991 I graduated with an M.A. in Anthropology and immediately set off for Eastern Europe. 

I‘ve lived in Poland, Bulgaria, Serbia and Saudi Arabia, and travel frequently to Lithuania, 
Belarus, Hungary and all over Eastern Europe. 

I met the mother of my children in Poland and my son was born there. I started writing 

professionally in Warsaw and was elected an Honorary Member of the Yugoslav Movement 

for the Protection of Human Rights in Belgrade in 1997. 

I am a single father of two wonderful children who are the light of my life. A fine strapping son 
with a wide-ranging curiosity about many things, and a beautiful smart-mouthed little girl. 

Politically I‘m libertarian. (What kind? A sane one.) Culturally I‘m an unashamed Western 
Civilization loyalist. 

Professionally I‘m a journalist, teacher and writer, now pursuing my interests in the fields of 
journalism, Mass Communication theory, martial arts, and how to make the perfect cheeseburger. 

-Јули 2008.године. Преминули. 

1. јула је преминуо  Дејан Медакпвић, српски академик (1922). 

 

     Дејан Медаковић 

29. јула Мауе Парлпв, југословенски и хрватски боксер (1948) 

  
  

-Јули 2008.године. Прихватио сам да будем старатељ над Оливером Јурчић.Нешковић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1922
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/1948
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Оливера је кћерка нашег великог саборца покојног Ђорђа Нешковића  ( том 4) , великог борца 

за поштовање закона и људских  права, који је цео живот био прогањан и његова породица и 

кћерка Оливера.( том 4). 

Иза себе је оставио Оливеру и супругу. Понекад их посетим.  

Оливера је осетила на себи сву злоћу осионих прогонитеља, врло је јака особа и личност, али су 

тешка зла која су се деценијама изливала на поштену и часну породицу оставила извесног трага 

на њу и њену  психологију.. Оливера има кћерку  адолесценткињу, дете инстинктивно осећа 

невоље које их све притискају, узнемирено је. 

У  овој мирној  намученој породици су се као бактерије, размножиле и запатиле свакојке зебње, 

страхови, све до мирења са судбином и безнађем. 

А то је понекад погодан амбијент да се   у нервози поремете породични односи. 

 

Оливерина мајка је врло мудра и стабилна жена, она све поима, свесна је о чему се ради, дуго смо 

разговарали,али је немоћна да било шта предузме што би породицу спасло од провалије у коју је и 

даље неко гура. Она у мени види некога ко схвата о чему се ради, и ко је добронамеран и  спреман 

да у границама својих могућности нешто учини. 

Центар за социјални рад њихове општине треба да Оливеру стави под нечије старатељство, 

прихватио сам се тога да пазим да је неко злоупотреби и усмери је ка психијатрима и смештају у 

психијатријску установу..  

То би ов несретну породичну заједницу дефинитивно дотукло. А они се колико толико држе да не 

потону. 

Н а питање њене мајке да ли познајем некога психолога који би могао помоћи крајње узнемиреној 

унуци да се извуче из душевне кризе у коју је запала,,предложио сам др. Стевана Петровића, 

психијатра ( томови 3-5), који се латио тога одговорног задатка. Био сам радостран када сам сазнао 

да дружење девојчице са др.Петровићем, на њу делује оздрављујуће. 
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Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70 

11.090-Beograd, tel.3511829; 

Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Vera PANT IC 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 

Maksima Gorkog 17 A 

Beograd 

 

 

Predmet: Starateljstvo nad 

OLIVEROM JURCIC 

 

 

Kao zakoniti staralac Olivere 

Jurcic, iz Beograda u skladu sa 

mojim zakonskim ovlascen jima , 

izjavljujem da se njeno stanje 

osetno popravilo, ona je boljeg 

dusevnog stanja, obavlja kako 

treba svoje duznosti u 

domacnstvu i porodici, stara se o 

svome detetu, ispunjava svoje 

obaveze savesno i odgovorno. 

Ubedjen sam da je ona 

samostalna i odgovorna i da treba 

ukinuti i delimicno starateljstvo. 

 

Stoga predlazem da pokrenete 

postupak da joj se vrati poslovna 

sposobnost. 

 

S‟postovanjem 

Tomislav Krsmanovic  

 

-2 јули 2008.године. Сарадња са Зораном Војиновићем, Капетаном Дринске регате. 
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Tomislav Krsmanovic 

Tel.011-3511829:Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

Zdravo Zorane, 

 

Odavno se spremam da ti pisem ove 

redove, najzad smogoh vremena da to 

ucinim. Odajem ti priznanje, ima jos 

zasluznih, ali je cinjenica da nije tebe, ne bi 

bilo danasnje DRINSKE REGATE, niti 

komercijalnih spustova. Ti si ne samo 

pomorac, kapetan bojnog broda, nego i 

odlican organizator i biznismen. Ubedjen 

sam da ces nastaviti uzlaznom linijom i da 

pravi rezultati tek dolaze. Srednji tok Drine 

je ogroman potencijal, sve cemo uciniti da 

ga pretvorimo u stvarnost. 

 

Momentalno sam najvise prezauzet 

resavanjem krova nad glavom tamo i svoga 

turistickog biznisa, ukoliko to bude 

uspesno, znacu ovih dana, onda cu se moci 

posvetiti razvoju tamosnjeg turizma 

neuporedivo vise nego li dosada, videces, 

ovi dosadasnji rezultati su samo aperitiv, 

pocetak. Mogucnosti su neslucene, 

ocekujem od tebe da nastavimo saradnju 

neuporedivo vise nego li ranije. U kontaktu 

sam sa mnogim novim trzistima, u zemlji, 

a jos vise van nje. Proucavam nekoliko 

slicnih reka, npr. Ardesh u Francuskoj, 

kako oni to rade i dovode na stotine hiljada 

turista, i vise, a Drina je lepsa, zasto ne 

mozemo i mi? Javicu ti se, videcemo se 

uskoro. Napravicemo UGOVOR O 

SARADNJI gde ce sve biti jasno 

definisano, CIST  RACUN  DUGA 

LJUBAV, cene, pro vizija, onaj ko radi 

duze na segmentima i grupama, koji ih gaji 

, neguje, osvoji-onda su to njegovi turisti-

tako je svugde u svetu, postoje turisticki 

uzansi. Videcemo se uskoro u Ljuboviji. 

 

Srdacan pozdrav i najvece zelje 

Toma  
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Зоран  Војиновић у средини, Никола Кнежевић , други с` лчева, прва с` лева је председница 

Туристичке агенције Љубовије ( кћерка друга из детињства Пере Нешковића, томови 1-5) 

.Јуни 2008.године. Сплаварење Дрином-кроз букове Дрине. 

Документ број 215. 

7. јул 2008.године.  

Изабрана нова Влада Републике Србије, на челу са премијером Миркпм Цвеукпвићем. Његов 

заменик и министар унутрашњих послова постао је Ивица Дашић, док су за министре спољних 

п о с л о в а  и  о д б р а н е  п о н о в о  и з а б р а н и  В у к  Ј е р е м и ћ  и  Д р а г а н  Щ у у а н п в а ц .   

-Јули 2008.године-Боравак у Узовници.                                                                                                               

Долазак у Узовницу је за мене у извесној мери повратак у живот, у стварност, као да се после 

година тегобног изгнанства у некаквом мрачном вакууму, наједном .повратим на светлост 

дана, међу нормалне људе. Почнем да живим некаквим нормалним животом, када се осврнем 

на досадашњи живот, на последње деценије, све ми то изгледа као опсена, мучна  стварност 

Аутбус се заустави, изађох сретан, сместих ствари у кућу, узех черенац, и, право на  Дрину.   

Сачекао сам Ружу Мрђу, дошла је аутобусом у Љубовију, захтева да мене да јој нађем јефтин  

смештај. Боравила је  некаквој кућици у Узовници, али го није право решење. Она би по цео 

дан била у шуми, бере свакојаке биљчице, цветове, или би се купала на Дрини.  

Одушевљена је Црним виром,сунце, около зелене планине, прозиран ваздух, чују се славуји, м.  

Ч уо са м  њен  ком ен т а р :  ` `Ба ш би  ов де би л а  и деа л на  н уди ст и ч ка  п ла жа ` ` .  

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
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Следећи дан сам окренуо телефон  Драгице Вучетић, из Малог Зворника четрдесетак 

километара низводно Дрином ка Лозници и Шапцу, она се бави туризмом, њу сам упознао на 

представљању моје књиге у библиотеци у Малом Зворнику. Запитао сам је директно да ли би 

х т е л а  д а  п р и х в а т и   Р у ж у  у  њ е н о ј  к у ћ и  н а  о б а л и  З в о р н и ч к о г  ј е з е р а  

П р и х в а т и л а  ј е  б е з  р е ч и . 

Ружа је код Драгице остала читавих месец дана, и више.  Била је презадовољна, сретна. По цео 

д а н  у  ш у м и ,  и  н а  ј е з е р у  .  

И  б е с п л а т н о ,  н и ј е  н и ш т а  п л а т и л а  Д р а г и ц и . 

З а т о  с у  с е  д р у ж и л е 

                                                                                                                                

13. јула ватерполо репрезентација Црне Гпре освојила злато на Европском првенству у Малаги, 

п о б е д и в ш и  у  ф и н а л у  р е п р е з е н т а ц и ј у  С р б и ј е  р е з у л т а т о м  6 : 5 

 

-21 јули 2008-Милојку Сладојевић, самохрану мајку избеглицу, избацују на улицу. 

Д о к у м е н т  б р о ј  2 1 6 . 

Б и љ а н а  К у к о л е ч а  р а д и  н а  л е к т о р и с а њ у  к њ и г е .  

Срео сам Душка Ђорића, друга из ђачких и студентских дана, он је свирао трубу у моме 

о р к е с т р у , с а д а  п и ш е  з а н и м љ и в е  к њ и г е .  

-21. јула први председник Републике Српске, Радпван Карачић, ухапшен у околини Бепграда. 

 

 

--23 јули 2008.године. Посета Београду. 

Прво бих се јавио сину Миану и његовој мајци, сестри Нади и сестричинама Валерији и 

К с е н и ј и ,  б р а т у  М и л и ћ у 

- 2 4  ј у л и  2 0 0 8 . г о д и н е .  Н о в е  а к ц и ј е  р а з в о ј а  т у р и з м а  н а  Д р и н и . 

Д о к у м е н т  б р о ј  2 1 7 .  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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22. јула   је  Вељко Рогошић први пливач у историји, који је препливао Средоземно море, између 

С и ц и л и ј е  и  р т а  Б о н  у  Т у н и с у .  Т р е б а л о  м у  ј е  5 0  с а т и  и  2 5  м и н у т а .   

 

 

- 28 јули 2008.године. Дошле у Узовницу Биљана Куколеча и Нада Петровић. 

Oве године сам изнајмио од Мије Полића кућицу поред речице Узовнице која жуборећи кроз 

гране дрвећа које је ук ривају од погледа ,брза да се улије неколико стотина метара ниже у 

велику зелену Дрину . 

 

       Кућа Мије Полића 

Мијо је млађи човек, памтим га од  детињства, он одржава двориште цркве  и обавља све ос 

тале потребне радове,средњег је раста , али је јак и набијен. Међу нама одувек постоји велика 

наклоност, Полиће и Крсмановиће веже одувек искрено пријатељство  и уважавање, те би тако 

нас двојица евоцирали сећања на дргсе сроднике,  нестале, преминуле од стар ости, или 

превремено поумирали. 

Мијо је врло драг, таква му је при рода, овде су људи смирени, он је верник, православац, иде 

редовно у цркву. Запазио  сам да одани  верници блиски нашој Православној цркви  су 

сретнији и просперитетнији. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/22._srpnja
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Преко пута ове мале куће је његова велика домаћинска кућа, са пространим двориштем, у којој 

станује мирна и побожна породица, Мијо са супругом, болничком сестром и два сина снажна и 

лепо васпитана момка.  

Колико је Мијо црномањаст,  толико је његова супруга плава. Она повремено пати од високог 

притиска. 

Са горње стране куће је речица, а одмах иза плота живи млад човек, са супругом и малим детет 

ом, он је ауто превозник, енергичан, кипти од снаге , често је на путу. 

Иза ове куће је пребивалиште драгог рођка Милана Пановића ( томови 1-5) и његове супруге 

Милене. Немају децу, живе мирно и спокојно, имају имање, њиве, стоку, кокошке.  

Када год бих лети дошао у Узовницу, увек бих ишао код Милана и Милене.  

У великој кући белих зидова,  где је свјевремено после Другог светског рата станова узовнички 

свештеник  Миладин Рачић, ожењен сестром наше мајке Секом ( томови 1-5),  је настањена 

удовица  покојног Миће Михајловића ( томови 2-5) са децом. 

Кућа Мије Полића ,моје садашње станиште, је омања , али има све што треба, две велике 

спаваће собе, собу која је у исто време и кухиња, купатило, и лепу малу веранду што гледа на 

пут. Иза куће је велика башта зарасла у траву, са пуно дрвећа  и свакојаких засада. 

Кућа ми се свиђа. Имам мој мир, уза зид је наслоњен черенац, по цео дан сам на Дрини. 

Упутим се кроз капију дворишта рођаке Брене Пановић, удовице покојног рођака Максима 

Пановића ( томови 1-5).Газио бих  кроз дубоку и замршену  траву, мотрим испред себе, има 

змија.  

 

Гробови у планинском заеоку `` Под Јелавом``-Н ашли најзад њихов мир.  

Једна од чаролија завичаја су шумске купине, почињу да стижу, време им је, када идем на 

Дрину са черенцем, у врзинама поре пута и у међама, их опажам, румене се, црвене , или су 

браонкасте боје, има их малих, несазрелих, или  недовољно слатких, а онда бих наишао на 

гроздове великих и слатких бобичастих плодова. 
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Да ли сам ја детињаст? Па овако сам се  радовао дивљим планинским купинама када сам био 

дете, а сада затичем себе у сличном  расположењу упркос мојим поодмаклим годинама?   

Можда је ова моја радост купинама детињаста, али то ми годи, ствара лепо расположење,  

одагнава суморне мисли, а купине су и врло здраве. 

Договорио сам се са Биљом и Надом да дођу када то зажеле у Узовницу 

 Данас , нешто после 13 часова су стигле ауобусом из Београда, гломазно возило стаде у центру 

села, код цркве, испред  сеоске продавнице,  сиђоше насмејане Биља  и Нада, са њима 

непозната млада жена, скоро девојка, весели стигосмо за неколик минута у кућу, показах им 

њихове собе, разместише се где се коме свиђа. Оне су понеле њихов уобичајену храну за данас, 

а следећих дана ћемо се сналазити. 

Кретосмо ка великој реци, Биља познаје Дрину, била је у Перућцу и на планини Тари и изнад 

Бајине  Баште. 

 

 

                  Нада Петр овић, трећа с` лева. 
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Биљана Куколеча у потрази за миром на шумској стази изнад  Узовнице. 

Када су се сместиле и одмориле,  кретосмо на Црни  вир, плажу на Дрини. 

 

                   Црни вир-још једно виђење. 

Док се приближавамо  Дрини  оне се осврћу око себе, крајолик је необичан 
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                    Кућа у зеленилу пропланка. 

Шетајући кроз зелено поље предлажем им неке дестинације које би могли посетити: Етно село 

у Врхпољу, Кањон дивље речице Горње Трешњице где обитава  орао белоглави суп ( има га у 

Србији још једино у  кањону  Увца), ту је и некадашња Босна, сада је у том делу Република 

Српска.  Њих нарочито  занима да посете Сребреницу и цМеморијални центар у Поточарима 

код Братунца. 

Пријатеље и имењак Томо Матић , власник мотела ``Јапанска  ружа`` у суседном селу Црнча, и 

одборник у општини  Љубовија се понудио да нас вози својим колима. 

Баш тих дана је у Узовницу допутовао Саша Срећковић ( том 5), са својим друштвом.  

Код воденице Николића праунук  покојног Мике Николић а  ( томови 1-5) је направио  рибњак 

за узгајивање пастрмки. То је била пр илика да уживамо у свежим прженим пастрмкама  

 

    Воденица Мике Николића.  
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Присетих се, да организујем спуст низ Дрину у великом војном чамцу за десет особа. Позвах 

Јову  Савића из Лоњина, он послује са спустовима низ Дрину, и има његове чамце. Јово  је 

врло послован, држи свој реч, и све што је договорено обави савршено. У њега имам поверење. 

такви су  овдашњи људи, часни и поштени. Иако се времена мењају и људи са њима, ипак се 

овде задржало  оно наслеђено, пријатељско, испомоћ и моба. 

У велики  гумени  чамац смо се укрцали у Љубовији, расположење је било на нивоу, узбуђење, 

гледали су сви у узбуркану матицу. 

Кретосмо. 

 

       Спуст низ дрински брзак. 

Једно време испод Крша се Дрина смири, постаде скоро  равничрска, знао сам да  се 

приближавамо познатом Лоњинско буку, где су многи сплавари  доживљавали истинска 

искушења. 

 

            Лоњински бук, у даљини.  

Кућа Јове Савића је баш на уздигнутом бедему изнад Лоњинског бука. Он ме је изненадио 

својом предузимљивошћу, имао је замисао да на острву које дели бук од обале у Србији где је 

његова кућа, сагради врло привлачан туристички објекат. 
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Радостан сам да моје иницијативе и пројекти  инспиришу локалне предузимљиве  људе.. Раније 

је пустова низ Дрину било само једном, када је у јулу била  организована Дринска регата. 

Казао сам им 2004.године, ДОВЕШЋУ ТУРИСТЕ ДА СЕ СПУШТАЈУ НИЗ ДРИНУ током 

целе сезоне. Моја замисао се оства рује. 

Из чамца видимо како брзо промиче  крајолик брда и пропланака. 

Дрина  је необична. Не ради се о томе што је то река завичаја, не , она је тако другачија од свих 

река које сам упознао..  

Ово је Западна Србија. 

 

 

                               Дринско село. 

А око кућа дрвени плотови. 

 

                          Узовнички плот 

Од Лоњина чамац све брже јури ка Ушћу и Узовници. 
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Дрина, вечита путница  у непознато, свугде брза пред нама. 

 

-  

А смрачује се небо од Мачковог камена. Отуда долази невреме. 

Брзо се приближава острвце Крсмановића чагељ ( томови 1-5). 

Ево га пред нама. 
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 Обала Крсмановића чагељ према Босни. 

Сада је почело да се дешава нешто необично, што  ме је прилично  забринуло. 

Од Крсмановића чагеља до Црног вира, нашег одредишта , има око километар и по, Дрина се 

овде нагло шири, и због гога постаје плића, знам да ту има подоста подводних оштрих стена. У 

исто време се њен ток убрзава, све је бржи до Црног вира, где се река нагло сужава и претвара 

у котао, у клобучање, ковитлац, помамно  јури и  пени  таласима. 

Баш, наспрам Крсмановића чагеља Биља искочи из чамца, одгурну се рукама о гумени  обод и 

удаљи у пенушавим таласима, запливавши упоредо са чамцем како га је носила  брза матица. 

Мисло сам да ће се убрзо вратити.  Она би се повремено удаљавала или заостајала. 

Био сам забринут: ` Биљо,. пењи се у чамац, има подводних стена``, узвикнух  у њеном правцу. 

Знам да је упрос хука таласа чула моје речи. 

Онда је чамац убрзавао, она  је све више заостајала, забринух се истински:  Шта ако јој се 

нешто деси?  

Сетих се њеног такође необичног поступка када смо били недавно на плажи на Ади Циганлији, 

устала је са лигештула поред обале језера, загазила енергично  и одлучно у воду, запливала ,  

нестала је  читавих пола сата. Био сам се тада забринуо, одједном се појави  из воде . Само чух 

кратко објашњење:`` Била сам преко језера са оне стране тамо``, показа руком.  

Биља, интелектуака, канцеларијски човек, је ипак склона авантуризму, воли изазове и благе 

ризике. 

Али ово је ипак нешто сасвим друго него ли мирна београдска Ада Циганлија. 

Чамац се све више удаљавао од ње, стигомо до казана где све клобуча, витла хуји, матица носи 

као помахнитала, Биља се нађе на најопаснијем месту где има подводних вирова који  увлаче 
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под воду, под стене. `` Пливај ка босанској страни``, узвикнух показујући јој  руком на врло 

блиску  босанску обалу. 

Баш тада је матица приближи  чамцу. Биља скоро беспомоћно  узвикну:``Не могу  више``  

Саша Срећовић јој хитро  баци конопац  који му се нађе  при руци. Он га зграби, дође до ивице 

чамца, помогоше јој да се испне. 

Остале су неколико дана. Одлучиле су да се врате, не преко  Шапца, него из Љубовије за 

Београд преко Пецке, аутобусом за Ваљево преко високе планине, да уживају у лепим 

пејзажима. 

Када су се укрцавале у аутобус биле су  задовољне, сијали су  им погледи. Углас су  казале: ` 

Све је било изванредно`. Док је аутобус завијао путем удаљавајући се из аутобуске  станице, 

оне су ме посматрале и махале рукама весело. 

 

Могила у пољу поред Дрине. 

--

 



705 
 

Слике из Узовнице. 

 

-Јули-Авгусу  2008.гпдине. Дпгађаоа.                                                                                                                          

29 јула  током митинга, који је организовала Српска радикална суранка у знак протеста због 

хапшења Радована Караџића, дошло је до сукоба демонстраната и полиције. Због последица 

пребијања, један демонстрант је касније подлегао повредама. 

30. јула је Радован Караџић испоручен Хащкпм урибуналу.. 

3. авгусуа је преминуо Александар Сплжеоицин, руски писац (1918) 

 

3. авгусуа у Сињу одржана 293. Сињска алка 

-                                                                                                     

8. авгусуа је након вишедневних сукоба, инвазијом Грузије на Јужну 
Псеуију отпочео рау. Русија се супротставила Грузији, а главни град Јужне Осетије-

 Цхинвали потпуно је порушен. 

Од -8. авгусуа до 24. авгусуа: одржале су се Леуое плимпијске игре 2008. у Пекингу, Кина. Кина 

постаје спортска велесила. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1918
https://hr.wikipedia.org/wiki/3._kolovoza
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B8_(2008)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_2008.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Мајкл Флепс престигао Марка Шпица у броју златних медаља на олимпијским играма. 

Авионска несрећа у Шпанији, 154 изгубило животе, у Киргизстану 68 жртава- 

26. авгусуа Русија признала независност Абхазије и Јужне Псеуије.- 

27 август 2008.године. Сусрет са Биљаном Куколечом код Павиљона Цвијете Зузарић на 

Калимегдану. 

Прегледао сам поједине Биљанине интервенције у лекторисању моје књиге, био сам 

задовољан , стил је постао питкији и књига је заличила на узбудљив роман. Биља је 

интелектуалка, образована и учтива, наши  разговори се воде о врло различитим темама. Сазнали 

смо да поседујемо различита знања. Биљана бриљира у литератури, историји, сликарству, опери и 

позоришту, што даје спектар ширег образовања, моје стручности су више оријентисане политици и 

политикологији, социологији, психо-социологији, историји, етнологији, антропологији, људским 

правима, статистици, маркетингу, политичкој пропаганди. 

Ето прилике  да се надопуњујемо  и обогаћујемо наша сазнања. 

Она је много млађа од мене, рођена је 1953.године, дакле млађа је од мене 17 година.  Постоји 

генерацијски јаз. Биља и ја се не забављамо, другови смо, пријатно нам је да будемо заједно и 

разговарамо.  

Њена проницљивост ме је убедила у њену моћ емпатије, и њене дискретне жеље да ми стави до 

знања да иако је разлика у годинама међу нама значајна, да ипак постоје некакви мостови који 

повезују моју и њену генерацију. У тому 1 моје књиге ( 1940-1953) сам описивао доба после Другог 

светског рата, да су постојали такозвани пионирски ресторани са врло укусним кајзерицама и 

јогуртом, да наши пионири , будућност наше земље, расту и јачају.  

Једном док смо увече седели у ресторану ` Снежана`` на углу Кнез Михајлове  и улице Краља 

Петра, Биља ми се окрете радосно намсмешена, нешто занимљиво јој пало на памет:`` Ево овде је 

постојао такав пионирски ресторан  када сам ја била мала, ``. 

Тај мали детаљ је био спона две генерације, мост новог односа , некако ми је разлика у годинама 

постала мање присутна.  

Другом приликом, у топлим данима касног пролећа, смо седели увече на Калимегдану, падала је 

ноћ, нешто поче да се дими доле ка Железтничкој станици, полако се претварајући у све 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
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разбукталији пожар. Погађали смо где је то доле ка Газели избио пожар.`` Изгледа да су се 

запалили стари вагони на железничкој станици  у Савској улици``, рекох јој. 

Ова моја реплика нас потсети на детаљ описан у тому 2 ` Роман о Бриселу`( 1965-1978), о необичној 

сличности главне београдске железничке станице и Железничке станицe Gar du Midi у Бриселу. За 

Биљану је једна оваква сличност врло необична затамњена коинциденција, бременита прикривеним 

порукама. 

`` Живимио у свету спојених судова``  , стављам јој до знања да разумем шта је хтела да каже, 

Биља воли да посећује изложбе. Вечерас смо посетили изложбу  слика у Павиљону Цвијете Зузорић 

на Калимегдану..Сликарство за мене није једна област која би ме нарочито инспирисала, изложбе 

посматрам прилично у ходу, без удубљивања. Биља полако корача између ескпоната. Ја бих се 

заустављао пред сликама и покушвао да сазнам шта сликар жели да попручи свету. 

Она ужива у сликама, када год би се вратила са далеких путовања би долазила са безброј свакојаких 

слика у мобилном  телефону и у њеном фотографском апарату. 

Њен покојни отац Стеван Куколеча је био мој омиљени професор, предавао ми је Економику 

предузећа. Висок, сувоњав, али кошутњав. Мислио сам да је Црногорац, од Биље сам сазнао да је са 

Баније, од Петрове горе. Њена мајка је из Србије, из грађанске породице. Биља ми је показала 

породичне слике, лепо обучени у грађанска одела, поносита господа, трговци, интелектуалци, 

угледни људи,  

Запазио сам да она и њене  нераздвојна пријатељица Нада гаје нарочит понос за оне старе изворне 

Београђане, не то није  малограђанштина нити снобизам, једноставно оне се тако осећају. 

`` Загреб је одмах ту, близу Петрове горе, Београд је врло далеко``, рече ми једном приликом.  

Студирала је у Сарајеву и Венецији, па и ова чињеница оставља трагове на њена осећања и 

поимање географских и етничких релација. 

 

3 септембра сам се срео са Драганом Ђукановићем, доктором политичких наука, 

он је из Борине код Малог Зворника. Висок плав млад човек, проницљив поглед и 

оштроумне црте лице одају интелектуалца, поврх свега он је смирен и разуман 

човек.  

 

Тако бих хтео да посетим ујку Божу и његове, али су се породични односи 

пореметили. .  

Миле Јефтић ( томови 4 и 5) лети долази у Узовницу или Црнчу. Дрина му се 

свидела, није знао да такве река постоји у Србији. 

 

У септембру су преминули: 4. септембра  Дафина Милановић, српска банкарка (1948), 23. 

септембра  Соња Савић, српска глумица (1961) 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1948
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1961
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-  

                                     Соња Савић. 

 

-Септембар 2008.године. Догађања. 
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Од 6 до 15. септембра је дошло до Раскола у Српској радикалној странци.  5. 

септембра Томислав Николић је поднео оставку на дужност заменика 

председника Српске радикалне странке и шефа посланичке групе СРС у 

Скупштини Србије. 12. септембра Томислав Николић, заједно са десетак 

функционера СРС који су прешли на његову страну, је искључен из Српске 

радикалне странке. 

9. септембра је Скупштина Србије ратификовала Споразум о стабилизацији и 

придруживању Србије са Европском унијом., 24. септембра у 

близини батајничког аеродрома срушио се авион ваздухопловства Војске 

Србије при чему је погинуо пилот. 

Септембар  и  октобар:2008.године означавају почетак светске економске кризе, настале 

због наводног слома америчког банкарског система. 

Авион Aeroflot Flight 821 се срушио близу града Перма у Русији, погинуло 88 путника.   

 

-26 септембар 2008.година. Преминула Славица Спасић ( том 5) 

 

Звао сам је телефоном. Тешко је изговарала поједине речи. Био сам збуњен, не 

знам о чему се ради. Ускоро сам сазнао од њеног брата да је преминула. 

 

Смрт похађа све чешпће.Постала је тужна, уствари трагична, свакодневица. Људи 

су огуглали на њено присуство. Ово ме неминовно потсећа на Други светски рат, 

иако сам тада био мало дете ( рођен 1936) , није избегло моме запажању, смрт је 

тада била нешто обично.. 

 

 

   Славица Спасић. 

 

Као да смо у рату. 

Славица је била надарена уметница, Написала је неолико запажених романа, видео сам 

изложбу њених слика. Основну школу и гимназију завршила је у Бепграду, и 

дипломирала и магистрирала на Факулуеуу пплиуишких наука у Бепграду.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB_.D1.83_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeroflot_Flight_821
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Била је члан Удружеоа коижевника Србије. Добијала признања. 

Живела је са братом  у великој кући у Сасоновој улици, мало испод широке авеније 

Војислава Илића. 

Изгледа да је преминула од рака на мозгу. 

Имала је широк круг дружења, састајали су се редовно у Хотелу `` Балкан``, писци, сликари. 

-Октобар 2008.године. Догађања. 

Биља и ја смо се опет срели код Пвиљона Цвијете Зузарић на Калимегдану у 18 часова. 

Занимљива коинциденција. Неко седе поред мене у аутобусу наспрам Народног позоришта, на 

следећој станици сам требао да сиђем да се упутим месту  састанка.То је била помало стидљиво 

насмешена Биља. 

У доласку у центар града у аутобусу 59 у који сам ушао недалеко од мога стана на Миљаковцу, све 

до крајњег аутобуског одредишта, сам се цело време на неки начин забављао необичним сценама 

које је пиређивао плав поснажан дечак од 5 до 6 година, који је на седишту испред мене седео са 

мајком, високом и кошчатом црнокосом женом која је држала у рукама врло плаву бебу. 

Мене одувек занимају боје, код Срба син плав као Рус или Скандинавац, а мајка црнка као да је 

Гркиња. Слично је и у Француској и Белгији. 

Аутобус и јавни превоз су врло погодна места за упознавање света и стварности. Запазио сам 

одавно, да су највише у току друштвених трендова, познавања психологија и менталитета људи, 

управо и највише, они који су свакодневно у контактима са свакојаким људима и  намерницима. А 

то су адвокати, сарадници центара за социјални рад,, судије, новинари, они на шалтерима у јавним 

установама и свим местима и функцијама где постоји снажан проток пролазника и долазника. 

Крећем се, срећем много људи, пратим интернет поруке, читам новине, гледам ТВ, слушам радио, 

дакле информисан сам, у току сам. 

Ипак, аутобус је годинама за мене место где ослушкујем врло пажљиво како одкуцавају дух, душа 

Београђана, и оних из целе земље. 

Почетком 1990-их и све до недавно санкције, рат, бомбардовање, жртве, избеглице, изолација  

земље, су се упили у свакодневне поступке људи , потмуле изразе лица, мутне погледе очију  без 

сјаја, споре покрете или понекад нервозне и импулсивне реакције. Успорени рефлекси, или нервоза, 

На излазним вратима би се укочили путници, као непокретне мумије, а позади њих у утроби 

великог  возила потпуно празно. Рекох учтиво једном приликом начичканом грозду младих 

путника, да уђу унутра где има места, замало да ме ухвате за руке и избаце из аугобуса. Насред 

аутобуса се поставио крупан  висок момак, раширио руке на држаче са обе стране возила, не да 

никоме да прође, сви га учтиво заобилазе.  

Уђе Ромкиња држи бебу у наручју, поред  ње иде мала девојчица, две младе девојке одмах учтиво 

усташе и позваше је љубазно да јој уступе места за седење. 

Запажам да је све више младих који уступају места старијим и болесним,  Таквих поступака је 

раније било мање. Ипак, нешто људско се буди у младим. 

Да се вратим на плаву бебу, његову мајку која је држи и наручју и живахно дете које седи поред 
мајке . 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Бебица је дражесна. На слободно место преко пута седе девојка, скоро девојчица, црнокоса и врло 

љупка, сагла се и посматра топло бебу, милује јој прстиће, бебица се сретно смешка. 

Мало мушко дете које седи поред маме, дете а има израз зрелог човека, као да је кошчато и 

одрасло, сазрело због нечега превремено, уозбиљило се, као да је отац породице, ваљда у у 

отсусттву оца се уживљавало у његову улогу заштитника. Окрете главу чистом прозору аутобуса, 

стакло сија као огледало, погелдах ка моме прозору, видех мој лик као  огледалу у соби.  

Дете виде себе  и свој лик у прозору огледалу,  и започе своју игру без краја. Наслони лице на 

хладно прозорско окно, упре очи у свој лик у прозору  огледалу, меће своје усне на усне у огледалу, 

онда окрете чело, па образе, диже руку, муњевито баци поглед ка прозору, трже се, виде тамо своју 

руку. Одмаче се, па се опет приближи, да би се повремено одмакао, уозбиљи и поприми израз 

зрелог и одговорног, помало забринуутог човека.. 

Шта га то мучи?  

Биља је одговорна и брижна мајка. Мора да се брине да заради за живот породице, са њом живе син 

студент и кћерка ученица средње школе. 

Разговарао сам са Драгом Кљајић из НВО о донацији за туризам на Дрини. 

Данас је дошла Деса, да кува, и да се шетамо по шуми. 

Удружење Братство Крсмановића се састаје, данас смо се срели у ресторану Дома војске Србије. 

Родоначелник, Братства Милан Крсмановић је врло мудар и разуман човек. 

Како време лети? Спојила се сва доба у  једно. Што сам старији, време све брже пролази, као да се 

топи?  

-6 октобар 2008.године.Хапшење мафијаша. 

 

-  

Документ број  216. 

-Октобар 2008.године. Четвртом општинском суду у Београду. ПОВРАЋАЈ ЗАПЛЕЊЕНЕ 

АРХИВЕ. 

Архива заплењена априла 2000.године,укључујући и рукописе мојих 20 необјављених књига  

још није враћена.  

Што је злочин једнак спаљивању јеретичких књига. 
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 8 октобра 2008.годин4е Србија је од Међународног суда правде затражила мишљење о 

једностраној проглашеној независности Косова и Метохије. 

  

 9. пкупбра  Црна Гпра и Македпнија признале једнострано проглашену независност јужне 

покрајине Србије,Кпспва и Меупхије. 

  

 

-Октобар 2008.године. Догађања. 

 

CETVRTI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU         Broj И-III-1192/02 

 

 

Predmet: Vas ZAPISNIK O POPISU I PROCENI sastavljen 29.08.2008 godine, 

koji sam dobio istog dana, RESENJE O IZVRSENJU od 4.7.2008 godine. U 

prilogu na kraju PREDLOG ZA IZVRSENJE. (PODNESAK IZVRSNOG POVERIOCA 

KRSMANOVIC TOMISLAVA). 
 
Kao sto sam vas obavestio ARHIVA se nalazi u prostorijama MUP-a Sbije Knez Milosevoj ulici  u Beogradu.  

Molim vas da se izvrsenje sprovede u prostorijama MUP-a Srbije, kao sto je to predlozeno podneskom 

Izvrsnog poverioca od 20.1.2007 ,strana 2, pozivam se na vase RESENJE O IZVRSENJU od 4.7.2008 godine.. 

U prilogu novi PODNESAK IZVRSNOG POVERIOCA KRSMANOVIC TOMISLAVA. 

 

( Izvolite pogledati DETALJNO OBRAZLOZENJE-sve u arhivi vaseg suda: 

 

2 Aprila  2000. godine oko 17casova i 30 minuta   Dragan Zdravkovic, saradnik policije i po nalogu policije 

(on  je narkoman, povezan sa mafijama i kriminalcima, i  policijom, i sam se hvalio da je agent policije,  meni 

je u tome svojstvu pretio smrcu, saznao sam da je ubijen), je zaplenio arhivu nase organizacije i moju licnu. 

Napominjem da je D.Zdravkovic bio od organa ondasnjeg sudstva, javnih tuzialstva i MUP-a podstrekivan 

protiv mene da mi preti ubistvom, sto je i ucinio u vise navrata telefonom i pismom od  19.7.2001 godine.  On  

je nasilno usao u prostoriju u ul. Visokog Stevana 11 u   Beogradu u kojoj se nalazila nasa arhiva , ova 

podrumska prostorija je deo stana Noleta Lekaja,  koji je pravni titular ( inace clana Saveta nase 

organizacije), Zdravkovic se nastanio  u njoj i tom prilikom zaplenio nasilno i nezakonito svu nasu arhivu i 

odneo je negde po nalogu MUP-a, sto je sam kazao. Ja to znam i bez njegove izjave. 

-2.000 primeraka libertarijanskih knjiga koje sam  publikovao u nasoj zemlji i drugim susednm drzavama, na 

njihovim jezicima-hrvatski, makedonski, slovenacki, romski―Avanture Dzonatana Galibla‖ best seler autora 

Kena Skulanda profesora Havaji univerziteta u Honolulu, i Isceljenje naseg sveta americke prestizne naucnice 

dr.Meri Ruvart. 

-rukopise 20 mojih neobjavljenih knjiga i spremnih za stampu sa tematikom ljudskih prava( zbirke 

dokumenata i moje analize ) 

-stotinak casopisa domacih i stranih gde su bili publiklovani moji strucni i naucni radovi 

-vise hiljada dosijea zalioca na krsenja ljudskih prava( sudska resenja, zalbe, novinski tekstovi  itd) 

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

-veci broj tekstova mojih neobjavljenih naucnih radova 

-moja celokupna vrlo bogata licna prepiska ,ukljucujuci i prepisku sa pojedinim znacajnim licnostima, 

drzavnici, sefovima drzava ,knjizevnicima, naucnicima, td 

-prepisku  nase organizacije 

-hiljade nasih saopstenja 

-hiljade primeraka nekoliko brojeva naseg lista Ljudska prava 

. nekolko desetina kniga marketinga, istrazivanja  trzista 

-megafon, tranzistor, pisacu masinu, itd 

 

Meni je tako oteto sve sto sam stvarao ceo zivot, to je brisanje pamcenja, monstruozan duhovni zlocin 

 

Odmah sam pozvao policiju i obratio se nadleznim sudovima i tuzilastvima , zajedno sa vlasnikom objekta 

Noletom Lekajem, zahtevajuci najhitnije mere ,da Zdravkovic odmah vrati ono sto je zaplenio, i da se iseli iz 

prostorija koje na nezakonit naci poseduje.  

 

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

predvidjenih blagovermenih i primerenih podnesaka, uz ocigledne  dokaze i svedocenja svedoka, sudovi do 

danas nisu omogucili da mi se vrati oduzeto, arhiva jos nije vracena.  

 

Dear Dr.Gabb, 

 

Thank you for invitation to the Libertarian Alliance Conference in 

London. I would like so much to assist this remarkable event  and to listen mentioned,  

among others, Aubrey de Grey, David Friedman and Hans-Hermann Hoppe, I am often reading 

your excellent texts , to meet libertarian friends. But this moment it is not possible for me. 

Because there are here still always numerous obligations and obstacles for that purpose. Belive it 

wil be possible in the future. All we here, we are very sad of tragic Vince Miller‟s death, for us he 

was a great man. I am gratefull of sending me messages. Wishing new progress to Libertarian 

Alliance 

 

With the best regards 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

Dear Mr Krsamnovic, 

 

I'm writing to remind you of the Libertarian Alliance Conference in 

London this coming 25th and 26th October. If you have already booked, or 

have told me you can't make it, I apologise for the reminder. But this 

will be one of our best ever events, featuring, among others, Aubrey de 

Grey, David Friedman and Hans-Hermann Hoppe. 

 

We can take bookings until next Wednesday. After that, it becomes harder 

to reserve a place at dinner for you. Certainly, if you arrive at the 

Liberal Club on the day with cash, we will let you into the Conference - 

Fire Regulations permitting - but you will not be able to reserve your 

place at the dinner. 

 

Book now: 

 

http://www.libertarian 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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--  

             Dr.Sean Gab 

-Октобар 2008.године. Први  општински суд у Београду. Накнада штете. 

Обратио сам се Првом  општинском суду у Београду захтевом да убрзају поступак који траје 

ево већ 14 година.  

Због вишедеценијских политичких прогона насталих по основу мојих филозофских, моралних 

и духовних убеђења, због ненасилног израженог мишљења, због последично насталих тешких 

повреда мојих законских права, злоупотреба, тортура и  штета које су из тога проистекле, што 

се тиче материјалних последица, претрпљеног душевног бола, страха, угледа, нарушавања 

здравља, што се види из  приложених доказа , докумената и сведока у тужби, позивајући се на 

уставне и законске одредбе  о праву на накнаду штете, сам  се обратио  Првом општинском 

суду у Београду Тужбом за накнаду штете дана 28.5.1994 године, против Републике Србије и 

Републике Југославије. А због преко две стотине кривичних деликата и узрочно-последичних 

штета, почињаваних према мени континуелно од стране органа тужене у временском периоду 

од 1975 ( односно 1963 године) до дана тужбе. Приложио сам уз тужбу опис почињених 

деликата, документоване доказе, позивајући се на сведоке, на крају сам истакао потраживани 

новчани износ. 

Судови споравају мој легалан захтев, развлаче у недоглед.  

Уместо да донесе правичну Пресуду, нстало је  непоштовање разумног рока и драстично 

кршење одредби закона, у међувремену тужена је починила нове кривичне деликте у односу на 

мене и штете које су из тога проистекле.  

У образложењу,судови  одбија моју жалбу ,  позивајући се на чланове 376 и  377 ЗОО, 

изјашњавајући се да је захтев за накнаду штете застарео. 

Судови су погрешно  применили  одредбе материјалног права  позивајући се на чл.376 ЗОО и 

чл.377 ЗОО из следећих разлога: 

а.. Нема застарелости јер кривична дела која проузрокују штете трају континуелно до 

данашњих дана, у вези са чланом  360, тачка 2, ЗОО. ( Застарелост наступа кад протекне 

законом одређено време у коме је поверилац могао захтевати испуњење обавезе). Ово време 

није протекло, јер противправне радње тужене и чинидбе штета  трају до дана доношења ове 

пресуде.  Ову тврдњу подносилац жалбе поткрепљује претходним  образложењима у овој 

Жалби, и Суду приложеним  документима, и доказима , уз позиве на сведоке.  

У проведеном поступку другостепени суд је позивајући се на чланове 376 и 377 ЗОО, 

пренебрегао кључну чињеницу природе ових кривичних дела, да она у овом временском 

периоду трају континуелно од 1975 године, и раније, да нису једнократна него вишекратна, у 

пакету, све до дана доношења пресуде.  



714 
 

Чиме је услед погрешне примене материјалног права чињенично стање у погледу наведених 

околности непотпуно утврђено, а од њих зависи закључак  о томе да ли је потраживање 

тужиоца застарело. 

Позивам се на члан 61 КЗС, из разлога: ово продужено кривично дело  чини више истих или 

истоврсних кривичних дела, чија је бит кажњавање и прогон подносиоца жалбе, због 

политичких разлога; учињена су у временској повезаности од 1975 године ( и раније), до 

датума пресуде;  од стране истог учиниоца ( истих учиниоца), који су наведени органи тужене; 

која представљају целину због постојања следећих околности: истоветности оштећеног 

тј.подносиоца жалбе, истоврсности предмета дела-кажњавање по политичкој основи, 

коришћења исте ситуације-да је жалиоц био проглашен за ''политичког непријатеља'', касније 

страног плаћеника и агента ЦИА, и истог трајног односа власти и тужиоца, јединства места-у 

Београду. На делу је јединствен умишљај учиниоца са циљем да жалиоца кажњава и прогони 

као неистомишљеника и наводног страног плаћеника, агента ЦИА, критичара, у наведеном 

интервалу времена. По својој природи ова дела допуштају спајање у једно дело, јер чине 

целину деценијских атака поменутих органа тужене на жалиоца. 

б..Клаузула  објективне сметње услед несавладиве препреке. 

Поднослац жалбе се позива на  члан 383 ЗОО ( Застаревање не тече за све време за које 

повериоцу није било могуће због несавладивих препрека  да судским путем захтева испуњење 

обавезе), у вези са чланом 384 ЗОО, став 1-Утицај узрока застоја застаревања ( Ако 

застаревање није могло почети да тече због неког законског узрока, оно почиње тећи кад тај 

узрок престане). Другостепени суд је погрешно  применио одредбе материјалног права  

позивајући се на застарелост из чл.376 ЗОО и чл.377 ЗОО, пренебрегавајући овога пута 

чињеничне околности , времена и простора који одређују природу ових кривичних дела: да је 

претходна држава била партијска, укључујући, законе и судство, да је тужилац поднео више 

десетина  судских и других правних и управних захтева против учиниоца кривичних дела који 

су му проузроковали штете, будући да је од тадашњег поретка,  од судова, био званично и 

неосновано проглашен за страног плаћеника и агента ЦИА, логично је закључити да судови 

нису били објективни према њему.  Тужилац није могао из добро познатих објективних 

разлога да оствари своја права у време Ј.Б.Тита и С.Милошевића, све до 1999 године, 

односно до 2000 године док је Милошевић  био на власти. ( Фасцикла А. Документи број 5 

и  6 ( стране 35-41).  

Али као што је познато, и што тврде наша наука и врсни правници, и што тужилац даље 

образлаже, судство се није у довољној мери ослободило арбитрарности ни до датауам 

доношења пресуде.  

в.  Злочини блиски злочинима против човечности .    

Кривично гоњење и извршење казне, последично и настале штете, не застаревају за 

злочине против човечности, и за друга тешка кривична дела за која међународним 

уговором буде искључена примена института застарелости. 

Подносилац жалбе( жалиоц) доказује да је био жртва злочина блиских злочинима 

против човечности, јер је био жртва злоупотребе психијатрије и медицине у политичке 

сврхе- Позива се на међународно законодавство, и Римски статут члан 7 који 

дефинишу злочин против човечности као: ''прогањања, и други нехумани поступци 
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сличног карактера којима се намерно проузрокују тешке патње, било које групе, или 

заједнице, на политичкој основи, или по другим основима, који су међународним 

правом унверзално признати као недозвољени. 

Судови растежу са циљем да добију  у времену, узимајући у обзир моје године., да 

ме исцрпљују финансијски, узимајући енергију, да  ме здравствено изнуре, и тако 

скрате мој живот и избегну накнаду штете. Тако чинећи покушавају да ме тихо 

уклоне као тражиоца накнаде штете и повраћаја одузетог.  Да мојим примером борца за 

законска права од 1971.године,  заплаше оне који као и ја траже своју правду,  да их 

обесхрабре- НИКАД НЕЋЕТЕ ДОБИТИ ВАШЕ. 

Овако је са већином грађана Србије. Погледајте сада око себе, своје сроднике,  

познанике, суседе, видећете визију болесних и изнурених, ојађених и унесрећених, 

болештине, умирања, читуље и сахране. 

Циљ је подмукло рушење Србије, по начелу: осиромашени, ојађени,  изнурени и 

остарели Срби –тако подмукло онеспособљени да бране  своја права. 

На радост оних којима одговара нетакнут друштвени STATUS QUO. Да тако овековече 

власт. 

-Октобар 2008.године. 

21. октобра је основана Српска напредна странка. За лидера СНС изабран Томислав 

Николић, а бивши генерални секретар Српске радикалне странке, Александар Вучић, 

изабран за заменика председника СНС-а. 

-23 окт обар 2008.године. Допис Драгићу Рудићу. 

Документ број  217. 

ВИШЕ ПУТА САМ БИО ПРИМЉЕН ОД СТРАНЕ ОВОГА ФУНКЦиОНЕРА, УВЕ МЕ ЈЕ САСЛУШАО ПАЖЉИВО, 

ПОСТУПИО ЈЕ КОРЕКТНО, КАКО МОЖЕ, упутивши допиае надлежним службама. 

Али правде нема. 

-24 октобар  2008.године. 

Са Биљаном Куколечом  и Надом Петровић  сам  данас посетио Сајам књига. тамо сам срео и 

Триву  Инђића. Увече смо били у Руском дому. 

-27 октобар 2008.године.Физички напад на професора Марка Младеновића ( томови 4 и 

5). 

-  

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
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-Октобар 2008.године. Четвртом оштинском суду у Београду.Архива се н алази у МУП-у 

Србије. 

Документ број 218. 

-29 октобар 2008.године. Манипулације са мном. 

Pokret za zaštitu ljudskih prava                                                                Beograd, 27.10.2008 godine                                

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

PROFESOR  PRAVNOG FAKULTETA  U BEOGRADU dr. MARKO 
MLADENOVIĆ NAPADNUT I POVREĐEN  OD PLAĆENIH  HULIGANA  
 
 

Dr. Marko Mladenovic ( 1928), profesor Pravnog f akulteta u Beogradu,  predsednik Udruţenja OPSTANAK 

za borbu protiv bele kuge, pisac velikog broja knjiga, u svetu renomiran nauĉnik, dobitnik više priznanja,  

poznat  po  svojoj radikalnoj borbi za opstanak ugroţenog  srpskog naroda, zbog ĉega je odavno  izloţen 

pretnjama i ugroţavanjma liĉne bezbednosti i imovinske sigurnosti, njemu prete utamniĉenjem 

neograniĉenog vremena trajanja,  je ponovo bio ţrtva agresivnog napada. On je bio napadnut u ponedeljak 20 

oktobra oko 12 casova na Svetosavskom platou blizu Hrama Svetoga Save, nedaleko od njegovog stana. Dok 

je se šetao što ĉini svakodnevno, sa leĊa je na njega u trku naleteo nepoznat mladić, gurnuo  ga i oborio na tlo; 

profesor Marković je pao na glavu, ozbiljno se povredio, bio je ĉetiri sata bez svesti u Urgentnom centru u 

Beogradu , imao je potres mozga. 

 

Profesor Marković kaţe da je na delu naruĉeni politiĉki obraĉun . 

 

Gde su organi policije, sudstva, drţava, gde su medija, gde je javnost, staleške organizacije, nikoga nema da  

stane u zaštitu zasluţnog graĊanina koji vaţi za beskompromisnog borca za srpsku stvar, iako u njemu mnogi 

vide jednog od najumnijih  ţivih  Srba.  Profesor Marković kaţe da je ovaj teroristiĉki akt  premlaćivanje kao 

u doba najcrnjeg samovlašća i terora  uĉinio  mladić koji  je plaćen  :» UBIJ SRBINA , NAMESTIĆEMO TI 

DONACIJICU, PUT NA NEKI MEĐUNARODNI SKUP, LEP PROVOD» 

 

U Srbiji danas ljudski ţivot vredi tako malo, Srbi su na odstrelu. A svi ćute, svi su zatvoreni u svoje svetove, 

ne interesuju se za druge, nema osećaja solidarnosti, pozavaĊani  su,  te tako nemoćni da se brane. Dok ne 

doĊu i oni na red, kao toliki drugi koji su ćutali ,a onda će biti kasno. Predoĉavajući javnosti ovo zlodelo 

pozivamo sv dobronamerne pojedince da dignu svoj glas u zaštitu profesora Mladenovića.  

 

Tomislav Krsmanović, predsednik  
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Tomislav Krs manovic    
Tel.011 - 3511829; 064 - 3095176;    
Pokret@eunet.yu   
  
  

TAJNA  POLICIJA  NASTAVLJA  DA OBMANJUJE ZVANICNU  VLAST   

U  VEZI  MENE.   
  
Vec decenijama moja porodica i ja licno, smo izlagani neosnovanim sumnji cenjima, neopravdanim  
nadzoravanjima i ucestalim diskriminatorskim i represivnim postupcima. Zbog cega sam da bih se branio se  
bio upustio u politicke vode, postao sam borac za ljudska prava. Da nije bilo neopravdanih ataka to ne bih  
nikada ucinio.  Ovi na padi na moje i mene licno , su bili programirani od strane tajnih struktura vlasti.    
  
Vrlo dugi niz godina sam se trudio da pogresno obavestenim i otrovno indoktrinarinim i ostrascenim  
strukturama zvanicne vlasti dokazem, nazalost bezuspesno,  da sam nevin , da sam posten i lojalan gradjanin,  
istinski patriota. Njima sam bio prikazivan u laznom svetlu, kao “belgijski djak, upregnut u kola anti - 
jugoslovenske propagande, i sl”, a ja sam se branio od profesionalne diskriminacije, na nivou stana,  sto se tice  
sm etnji u bavljenju naucnim radom,  slobode izrazavanja. Decenijama sam, bio izlagan koliko otvorenim  
represalijama, toliko jos vise vrlo diskretnim, ali krajnje opasnim metodima specijalnog rata, a onda  
proglasavan za “ bundziju bez razloga”, ili jednostavn o za paranoicara.   
  
Da bih se branio pisao bih saopstenja, analize, udruzio se sa slicnim saborcima, ucestvovao na izborima,   
napisao sam poslednjih godina nekoliko knjiga,  osnovao sam Pokret za zastitu ljudskih prava.   
  
Shvatio sam, na kraju da se nije rad ilo samo o meni, nego da je svakojakim, cesto zakulisanim  udarima bila  
izlozena vecina gradjana, sa ciljem snemocavanja nase nacije i drzave da se ne bi mogli odupreti rusilackom  
projektu koja sada ipak bolje prepoznaje manje ili vise vecina gradjana. Izl ozeni su bili udarima i mnogi  
nosioci ondasnje vlasti, mnogi su nestali na svakojakim zavijutcma i u maglama  svakojakih zaseda istorije.  
Neka danasnji zvanicni vlastodsci pogledaju oko sebe, videce spekatkla ljudskog jada i cemera, stradanja,  
nestajanja.  U Srbiji je krajnje konfuzna situacija, vecina gradjana nije dovoljno svesna o cemu se radi, ne  
znaju sta se sa njima desava, ko to cini, kako, zasto,.vide da se desava nesto grozno. Zatvoreni su u svoje  
svetove ne pricaju jedni drugima o svojim maglovitm  ali poraznim morama,  nema kolektivne svesti, niti  
akcija solidarnosti. Srbija tone sve ubrzanije, a ne brani se kako treba. Savrsen zloc in.   
  
Imam 72 godine, zelim da se posvetim mirnom nepolitickom radu, da razvijam turizam u rodnom kraju (  
Drina, zapadn a Srbija), da pisem knjige. Znaci prestajem da se bavim politikom. Ocigledno da sada ne postoji  
bilo kakav razlog bilo kavog bavljenja mnome od strane neformalnih  centara moci ( tajkuna, mafijasa,  
kriminalaca).  Ali umesto da smanje nadzor, oni su najedno m pojacali specijalni rat. Trude se da budu sto  
diskretniji , skriveniji,  ali da nanose stete, da budu neprepoznatljivo razorni. Smatraju da saa kada se ne  
branim da mogu ubrzati definitivan obracun. Ujedno ljutito uzvikuju da ja trazim obestecenje. A sta  ima tu  
lose, ako su mi danasnji nelegalni milioneri, ili miljarderi,  unistavali nevinom zivot decenijama, bogatili su na  
moj racun,  i na suzama i krvi vecine,  valjda imam pravo da trazim ostetu.   
  
Obracam se javnosti, zvanicnoj vlasti, policiji, sudstvu : na delu je prevara, цЦиљ је ослбити већину, да н може да им се супросттави.I SE OBRACUNAVAJU SA  
 
 Sta ciniti: ne nasedajmo intrigama, losim procenama,  
sumnjicenjima, zavadama. Nas su zavadjali decen ijama, tako nas doveli do danasnjeg tragicnog ishoda,  
steknimo novu mudrost, ne nasedajmo na nove zavade. Cenimo jedni drugog kao “malo vode na dlanu”, neka  
svako obavlja svoju duznost, radne zadatke na najbolji nacin. Sigurno cemo biti pobednici.    
  
Tomisl av Krsmanovic   
 :   
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-  

-  

 

-Новембар 2008.године. 

Рођак Душко Станојевић ( томови 1-5), драги и разумни Дуле је у пензији..Понекад 

прошетамо Кнез Михајловом, некадашњом штрафтом. 

4 новембар 2008.године.Барак Обама изабран за председнка САД. 

 

Tomislav  Krsmanovic : SURVIVALIZAM-KAKO  

DA SRBI  I  SRBIJA  PREZIVE? 
 
 

Survivalizam je pojam koji oznacava snalazenja pojedinca u prirodi , kako da zagubljen pronadje 

hranu da prezivi, da se spase od elementarnih nepogoda, od svakojakih mogucih kataklizmi u 

savremenom svetu. 

 

Survivalizam vidim mnogo sire iz ove nase balkanske perspektive, na jedan novi nacin, kao danasnji 

na ovim prostorima vrlo aktuelan duhovni pokret, koji zapljuskuje sve sfere nasih bitisanja, 

odrazava se i  u nasoj knjizevnosti.  

 

Mi smo ugrozeni, tragajmo za putevima kako da prezivimo?  

 

Svi mi treba da se udruzimo da istrazujemo resenja koja ce nasu naciju spasiti od nestanka.  

 Раѕрадит и 
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Барак Обама. 

2 новембра сам се нашао са Стевом Којићем  ( томови 1-5), станује на Видковцу, то је суседство. 

Доживео је трагедију, његова кћерка је погинула у саобраћајној несрећи. Изгледа да је његов сан да 

сагради кућу на Космају засад зустављен. Он је данас на каси лутрије на Видиковцу подигао 

згодитак . 

Милан Нешић ( томови 4 и 5) станује у суседном Реснику, после развода и куповине стана у овом 

мирном подавалском насељу је остварио сан-посветио се мирном животу и писању  књига. Долази 

понекад у мали ресторан у мојој   улици. Он се редовније виђа са Мишом Костићем ( томови 4 и 5). 

Одржавамо редовне састанке у Дубљанској улици, у просторијама Задужбине ГОЈКОВИЋ.. 

иницијатор ових окупљања је др. Влада Љубичић, мудар и упоран борац. 

Срео сам се опет са Бобаном Арсеновићем из Горњих Кошаља. Пун је идеја пројеката развоја 

туризма у родном крају.  

Како су наши људи предузмљиви, само их треба мало потстакнути.  

 11. нпвембра је преминула  Никица Маринпвић, прва мис СФРЈ, 1966. године (1947) 

 

Никица Мариновић у средовечним годинама 

18. нпвембра је преминуп  Ђпкп Вјещуица, српски новинар (1939) 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1947
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%98%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://en.wikipedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg
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-Децембар 2008.године.  

Преминули. 5. децембра Пауријарх Алексије II, руски патријарх (1929), 16. децембра  Никпла 

Караклајић, српски шахиста и радио водитељ (1926). 

9. децембра Мисија ЕУЛЕКС је почела свој мандат на територији АП Кпспвп и Меупхија. 24. 

децембра у Мпскви је потписан споразум по којем је 51% НИС-а дефинитивно постало власништво 

руске нафтне компаније Гаспрпм. 

-.26 новембар 2008.године. Сусрет са Биљаном Куколечом. 

 Сусрели смо се у 18 часова испред зграде Народног позоришта на Тргу републике. Тема нашег 

разговора је лекторисање моје књиге. Биља ме је упознала са њеним сином и  кћерком, скоро 

тинејџерима, обадвоје су надарена деца. 

-1 децембар 2008.године. Дописи академицима  Предрагу Палавестри и Љубомиру Симовићу.. 

 
 

Предраг Палавестра.  

-  

Томислав Крсмановић                                                             1 децембар 2008 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд 

Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Pokret @eunet.yu 

 

Професор dr. Предраг Палавестра, академик 

 

Поштовани професоре Палавестра, 

 

Био сам слободан после разговора са  Вама, да Вам проследим преко госпође Кажић 

странице моје најновије књиге САГА О...ИЋИМА . 

 

Узео сам слободу да Вас замолим да погледате овај текст, ради објективног суда, јер 

се осећам заслужним, борим се већ деценијама за опште добро. Сарађивао сам 

својевремено врло плодоносно са Одбором за одбрану мисли и изражавања који је уз 

подршку професора .К.Чавошког и мене, 6 јануара 1986 г.издао врло значајно 

саопштење о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, те тако најзад ово питање 

ставио на дневни ред.  Овај Одбор  је  се 9 јуна 1986 обратио државним органима  у 

вези прогона којима сам био изложен, а интервенисао је на сличан начин још  у 

неколико наврата поводом прогона појединаца о чему сам ја обавестио Одбор. 

Угледни чланови САНУ су ми пружали подршку у мојој неравноправној борби за 

достојанство и опстанак. Издао сам пре неколико година репринте издања САНУ под 

називом СОКОЛСКА НАХИЈА, Љубомира Павловића и КОСМАЈ, др.Ераковића. 

Мој рођени брат др.Велибор Крсмановић, биохемичар, професор Универзитета у 

Лиону у пензији, је члан САНУ из иностранства. 

 

Ове чињенице су ми на неки начин дале храброст да Вас замолим за Ваш суд. Ја се и 

даље борим, имамо демократску патриотску власт, али нажалост још има оних 

неформалних криминализованих сегмената који  желе да узурпирају туђа права, а 

званична власт поред најбоље воље није у стању да их довољно обузда. 

 

Опредељујем се за књижевност , у томе видим једну шансу доприноса општем 

бољитку, али и изражавања онога што ме тишти и што се надам да тако могу 

најлакше саопштити. Ваше објективно мишљење је за мене драгоцено, да се тако 

исправим , желим да знам стварну литерарну и другу вредност ове књиге? 

Напомињем да имам скоро потпуно спремне остале томове за штампу, све до 

данашњих дана, у којима је врло детаљно описано све што се догађало до данас, 

укључујући и све моје борбе, и других судеоника у борби за демократски преображај, 

имам врло богату документацију, саопштења, петиције, итд. Боравак у Брислу, 

Белгија 1965-1971 је посебно занимљив, због боравка у сред ишту света, и Хладног 

рата, што је врло детаљно описано: туђина Србима није брат, однос Запада према 

нама, и другим словенским државама, вршљања Титових агената наводно без увида 

западних полиција, итд. Знам добро све шта сам преживео на демократском Западу; 

без обзира што је то негативан опис односа Запада према нама, убеђен сам да ми они 

то неће узети за зло, јер су то чињенице, али изнете на учтив, дипломатски начин. ( 

Они су ми то саопштили, дозвољавају). Али је све то сензационално, непознато, то 

нико није саопштавао досада на такав начин. У нади да ћете ми изаћи у сусрет. 

С'поштовањем  Томислав Крсмановић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_II
https://sr.wikipedia.org/wiki/1929
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1926
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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      Љубомир Симовић. 

дец, 

 

Томислав Крсмановић                                                             

1 децембар 2008 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд 

Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Pokret @eunet.yu 

 

 

Професор dr. Љубомир СИМОВИЋ, академик 

 

Поштовани професоре СИМОВИЋУ, 

 

Био сам слободан после разговора са  Вама, да Вам проследим преко госпође Кажић 

странице моје најновије књиге САГА . О..ИЋИМА . 

 

Узео сам слободу да Вас замолим да погледате овај текст, ради објективног суда, 

јер се осећам заслужним, борим се већ деценијама за опште добро. Сарађивао сам 

својевремено врло плодоносно са Одбором за одбрану мисли и изражавања који је уз 

подршку професора .К.Чавошког и мене, 6 јануара 1986 г.издао врло значајно 

саопштење о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, те тако најзад ово 

питање ставио на дневни ред.  Овај Одбор  је  се 9 јуна 1986 обратио државним 

органима  у вези прогона којима сам био изложен, а интервенисао је на сличан 

начин још  у неколико наврата поводом прогона појединаца о чему сам ја обавестио 

Одбор. Угледни чланови САНУ су ми пружали подршку у мојој неравноправној борби 

за достојанство и опстанак. Издао сам пре неколико година репринте издања САНУ 

под називом СОКОЛСКА НАХИЈА, Љубомира Павловића и КОСМАЈ, др.Ераковића. Мој 

рођени брат др.Велибор Крсмановић, биохемичар, професор Универзитета у Лиону у 

пензији, је члан САНУ из иностранства. 

 

Ове чињенице су ми на неки начин дале храброст да Вас замолим за Ваш суд. Ја се 

и даље борим, имамо демократску патриотску власт, али нажалост још има оних 

неформалних криминализованих сегмената који  желе да узурпирају туђа права, а 

званична власт поред најбоље воље није у стању да их довољно обузда. 

 

Опредељујем се за књижевност , у томе видим једну шансу доприноса општем 

бољитку, али и изражавања онога што ме тишти и што се надам да тако могу 

најлакше саопштити. Ваше објективно мишљење је за мене драгоцено, да се тако 

исправим , желим да знам стварну литерарну и другу вредност ове књиге? Напомињем 

да имам скоро потпуно спремне остале томове за штампу, све до данашњих дана, у 

којима је врло детаљно описано све што се догађало до данас, укључујући и све 

моје борбе, и других судеоника у борби за демократски преображај, имам врло 

богату документацију, саопштења, петиције, итд. Боравак у Брислу, Белгија 1965-

1971 је посебно занимљив, због боравка у сред ишту света, и Хладног рата, што је 

врло детаљно описано: туђина Србима није брат, однос Запада према нама, и другим 

словенским државама, вршљања Титових агената наводно без увида западних 

полиција, итд. Знам добро све шта сам преживео на демократском Западу; без 

обзира што је то негативан опис односа Запада према нама, убеђен сам да ми они 

то неће узети за зло, јер су то чињенице, али изнете на учтив, дипломатски 

начин. ( Они су ми то саопштили, дозвољавају). Али је све то сензационално, 

непознато, то нико није саопштавао досада на такав начин. У нади да ћете ми 

изаћи у сусрет. 

С'поштовањем  Томислав Крсмановић 

 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic  

Tel.3511829;  Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu                                        

 

Profesor dr. LJUBOMIR SIMOVIC, akademik 
 

Postovani profesore Simovicu, 

 
Hvala Vam veliko sto ste iscitali moju knjigu i dali Vas kratak sud .To je za mene 

ohrabrenje da nastavim u knjizevnom radu.  

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-3 децембар- Нестала Цакана. 

Милица ми рече да је Цакана нестала. 

 `` Како то``? запитах је.`` Има двдесетак дана ми се није јавила, било ми је чудно, позовем 

заједнчике познанице, нико ништа није чуо од ње, нити  о њој. Одем  до њеног новог стана, била 

полиција, Цакана је нестала без трага и гласа, издата је потрница, свугде је траже .``, одговара 

Милица. 

Не могу да поверујем да би Цакана била у стању да скочи са моста, или да изврши самоубиство. 

Истина је да је њена животна судбина несретна , и да је стално шибају опоре неприлике, али она 

није таква особа да све то узима на трагичан начин, у свему налази неку забавну страну.  

Шта је онда са њом?    

Да није у болници, помислих? Или се уклонила у манастир?  

Па тамо би је полиција пронашла. 

Напустила земљу у потрази за послом? Никад тако нешто није ни помишљала. 

Да није упала у неки шахт у , рупу? 

Да је нису заврбовали секташи? 

Или се негде због нечега скрива? Зашто? 

 

-Децембар 2008.године.  Положај дијаспоре, обједињавање. 

Документ број 219. 

- 23 децембар 2008.године. Допис двема НВО-Накнада штете. 

Документ бр ој 220.  

-Децембар 2008.године.Тужба за накнаду штете.  Одговор на поднесак  Републичког 

јавног правобраниоца.  

Документ 221. 

Децембар 2008.године. Сребреница-треба рећи истину. 
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Томислав Крсмановић  

СРЕБРЕНИЦА-ТРЕБА  РЕЋИ  ИСТИНУ 

Када се ради о Сребреници, реч треба дати  објективним и добронамерним познаваоцима свега што се тамо 
дешавало. И то не само у ратовима у последњој  деценији прошлог века, него и за време Првог и Другог 
светског рата. А корени сребреничке омразе вуку своје исходиште још из 19 века , и раније.  

Дозволите да предочим да је моја мајка из Братунца код Сребренице, отац из оближње србијанске вар ошице 
Љубовије, мојој мајци су усташе  ( не муслимани Бошњаци, народ никад није хтео покоље)  убиле у Другом 
светском рату 22 блиска срод ника, брат моје мајке Вељко Поповић и брат мајке моје мајке Ранко Беатовић су 
убијени у Јасеновцу маљем у главу на Светог Саву јануара 1942 године ( а њихових имена нигде нема у 
списку жртава, истина се умањује, укрива); двадесет њених сродника су поклани тада у Сребреници. Нико за 
то није одговарао, убице су живеле у Титовој и Милошевићевој држави слободно.  

За време Другог светског рата у Источној Босни ( где је и Сребреница) је од усташа убијен огроман број Срба. 
О томе се за време комунизма ћутало'' у име братства и јединства'' . Када су избили ратови почетком 1990-их 
година, нису заобишли ни сребренички ни братуначки део источне Босне. Неко је намерно позавађао 
Бошњаке и Србе, протурили су у народ некакве спискове које су наводно Срби саставили са именима 
Бошњака које треба ликвидирати'; исто је подметнуто и са некаквим муслиманским списковима  Срба које 
треба ликвидирати.  

Тако је потпаљена наслеђена мржња која је тињала.од раније. Можда не знате да  је  у Првом светском рату 
Сребреница била јако српско  упориште против стране аустроугарске доминације, ту је спаљен српски мајор  
Коста Тодоровић.  

Корени омраза су много дубљи, неприступачна турска тврђава СОКО у Србији изнад Љубовије, око 30 
километара далеко од Сребренице,  је деценијама после пада турске владавине у Србији одолевала, била 
неосвојива, називана''султанова невеста''. Када је најзад крајем 19 века пала у руке Срба, сви  од Срба 
омражени Турци ( махом потурчењаци-Турци су Србе подмукло завађали-Потурица гори од Турчина, највеће 
битке у Првом српском устанку су уствари вођене између Срба две вере) су под заштитом међународних снага 
( ондашњег ''УНПРОФОР''-а) отишли преко Дрине у Сребреницу, а Срби су очекивали да буду од њих 
кажњени. Омраза у вези Сребренице тиња и од тада. 

Када се зна шта се дешавало у овом делу Босне, онда је логичан закључак да је било потребно много такта, 
одмерености,  да се не повреде дубоке српске ране. због огромних невиних жртава. Уместо тога, из Београда 
је дошао приучени милошевићевски полицајац који је испекао занат мржње у његовој полицији, који је 
надзоравао поштене патриоте у Београду ( и мене лично-покушао је марта прошле 2008 године да ме 
интернира за вечито у лудницу),  почео је зулуме над Србима у сребреничким и братуначким селима..Тиме је 
посут бензин на ватру, избио је огроман пожар. Срби су реаговали логички: толики наши сродници су поклани 
у Другом светском рат у, не само да нико није одговарао, него ево сада нас опет кољу. 

Варница је запалила тињајућу мржњу, настали су покољи.. 

Овоме покољу су кумовале и разне стране војне и друге формације које су тада биле тамо. 

Колико је тачно било у Сребреници и Братунцу и околини бошњачких, а колико српских жртава, треба 
утврдити објективним проценама. Што није учињено.  

Будући да познајем добро душу и Бошњака и Православаца који тамо живе, изјављујем  одговорно, да они 
никад нису хтели да ратују него да живе као добри суседи и  браћа. Њих су одувек завађали моћнији народи 
на вишем ступњу културе и знања. Тако је било и  са Сребреницом. 

Последњи рат је показао да снаге ван Балкана желе по сваку цену да наставе вековне заваде балканаца. Где 
им је душа? Зар имају иоле људскости да завађају браћу, да се кољу, черече, убијају, ратују једни против 
других?  Где вам је душа, зар мислите да су ваша деца вреднија од наше? 
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-31 децембар 2008.године. Голуб Бакић о људским правима. 

Документ број 222. 

-2008. година. Нобелову награду за мир добио Марти Ахтисари. 

 `` Како када се залаже за албанско Косово, и потпирује  сукобе на Балкану``, пита се др. 

Обрен Цицовић. 

 Доминирају Јапанци, тројица Јапанаца се налазе међу добитницима Нобелове награде , и 

то двојица за хемију и један за физику. Јапанци су велики народ, не само по броју, нго и по 

духу. Поражени су атомским бомбама, али се генијалност овога народа окренула  од 
освајања ка раду, екон омииј и науци. Треба од њих да научимо много што шта. ?.  

 

 

Томислав Крсмановић: Ђорђо Беатовић о Братунцу и Сребреници 

28 јуна 1914  када је убијен Принц Фердинанд, о Араду и Шапроњеку 

 
 „Када на Видовдан 1914. убише у Сарајеву принца Фердинанда, настаде мук у 

Братунцу; сви се повукоше у куће, затворише радње, појавише се војска и жандари 

на коњима, а мене ухапсише, па право у затвор. Пред објаву рата Србији, 26. јула 

1914. године, доведоше у затвор и мога оца Павла, као и Влајка Зарића и друге виђене 

људе. Онда нас поведоше у сребренички затвор: док су нас водили кроз Братунац, 

истрча вриштећи моја мајка Госпава а шуцкор је удари кундаком у груди―. Знао сам 

да је Госпава, мајка ујке Ђорђа, касније обешена у Тузли, зато што је помагала 

српске комите. Ујко Ђорђе је  тужно погнуо главу: „Мајку више никада нисам видео. 

Многе Братунчане и Сребреничане из околине су отерали у логор у Арад, тешко је и 

замислити шта су наши претрпели. Прво их све спровели у Тузлу ―. Штрецнух се, 

опет Тузла! Стално Тузла! Стварно је зла. ( Напомена: Тузла је била кобна за Србе и 

у Другом светском рату, а и у ратовима почетком 1990-их година). „Онда нас послаше 

у Босански Брод, у карантин, а одатле возом у Арад, Шапроњек и друга места―. 

Успут су их, на железничким станицама, пљували, чупали су свештеницима браде, 

каменовали вагоне. У Араду су око 5500 затвореника стрпали у нездраве, смрдљиве, 

мемљиве и претрпане бараке, које су раније служиле за болесне од колере; били су, по 

неколико дана, без воде и хране, немајући где да легну, нити чиме да се покрију; 

нечистоћа је била ужасна: инсекти  су им гмизали преко тела, нужду су морали да 

врше у истим просторијама. Онда су почели да им дају храну једном дневно: 

полутруло месо је трпано, лопатама, право из кланица, у прљаве вреће. Убрзо се 

појавише свакојаке заразне болести, поразбољеваше се, почеше масовна умирања; 

мртви су лежали поред живих; мртве би ујутру сакупљали на гомиле, а онда би их 

колима вукли на гробље; изгледа да је половина затвореника ту поумирала. Људе су 

кажњавали, окивали и тукли.''. 
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-Јануар 2009.година. Обављени контакти  и адресе. 

Видим циљ пред очима: да Дрина постане туристичка ривијера Србије, јер она то заслужује. А  

тај  њен потенцијал је запостављен. Да се Дрина налази у некој просперитетној западној 

држави, она би била стециште туриста и истинска атракција. 

Али ово је Србија. 

Моје акције да Дрину прикажем свету онаква каква је, које сам започео 2004.године се 

умножавају и убрзавају. 

У исто време  неко их подмукло  саботира. 

Ко? Зашто? 

У прилогу неке од  акција за промоцију Дрине. 

Документ број  223. 

Да добијем накнаду вишедеценијских почињених штета, да се спасем  и моје блиске, да се 

изборим за моја права, да пишем књигу,  да допринесем општем добру.  

-Јануар 2009.године. Допис господину Луису. 
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-Јануар 2009.године. Са Биљаном Куколечом  у кафеу `` Снежана``. 

Биља  Куколеча  је седела  вечерас поред мене у бившој  кафани-ресторану ``Снежана`` на углу 

Кнез Михајлове и бивше улице 7 јула.   

Напољу је у леденој јануарској ноћи  дивљала београдска  зима, овде се додирују умерено 

континентална  и панонска  опора  континентална  клима, са Карпата је  у ураганским  

налетима кошава засипала снежним прахом залеђене плочнике мирне, у ноћи опустеле Кнез 

Михајлове улице.  

 

             Кошава завејава путеве . 

 

Postovani gospodine Luis,   
Hvala na lepim novogodisnjim zeljama, sto i Vama takodje zelim. Nadam se da ce saradnja sa  
Vama biti korisna da se ovo zlo obznani i predupredi. Molim Vas ucinite sto mozete da Radomir  
Veljkovic bude oslobodjen iz ludnice u Vrscu  gde se nalazi od 2004 godine. Zvezdan Milivojevic  
je opet pre desetak dana smesten nasilno u Psihijatrijsku bolnicu LAZA  LAZAREVIC u  
Beogradu po kazni zato sto se bori za ljudska prava, navodno sto je pustao glasnu muziku. Ima  
jos nekoliko osoba koje su b ili u ludnicama kojima opet prete, poslacu Vam i o njima. Da li ste  
dobili preko emaila  tekst PREDLOG REFORMI ZAKONA KOJI REGULISU NASILNU  
HOSPITALIZACIJU? Tu ima mnogo detalja.    
  
Pregledao sam preliminarni tekst ( video sam ga i na internetu GOOGLE), mol im Vas da imena  
koja dalje navedem OBAVEZNO obristete, ostavite prazno na svakom mestu gde se ova imena  
pominju, nadam se da Vam to nece biti veliki posao. A za mene  je to izuzetno znacajno jer me te  
osobe tuze, prete mi, neke od njih su sada mocni politi cari. Mogu da odem u zatvor, ili da placam  
ogromnu novcanu kaznu..Objasnio sam Vam, ne zelim ni sa kim da se sudim, ne zelim nikoga da  
tuzim, jedino sto zelim je da pomognem ljudima, i da se ovo zlo iskoreni. Molim Vas dakle da  
sledeca imena gde god se spo minju, budu izbrisana, neka tamo stoji prazan prostor, i to:   
  
- U tekstovima gde se govori o listu Vecernje novosti, izbrisati ime Boro ( Borislav) Komad,  
novinar ovog lista.   
- u tekstovima profesora dr.Koste Cavoskog , i u mojim tekstovima, i  na drugim mes tima, se  
pominju povremeno sledece osobe, molim obavezno obrisati sledeca imena: dr.Vojislav  
Vuckovic, dr Desan Vukosavljevic, dr.Bozidar Dzelebdzi, ,  
Vukcevic Dragutin, Cvetkovic Zoran, dr.Hristivoje Brasic, dr.B.Delibasic, M ilan Kontic, Panto  
Marina, Mincev Nikola, Kiro Gligorov, dr.Aleksandar Jankovic, dr.S.Bakalovic, dr.Jovanka  
Todorovic, dr.Bozidar ,Miodarg  Jovic, M.Perovic, Pejic Milan, Bosko Petricevic,  Stojcin  
Milenko, Dragomir Cvetkovic, dr.Tomislav Sedmak, dr.M.Damn janovic, dr.Tomasek,  
Milutinovic, D.Kosanovic, dr.Masic Aleksandar,  Predrag Matovic, dr.Aleksandar Prelic,  
dr.Nenad Marjanovic, dr.Vasilije Popovic, dr.D.Randjelovic.   
  
U nadi da cete ovako postupiti.   
  
S‘postovanjem   
Tomislav Krsmanovic    
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Понеки пролазник жури, завио се  у зимску одећу, брза, али пипка  опрезно  ђоном да се не 

оклизне. Клизавице су  и ове зиме, као и сваке друге објавиле рат Београђанима, болнице се 

жале на необјашњив  број  трауматизама . Овога није било онда у оним давним годинама када 

сам био ђак и студент, тадашњих падова на клизавицама је било мало.

  

Унутар кафане је пријатно и топло, а кроз стаклени излог, баш испред нас, би се зацаклило тло  

ледом оковане  улици, онда би  густе  пахуљице снега разбациване олујним ветром  прекривале 

лед.  

Зло је у томе, што су пахуљице ударале у лице, пролазници  би застајкивали и брисали 

обневиделе  очи, а онда би опрезно  наставили  клизавим тротоаром. ``Какве замке за 

непажљиве пролазнике, на сваком месту поледице, такав је и живот, стално замке,  мора да се 

пази``, упозорих Биљу.  

Она ћути. 

Утом наиђе ноћни чистач улице, гура малу ручну машину за чишћење снега, пршти  снег са 

плочника, поледице поново  засјакташе.  

Као да га неко шаље да људима ствара неприлике?  

Причао  сам јој о пионирским  ресторанима после рата, где су деца и пионири могли врло 

јефтино да купе кајзерице и јогурт.  

Сада  када се каже `` после рата`` настаје конфузија у поимању ових речи, неки старији  мисле 

на Други светски рат, а они млади, на овај најновији, од 1990-их година.  

Сукоб генерација. 

Биља ме изненади  када ми рече:`` Ево, баш овде, у Снежани, је био пионирски ресторан``. 

Зар је могуће да је тако било, зар се она тога сећа која је 17 година млађа од мене? Она ми 

постаде ближа, генерацијски јаз  који ми је изгледао висок као Хималаји се смањи. Она ми 

постаде духовно  тако блиска. По годинама сам негде на пола пута између њеног покојног оца 

Стевана Куколече, мога омиљеног професора на Економском факултету у Београду,  и ње. 

Генерацијски  јаз  је  спона генерација, или зид међу њима. зависи  како се схвати и како се 

односи према њему. Треба  изналазити  мостове међу генерацијама, а они постоје. Упркос 

разлика у годинама  толико има догађаја који повезују поједине деценије. Чувени глумци, 

познати писци, политичари, догађаји. Умеју спајати епохе у једно. Моја  сестричина Валерија,к 

оја је рођена 1971.године се тако живо сећа Тита.! 
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Ово вече у овом пријатном ресторану, који ме  врати у давно прохујале деценије, на неки 

начин споји у једно сећања на студије, на Биљаниног оца, на ово данашње необично време.  

`` Како је онда било другачије``? очекујем одговоре од ње. 

`` Свако време носи своје бреме``, она се насмеши. 

``O tempora, o mores!  Цицерон описује различита времена у римској  историји. ко би и сањао да ће 

се овако нешто десити, да се зарати у Европи, на тлу Југославије, најомиљенијег детета планетарне 

политике`` 

Биља ј ћутала, она не воли да се изјашњава о политици. 

Наставих инснпирисан, присетих се:``Средином 1980-их  година, долазио сам трамвајем број 9 

у посету сину и његовој мајци у улици Војводе Степе  на Вождовцу, дремао сам, био сам у 

полусну, погледах кроз прозор, сетих се код  Ауто команде да су ту у време Другог светског 

рата биле  паркиране совјетске  моторизоване јединице. Тада је био рат`. 

``Ауто команда је добила име  по томе`` , додаде Биља. 

Наставих:``Учини ми се тада да се распада Совјетски савез, да на Београд опет пикирају ловци 

и бомбардују га. Немогуће, тргнуо сам се тада. ``" 

Ћутали смо у леденој змској ноћи у топлој кафаници Снежана.  

Нисмо ништа прозборили, али је у ваздуху лебдела мисао Цицерона:``O tempora, o mores!  

Имам сада 72 године, Биља 17 година мање, 55 година. Када су мој отац или мајка имали садашње 

моје, или Биљине далеко млађе године, мени су изгледали стари, да су одживели своје. А 

погледајмо данас, стари се много другачије понашају него ли раније.  

Изменили су се односи међу људима и половима. И у породицама. 

Измениле су се представе о појединим етничким групама. например о Албанцима и Ромима.. 

Свет, планета се захуктава, негде јури све убрзаније. 

`` Нама треба рационална спољна политика, мислим да је то суштински узрок кризе Србије и Срба, 

нисмо се снашли у убрзаним променама, нисмо их схватили, нити дали прави одговор.  Суседни 

народи, не само они, нас гурају, неупућене и затечене, у погрешне процене, да нас тако потстичу да 

гурамо прст у очи моћнима,. да нас тако изолују и лише подршке, да нам  онда могу лакше отимати 

наше територије``. 
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Очекујем одговор од Биљане. Она ћути. 

Уместо ње, реплицирам сам себи:``Америка не мрзи Србе, ради се о нечем другом, наишла 

планетарна стихија, затекла нас комунизмом смањених мождани потенцијала, успаване, смушене`` 

Зоран Димитријевић  ми је направио сајт Дрина-Правац за здравље. 

http://solair.eunet.rs/~tom/drinski.htm 

То је велики корак напред  

Брано Беатовић ( томови 1-5) који са супругом живи у Макарској, ради на Родослову 

Беатовића. То је врло замашан пројекат, али је Брано врло мотивисан и полетан, поврх свега са 

огромним знањем и животним искуством, он  ће то урадити како треба  и благовремено. 

 -Јануар 2009.године.Какав је био  однос у Србији према избеглицама током Другог 

светског рата, и данас?  

Не може се уопштавати да  је однос Србијанаца према избеглицама са Косова, из Босне и 

Херцеговине, Крајине и Хрватске лош. Али сам дубоко разжалошћен  слушао, не баш тако 

ретко, да избеглице отимају радна места ,да су неки од њих имућни, да су ратни богаташи, д су 

склони криминалу. 

Нажалост слушао  сам и од избеглица да их понекад у Србији виде ка уљезе, да их 

дискриминишу. 

Скпон сам да ту виим прсте суседа који Србе у дубокој кризи идентитета  гурају у лоше 

процене. 

Криза морала и духовних вредности је најопаснија од свих за један народ. Како ће Србијанци 

да исправно процене и лепо прихвате избеглице,  када не подносе једни друге, све до 

драстично поремећених односа у породицама? 

Сећам се ратних година 1941 до 1945 године, иако сам тада био мало дете све памтим, 

избелглице из Босне су пред усташком камом масовно бежале преко Дрине у Србију. 

Србијанци су их примали као браћу. 

А данас не тако. Зашто? 

У прилогу дневнички запис од 3 јуна 1941.године.  
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-Јануар 2009.године. Догађања. 

6. јануара Србији прекинуте испоруке гаса из Русије.. 

Истога датума поднет Захтев  за добијање сагласности коришћења острва Крсмановића чагељ.у 

Узовници. 

Документ број  224. 

-  

Томислав Крсмановић-3. јуни 1941. гoдине – избеглице 

 

Какав је онда био однос измеђи избеглица и Србијанаца, а какав је данас.  

ЗАШТО? 

 

 

 

Из оближње Босне пристижу све страшније вести: врши се покољ Срба. На  нашу  

срећу, Братунац и Сребреница су, тада били поштеђени. Гај је повисоко брдо,  

које се окомито уздиже  изнад засеока Крсмановића: једним својим делом  

наткриљује Kрсмановића гробље. У гају има зечева; пођемо да јуримо зеца, са  

псом Хидром,  па сви вичемо псу, врло нападно: „Држ га!“, показујући му  

бесно на густиш, а зеца нема нигде. Са тог места се отвара леп видик,  

другачији него из поља. Зар је могуће да је свет одозго тако другачији него  

одоздо, питам се, схватајући да сам открио нешто ново. 

 

Са тог места се боље виде Дрина и Босна, јер је поглед из долине скучен и  

ограничен брдима. Јока (рођака и моја вршњакиња, ћерка чика Јове  

Крсмановића, сестра Душанкина), црнокоса кочоперна девојчица, вична верању  

по околним брдима, прича да, када се испнеш на врх брда изнад села, на  

Ђерића брдо и на Карачицу, пуца поглед на далеке, високе, снежне босанске  

планине. 

 

Посматрамо нетремице Дрину, а нашу пажњу привлачи чамац, који из Босне плови  

преко Дрине; просто мили, а путници у њему су налик на непомичне црне  

линије; чамац прикрајчи, а путници се искрцавају у Србију. Затим се враћа,  

узима друге, и тако више пута. Сазнали смо, касније, да су то биле избеглице  

из подножја велике планине Романије, која се налази између Дрине и Сарајева;  

људи из околине Власенице, Хан Пијеска и Олова, су потражили спас у Србији. 

 

Тако је било и у Првом светском рату. Србијанци су их лепо прихватали,  

помажући својој сабраћи у невољи, онако како су им дозвољавале могућности.  

Неколико десетина избеглица је прихваћено код деде Велизара, и његове браће,  

Милутина и Симеуна, а неке видех код бабе Јелисавке, и код суседа, кумова  

Велизара и Богдана Ковачевића, као и код других домаћина у селу. Избеглице  

су биле потресене, јер су многима од њих побијени сви најближи. Нису причали  

много о личним трагедијама, скрушено су ћутали, седећи погнутих глава: то су  

били поштени и искрени, а поврх свега и скромни људи и жене; промицали су,  

као сенке, не желећи никоме да сметају, били су скоро невидљиви. Обарали су  

очи ка земљи, постиђени што су пали на туђу милост и немилост, на  

просјачење. 

 

Домаћини су им дали кров над главом, стан, храну, одећу и све друго што су  

могли, а и поштовали су их. Заузврат су избеглице уважавале своје  

добротворе; србијански домаћини су одбијали да им дају теже послове; они у  

њима нису видели јефтину радну снагу, него сопствени народ у невољи. Створен  

је однос заснован на високим моралним нормама, и испомоћи сународницима. Код  

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-Јануар 2009.године. Радомир Вељковић 20 година у лудници. 

-  

Документ број 225. 

Група бораца против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе из Хрватске, је ставила на 

линк интегралан текст моје књиге КАЗНБЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД- 

http://www.psihijatrijaubija.info/ 

-Јануар 2009.године.Подела  Косова. 

Документ број 226. 

-Јануар 2009.године. Са Десом у Миљаковачкој шуми под снегом. 

``Идем у шетњу у шуму``, окренух Десин број мобилног, помислих да  није расположена за 

шетњу у леденом дану пуном кошаве, па убедљивим гласом додадох:`` После шетње идемо у  

наш крај``   . 

Деса је се још 1970-их година одселила из њеног старог краја тамо на потезу од Дома културе 

``Браће Стаменковић`` ка Новом гробљу.  Сада овај дом културе називају ``ДК Палилула``, а у 

Београду  који  пролази, то је било чувено састајалиште младих `` Браћа  Стаменковвћ``, знам  

да тај назив живи у Дссином сећању .  

Она чезне за старим крајем, познатим уличицама, тамошњим познаницима, а то је на неки 

начин  део Београда у коме сам и ја одрастао. ( томови 1 и 2). И мени је јако пријатно да се 

прошетамо до железничке станице Дунав, до Браће Стаменковић, до зграде некадашњег 

биоскопа Дрина, па све улицом Ђуре Ђаковића до Душанове улице и зраде Прве београдске 

гимназије, коју смо обоје похађали..Успут би на сваком ћошку евоцирали наше давно минуле 

драге догађаје. 

Знао сам да ће прихватити мој позив:``Долазим за 5 минута на врх шуме``,  рече кратко и 

спусти слушалицу. 

Имала је обичај да закасни, понекад и по двадесетак минута. Препознах је из даљине по снегу 

на њеном шеширу, и енергичном ходу. 

Уђосмо у шуму обученој у снежну белу одору, гране су се повијале под тешким белим пок 

ривачом. 
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Деса иде мало спо рије, а ја сам навикао да идем брзо, удаљавао бих се од ње брзим дугим 

корацима утабаном белом стазом и враћао. 

 

Онда смо сели на аутобус 48 који нас је за пола сата одвео до Цвијићеве улице.. 

За пола сата, у истом граду, нашли смо се у давној прошлости и у неком другом месту, тако 

другачијем од данашњег Београда. 

Да ли поједине делове Београда и други доживљавају као и ми?  

Београд се толико променио, и људи који живе у њему. 

Успели смо се каменитом Скадарском улицом до оријетнталне посластичарнице  преко пута 

Дома омладине, коју држе љубазни  Горанци.( томови 1 и 2). Деса ужива у прошлости, 

баклавама, ћетен алви, бози.   

На њен захтев кретосмо ка Теразијама, одатле на Железничку станицу, она се у мислима враћа 

на давна путовања возом Београд-Скопље, преко Ниша. Воли да обиђемо  још две три 

оријенталне посластичарнице преко пута Железничке станице. 

Онда ме је позвала да уђемо у зграду железнчке станице, узбуђена је стајала и посматрала у 

шине. 

 Није више ово онај стари Београд. Нешто се десило. 

-2009.године. Опасно угрожен здравље нашег народа. 
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--  

-Јануар 2009.гпдине. Акције у вези Тужбе за накнадц штете. 

Дпкумену брпј 227.  

-2009.гпдине. Дпгађаоа. 

Милица Јованић ме позива на Авалу. каже да је идеалан зимски дан, снег, мраз, кошава: `` 

Идемо са стране Белог потока``. скоро да ми сугерише, а  назив подавалског села Бели поток, 

изговара брзајући по јужњачки.  

Милан и Саша  се боре да преживе.  

Бобу и Дару посећујем најмање једном месечно. 

Срђа Цветковић наставља истраживања, он крчи нове просторе и отвара нова виђења. 

-  

 Др. Срђа  Цветковић. 

 

Томислав Крсмановић: ОПАСНО УГРОЖЕНИ ЗДРАВЉЕ И 

ОПСТАНАК НАШЕГ НАРОДА.  

 
 

I УВОД 

 

 Према званичним изворима само неколико процената грађана је 

заиста здраво, у драстичном порасту су многе болести, а осетно је 

скраћен људски век. Опасно су угрожени здравље и опстанак нашег 

народа. У Србији више умире него што се рађа, изнурен и биолошки 

ослабљен српски народ није у стању да поврати отето Косово, да чува 

своје територије, да се бори против свакојаких домаћих кајишара, 

лопужа и насилника, није у стању да привређује како треба, а у овој 

области треба тражити  и узроке ниске стопе наталитета. Ако се овај 

тренд не предупреди,  према подацима САНУ, за две до три деценије 

Срби би могли бити мањина у Србији, а Србија би могла бити сведена на 

некадашњи Београдски пашалук.   

 Упозоравамо да је овакво стање здравља нашег народа последица 

смишљене стратегије. Верни своме ангажману одбране људских права, 

указујемо на УЗРОКЕ и уједно позивамо све зреле друштвене патриотске 

субјекте да ово питање ставе на дневни ред и спасу наш народ. 

           Разорни по здравље нације узроци не делују од јуче, или само 

последње две деценије, то је све почело много раније, онда када је Тито 

казао да лекари прво морају бити чланови Партије, а онда тек 

излечитељи ( Титу се приписују и чувене изреке'' судије не треба да се 

држе закона ко пијан плота'' и'' Хрватска ће постати независна онда 

када река Сава крене узводно''). 

         Ми смо на овај разорни тренд рушења здравља већине указивали 

још пре три деценије , у прилогу наш допис овим поводом Четвртом 

конгресу лекара СФРЈ у Сарајеву, од 16 октобра 1978 године 

 
 
 

ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ    САРАЈЕВО              16 октобар  1978. 

 

 

 

 Медицинска професија ствара величину и славу  једне нације. Основни њен 

задатак је да излечи, спасе живот, отклони бол, да буде у служби човека. 
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Др. Срђан Цветковић је позивајући се на мене објавио текст  на енглеском -

WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_SFRY , на линку 

http://www.academia.edu/6224473/WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_SFRY 

8. јануара на основу договора председника Србије, Бприса Тадића, и мађарског премијера Ференца 

Ђуршаоа,Мађарска одобрила одређену испоруку гаса Србији. 

9. јануара је преминула Љубица Спкић, српска сликарка ( 1914). 

13. јануара покренута испорука руског гаса, преко Украјине, остатку Еврппе. Међутим, само 

неколико сати касније, Украјина поново блокирала испоруку гаса. Ово је додатно појачало тензије 

међу западноевропским земљама.  

-Jaнуар 2009.године. Неко прети сестри Нади? 

Сестра Нада нас све више забрињава, њено здравље постаје све нарушеније. Појавила јој се 

вода у стомаку. Неће да је приме у болницу. Одбијају да јој пунктирају воду из стомака. 

Позвала ме  је да се одмах видимо, глас јој је дрхтао, била је на ивици владања собом.. 

``Долазим``, рекох забринуто у слушалицу. `` Али  не у стану, никако, у парку преко пута 

Топлане``,  рече  брзо и нервозно. `` Добро`` долазим, спустих слушалицу. 

Ишла је полагано од улаза у парк. Био је леп дан. седе на клупу поред мене. Хоће да каже 

нешто, али никао не може да то учини. смири се , па почне, па не може, као да је нешто  ухвати 

за грло, па је стеже, не да јој ни да реч. изговори.  

Схватам, узбуђена је, престрашена, спрема  се да ми каже нешто необично, врло важно. 

покушавала је више пута, најзад  снађе снаге да прозбори: `` Прете ми``.  

`` Ко, где``, питам  је, хоћу да је заштитим на неки начин.. 

Опет се узбурка, узнемири, не може да каже:``Не питај ме то у стану``. смири се једва исцеди:`` 

Прислушкују ме``. 

`` Овде не могу да прсислушкују``, обратих јој се опет. 

Ћутала је. Прикупљала је снагу.`` Хајде реци полако, ко  ти прети``? 

Тек сад је се узнемирила, почела је да плаче, да цвили. упињала се из све снаге да ми објасни  

ко  јој прети. То је трајало скоро пола сата. Није смогла снаге да каже ту тајну.  

Замарала се, глава јој клону на дрвени наслон клупе. Наиђе такси, махнух му, одмах стаде. 

таксиста снажан млад човек ми помаже да је уведемо у такси, она иде послушно.  Зачас смо 

стигли до њених  врата, закорачасмо уз неколико стпеница и уведесмо је у њен стан. 

-13.јануар 2009.гпдине. Ппзив на главну расправу-ПРЕТЕ МИ ЛУДНИЦПМ. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%82%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%82%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%82%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1914
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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-Јануар 2009.године. Одговор на поднесак Републичког јавног тужиоца. 

Документ број  228. 

Томислав Крсмановић                                                                13.1.2009 године 

Покрет за заштиту људских права, председник-Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Pokret@eunet.yu. Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com-у функцији, али који ће још 

бити усавршен; web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom; web http://solair.eunet.yu/~pokret ( није 

ажуриран већ неколико година).  

 

 

ГЛАВНА  РАСПРАВА У  ВЕЗИ ОШТЕТНОГ ЗАХТЕВА 15  ЈАНУАРА- 

ПРЕТЕ  МИ  УТАМНИЧЕЊЕМ  НА ЛИЦУ  МЕСТА. 

 
         Обавештавам јавност да ће се поводом мога захтева за обештећење, због тешких 

злочина чија сам жртва био у континуитету већ три деценије, одржати по први пут 

ГЛАВНА РАСПРАВА  у четвртак 15 јануара у 11 часова и 40 минута у Првом 

општинском суду у Београду , соба број 27, Други спрат. Захтев за обештећење сам 

био поднео још 1994 године, суд је после одуговлачења од скоро 15 година најзад 

заказао расправу. 

        Позивам новинаре, познанике и знатижељнике да дођу на ово суђење које је 

јавно, да буду сведоци , предочавам да ми је запрећено да ћу том приликом бити 

лишен слободе и смештен на неограничено време у психијатријску установу.  

        Упућујем да неко може бити насилно смештен у лудницу, ако је због болести 

агресиван по друге, или је потенцијални самоубица, или у специјалним околностима- 

када је то неопходно ради лечења. Никад у животу ни на кога нисам дигао руку, не 

бих ни мрава згазио;  волим живот  уживам у њему. А што се тиче мога душевног 

здравља, уравнотежености, ја сам дугогодишњи борац против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, о томе сам написао врло запажену књигу, писац сам 

више књига, научних текстова објављених у страним и домаћим часописима ( нпр. и 

у последњим бројевима београдских часописа РЕПУБЛИКА и ХЕРЕТИКУС),  добио  

сам међународна признања, изволите погледати у личном вебу- БИОГРАФИЈУ. 

Покренуо сам развој туризма на Дрини( Љубовија), питати Општину Љубовију.. 

     Полицијска управа града Београда је нешто слично покушала марта прошле 

године: зато што пише саопштења, што тврди да се упропашћава здравље нације- да 

то неко чини, што обавештава јавност о кршењима његових права. Наводно ја сам 

параноичар. Уколико је неко неурачунљив параноичар, онда његови текстови немају 

луцидност, ко обраћа пажњу на писаније лудака. А ако тиме узнемирава јавност , 

значи да има луцидност, то је онда за  гоњење по параграфима Кривичног законика. 

       На делу је застрашивање злоупотребом психијатрије. Уместо да надзоравају 

свакидашње провалнике, убице, пљачкаше и свакојаке асоцијалне психопате 

криминалце који масовно угрожавају безбедност грађана, они прете оним смиреним 

интелектуалцима који се боре за поштовање закона и добробит грађана. У лудницама 

има неподобних, покрадених, експлоатисаних и тиранисаних.  

Молим вас да узмете к'знању ове чињенице у случају да се њихове претње остваре. 

 

С'поштовањем   Томислав Крсмановић 
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14. јануара је преминуо Дущан Чампоа, југословенски вајар (1928), 

 

-Јануар 2009.године. Тужба за накнаду штете. 

                                              PRVI  OPŠTINSKI  SUD                                   IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                                                11 000         B e o g r a d 

                                                                                                   

                                                                                                 

TUŢILAC: Krsmanović Tomislav iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

                                                           
 

ODGOVOR  NA  PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  PRAVOBRANIOCA , Broj:P-2081/08      

od 31 oktobra 2008.godine. 

 

 

                  Povodom ODGOVORA Republiĉkog javnog tuţioca na Tuţbu za naknadu štete koju je tuţena  

podnela ovome sudu , tuţioc osporava navode tuţene u celosti.                                                          

 

                 U vezi tvrdnje tuţene da ne postoji protivpravno postupanje tuţene Republike Srbije prema 

tuţiocu, i da ne postoji njena odgovornost za eventualne materijalne i nematerijalne gubitke koje je tuţioc 

pretrpeo u oznaĉenom periodu, tuţioc osporava ove navode pozivajući se  na Ustavnu povelju i 

meĊunarodno pravo, na pravni institut sukcesije, prema kome je  današnja Republika Srbija  po zakonu 

pravni naslednik  prethodnе drţave  SRJ (a ova je naslednik SFRJ), te je ona naslednik obaveza prethodne 

drţave koje nastaju iz Tuţbe za naknadu štete. Tuţilac je decenijama trpeo nezasluţene  politiĉke progone 

i teške povrede njegovih prava, torture, koji su istinski zloĉini protiv ĉoveĉnosti, upravo od organa 

tadašnje drţave , kao ţrtva ondašnje flagrantne politiĉke neravnopravnosti i progona ustavno garantovane 

slobode izraţavanja.  

 

DOKAZI i SVEDOCI : USTAV  REPUBLIKE  SRBIJE-Ustavna povelja, MeĊunarodne konvencije, 

TUŢBA IV P.broj7178/08 od stavke 1 do stavke 32. 

 

                 Tuţioc osporava u celosti navode tuţene  da su potraţivanja zastarela shodno ĉlanu 376 ZOO 

jer: 

 

1. postoji kontinuitet ĉinenja kriviĉnih dela u jednom paketu od 1975 godine do današnjih dana,  jer 

prema Zakonu o obligacionim odnosima ĉlan 360 , stav 2, zastarelost nastupa kada protekne 

zakonom odreĊeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje OBAVEZA.  Ovi 

rokovi nisu prošli, jer ĉinjenja opisanih dela koja nanose štete Tuţiocu traju sve do današnjih 

dana. Da ovo vreme nije isteklo, vidi se iz Tuţioceve TUŢBE,  u  kojoj je naveo , tj detaljno 

opisao zašto traţi naknadu štete, te dao dokumentovane dokaze i naveo svedoke,  predoĉio je da 

se radi o jednoj permanentnoj , vrlo metodiĉno programiranoj i produţenoj  seriji  u jedinstvenom 

paketu  kriviĉnih  istovrsnih dela, koja traju od 1975 g. do danas, koja ĉine kompaktnu celinu; 

nepobitna je ĉinjenica potkrepljena neoborivim dokazima i svedocima,  da su ova istovrsna dela 

metodiĉno  koordinirana od istih ustanova, neretko od istih osoba, sluţbenika drţave Republike 

Srbije, sa umišljajem, zbog istih razloga, na istom prostoru; a koji oznaĉavaju grubu samovolju i 

kršenje prava Tuţioca.                                                                                                                                                

Pored toga Tuţilac još jednom napominje da je u prošlom vremenu podnosio više sudskih zahteva 

ovim povodom, kao i Oštetni zahtev 1994 godine, bez ikakvog rezultata. 

 

DOKAZI: ANNEXE ovog podneska u prilogu, stavka  II, broj 1 

 

             2. Prema Ĉlanu 383 ZOO : “Zastarevanje ne teĉe za sve vreme za koje poveriocu nije bilo 

moguće zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze. MeĊunarodno 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%8F%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1928
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``  

-Јануар 2009.године. Догађања. 

16 јануар 2009.године је ново рочиште заказано за 6 март.  

 

 

16. јануара је лидер Српске напредне суранке, Тпмислав Никплић, смењен са дужности 

председника Административног одбора Скупщуине Србије. За новог председника изабран Ненад 

Кпнсуануинпвић (Демпкрауска суранка).. 

19. јануара су челници Нафупгаса и Гаспрпма у Мпскви, у присуству премијера Русије и 

Украјине Владимира Пууина и Јулије Тимпщенкп, потписали споразум о наставку испоруке руског 

гаса Украјини и Европи. 

 

          АNNEXE  - ODGOVOR  TUŢIOCA  od 15.1.2009 godine NA  

PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  PRAVOBRANIOCA , 

Broj:P-2081/08 od 31 oktobra 2008.godine –DOKAZI I SVEDOCI, 

POZIV  NA  DOKUMENTA 

 
 
PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 
 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

 

 

                  Тuţilac odgovor Tuţene osporava u celosti:                                                           

 

I. SUKCESIJA 

 

Po osnovu meĊunarodnog prava koji se tice  instituta sukcesije, kao i Ustavne povelje,  

današnja Republika Srbija  je po zakonu pravni naslednik  prethodnе drţave  SRJ (a ova je 

naslednik SFRJ) , te je ona naslednik obaveza prethodne drţave koje nastaju iz Tuţbe za 

naknadu štete.  

  

                 Što se tiĉe tvrdnje da ne postoji protivpravno postupanje tuţene, u podnetoj 

Tuţbi za naknadu štete su priloţeni dokazi i svedoci, da je tuţilac decenijama trpeo 

nezasluţene  politiĉke progone i teške povrede njegovih prava, torture, koji su istinski 

zloĉini protiv covecnosti, upravo kao ţrtva ondašnje flagrantne politiĉke neravnopravnosti i 

progona ustavno garantovane slobode izraţavanja. Što je bilo u suprotnosti sa Ustavom, 

zakonima i medjunarodnim obavezama ondašnje Jugoslavije. 

 

                Otuda postoji odgovornost današnje republike Srbije, jer je Tuzilac bio ţrtva 

opisanih zloupotreba upravo od strane drţavnih organa ondašnje Jugoslavije.  Drţava je po 

Ustavu i zakonima garant poštovanja prava i sloboda graĊana, ustavnih jemstava  ljudskih 

prava, i nezavisne  sudske vlasti i povinovanja vlasti Ustavu i zakonu; Ustavom se jemĉe, i 

kao takva, neposredno se primenjuju ljudska prava zajemĉena opšteprihvaćenim pravilima 

meĊunarodnog prava. A što nije bio sluĉaj sa tuţilacom.Te je poslediĉno drţava odgovorna 

za postupke svojih organa i za materijalne i nematerijalne gubitke koje je tuţilac pretrpeo 

u oznaĉenom periodu. 

  

 

II. ZASTAREVANJE. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


738 
 

  
        Владимир Путин и Јулија Тимошенко. 

Драгица Опачић је не само интелигентна, она је и надарена сликарка. разговарали смо о продаји 

њених слика. Њен сајт Facebook је врло занимљив. 

 

  Драгица Опачић. 

Панто Савић зиму проводи у стану у Београду, понекад се видимо. Панто је занимљив човек. Врло 

је способан и вредан, поуздан.. Има специфичан смисао за хумор, али се сећам из детињства таквих 

необичних шала, можда својствен људима са дринских  простора.. Панто би имао обичај лети у 

Узовници, када сам био сам у сесокој кући под брдом, да закуца на врата из све снаге, да измени 

глас и подвикне строго:``Овде полиција``. Или да ме у Београду зове и да опет измени глас и  каже 

да ме тражи нека особа коју уопште не познајем. 

На Панту се никад нисам наљутио, он ми је драг, поврх свега рођак, али ме је у пар наврата 

уплашио. 

20. јануара Барак Пбама је положио заклетву и ступио на дужност 44. председника САД. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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                         Барак Обама. 

Данас 20 јануара је породична Крсна слава Свети Јован. Традицију одржава син Милан. 

  
      Свети Јован. 

  

 22. јануара председник Србије, Бприс Тадић, је упутио оштар протест генералном 

секретару НАТП и УН због формирања Косовских безбедносних снага. 

  

 -Januar 2009.godine. Balkanski leprozarijum- GLUPOG SORABIJSKOG 

MAGRCA ZLOUPOTREBLJAVAJU BALIST I USTASE PROTIV SORABA-

BRANI IH MEDVED SIBIRSKI TIGAR IVAN  

На форум ЉУДСКА ПРАВА стижу необичне поруке. Одавно нам шаљу текстове 

под називом БАЛКАНСКИ  ЛЕПР ОЗАРИЈУМ.  

  Balkanski leprozarijum,  

 B alkanski leprozarijum- GLUPOG SORABIJSKOG MAGАRCA 
ZLOUPOTREBLJAVAJU BALISTi I USTASE PROTIV SORABA-

BRANI IH MEDVED SIBIRSKI TIGAR IVAN 
 Prisutni: Medved Ivanov, Veliki Van Ivanov Sibirski Tigar, Seoski Faraon Magarac, 

Lelou( Vuk) Pervers. 

 Medved IVANOV govori smireno Lelou Pervers: ― GOSPODINE PERVERS, VI 

ZLOUPOTREBLJAVATE PSIHOPATE DEBILE PROTIV NASIH LJUDI. TO JE 

ZA NAS APSOLUTNO NEPRIGHVATLJIVO. 

 Lelou Pervers gura gumenu parapsiholosku cev u usi Faraonu Sorabijskoj Seoskoj 

Pasulj Magarcini, suflira mu, ovaj ne shvata da su to tudje misli, misli da su njegove , 

uzvikuje:‖Haj, haj, ali sam mudar‖. Nastavlja se sufliranje:‖Sada sorabinu usred 

Belegrada u njegovom krevetu ubacujem san.Ala je to mudar san, ja sam balkanski 

Frojd, a taj balkanski gejak i ne zna da mu ja ubacujem san. Jos misli da je to njegov 

san, ama on boluje od manije velicine‖.  

 Zastaje, pa nastavi:‖ Necu mu dati da spava, da izmorim sorabijskog gejaka, da ne 

uobrazava da je genije‖‖Ja sam genije‖, izdra se Seoska Pasulj Magarcina. 

 -Sa strane stoji Medved Ivanov i strogo se obraca Lelou Perversu:‖ To je 

neprihvatljivo, vi zloupotrebljavate debila protiv moga naroda i mojih ljudi‖ 

 -Lelou Pervers:‖Slazem se , Magarac je vec kaznjen, deca su mu bolesna, zato sto je 

Faraon i sto voli da muci druge, neka vidi kako je kada neko strada, tek tada ce se 

osvestiti‖ 

 -Medved:‖To Magarac ne sme vise da radi, ako nastavi udaricemo iz sve snage po 

njemu, njega ne boli sto mu stradaju deca, nego kada on licno strada‖. ― Stop, 

zavezi‖-uzviknu Medved Magarcu.‖ Dole, valjaj se od bola u grudima, ako nastavis 

da progonis Sorabe, mucicemo te do smrti, i tvoje najblize, JASNO‖. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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 -Magarac se valja po zemlji, njace od bola, beo u licu. 

 -Medved:‖ Hoces li jos.Ako jos jednom to uradis bice jos mnogo gore‖ 

 -Lelou( na ferancuskom to znaci VUK):‖ Pojeo vuk magarca‖ 

 Veliki Van Ivanov se baci na Seoskog Magarca, ugrize ga za butinu. Magarac samо 

zanjaka bolno, pobalega krvavu magarecu balegu.  

  

 - Lelou vuk podvi rep i pobeze. 

  

 -Јануар 2009.године. Дописи  Миодрагу Мајићу, председнику Првог општинског 

суда у Београду и захвалност Снежани Маловић, министру  правде. 

  

 Документ број 229. 

  

  -Јануар 2009.године. Допис Михаила Шаскевића Кардиналу Божанићу.  

  

 Документ број 230. 

 

-Јануар 2009.године.Нема друштвених истраживања, `` лакировка`` се наставља. 

Документ број 231. 

-Јануар 2009.године. `` Ој моја, ој моја, од сто кила  госпоја`` 

Опет се јавио на телефон непознати глас и запевао ђилкошки:`` Ој моја, ој моја, од сто кила  

госпоја`` 

Већ се јављао, зазвони, запева, па спусти слушалицу. Очигледно да се шали. ко би то могао 

бити? 

Ову песмицу и речи, интонацију, сам слушао као дете, младић, у родном крају и у Западној 

Србији, као и у Источној Босни.. 

Да није неко од Љубовије? Или неки земљак који живи у Београду? Панто Савић уме да се 

нашали на сличан начин, иако уме вешто да промени глас, ипак не бих рекао да би то он могао 

бити? 

То би могла бити нека старија особа из завичаја, младима је ова мелодија непозната. 

 

-Јануар 2009.године. Моји радови у Историјском Архиву САНУ. 
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Академик Василије Крестић. 

*  

-Јануар 2009.године.Чсопис `` Социолошки преглед` објављује мој  текст о злоупотреби 

психјатрије у политичке сврхе. 

` -  

 

Томислав Крсмановић                                                                      .1.2009 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд 

Тел.3511829; Мобилни телефон-064-3095176, Pokret@eunet.yu 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ,  

 

Изражавам захвалност Историјском архиву САНУ, што ће заинтересованим 

читаоцима омогућити,  да имају увид у моје документе о људским правима, о 

борбама последње четири деценије. Дозволите да Вам саопштим, да је то за 

мене велика част. И подстрек да истрајем. 

 

Као што напоменух у недавном телефонском разговору, који сте били љубазни 

да ми одобрите, ради се о обимној документацији од више десетина хиљада 

страница; Историјском архиву уступам оригинале ( уз напомену, да се понегде 

и у оригиналима ради о појединим страницама копијама), а за себе 

задржаваам копије, неопходно је да то имам јер на томе често радим. Зато не 

могу све одједном да уступим САНУ, него као што сам био слободан да Вам 

напоменем, постепено, онолико колико ми дозвољавају моје скромне 

финансијске могућности копирања,  данас  достављам самиздат издање књигу 

документације о злоупотреби психијатрије СЛУЧАЈЕВИ ЗЛОУПОТРЕБЕ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ, од 680 страна. Потсећам Вас још 

једном, да сам заједно са Одбором за одбрану слободе изражавања САНУ ово 

питање ставио на дневни ред,  што је у овој књизи приказано.  

 

Дозволите да Вам предочим, да је ова књига рађена-писана,  у крајње тешким 

условима: притисци, деконцентрација, кварење писаћих машина, одузимање 

текстова, итд ( тзв. феномен смишљеног смањивања интелектуалних 

перформанци, да се тако умањи импакт на читаоца).Прилажем такође уз ову 

књигу докумената и моју недавно објављену књигу КАЗНЕНА 

ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД. Ове две књиге чине складну целину. 

 

У следећим месецима ћу постепено фотокопирати и достављати остале 

текстове. Историја је учитељица живота, нације које не проучавај историју, су 

осуђене на понављање грешака. Проучавање друштва, уместо досадашње 

уравниловке, је кључ преживљавања за нашу данашњу Србију и њене 

становнике. Жалосно је да дан данас не постоји довољна свест о овим 

захтевима. Мудре људе потискују, гуше проучавање прошлости, сугеришу 

подмукло да историју не треба проучавати. Сматрам да проучавање ове 

документације може помоћи у сагледавању прошлих грешака,  узрока 

данашње кризе, да се погрешке исправе. Био бих сретан, да ове књиге буду 

читане од свих оних,  који желе да схвате шта се данас дешава, зашто, и да 

трагају за формулиом спаса ШТА ЧИНИТИ? 
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23. јануара је  Мирпслав Лајшак поднео оставку на дужност Високог представника ЕУ у Бпсни и 
Херцегпвини. 

24. јануара су две јаке експлозије потресле Кпспвску Миурпвицу. Није било повређених. 

30 јануара је преминуо чувени шведски боксер тешкаш Ингемар Јохансон.  

1.фебруара  у московској катедрали Христа Спаситеља је устоличен Митрополит Кирил као 

16. по реду патријарх Москве и целе Русије.  

 - -  

 Кирил  патријарх Москве и целе Русије. 

-Фебруар 2009.године. Драгица Опачић. 

Томислав Крсмановић: ЗЛОУПОТРЕБЕ  

ПСИХИЈАТРИЈЕ  У  ПОЛИТИЧКЕ  СВРХЕ 

СУ  БИЛЕ  РАШИРЕНЕ  У  ПРЕТХОДНОЈ 

ЈУГОСЛАВИЈИ- Поводом написа аутора Петра 

Опалића '' НЕКИ АСПЕКТИ ОДНОСА ИЗМЕЂУ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ И ПОЛИТИКЕ'', објављеног у 

часопису  Социолошки преглед  Год. XL.II ( јул-

септембар 2008) број 3. 
 

Петар Опалић (Филозофски факултет, Београд) је објавио 

текст'' НЕКИ АСПЕКТИ ОДНОСА ИЗМЕЂУ  ПСИХИЈАТРИЈЕ И 

ПОЛИТИКЕ'' , у Социолошком прегледу  vol.XLII ( 2008),no.3, у 

којем анализира врло опсежну и деликатну материју односа 

политике и психијатрије, прати врло разуђену и сложену   

историјску интеракцију душевног обољења и флуктуирајућег 

друштвено политичког окружења, фокусира се нарочито на резиме 

психијатријских злоупотреба у протеклим вековима људске 

цивилизације, па све до данашњих дана. Аутор очигледно нема 

намеру да овога пута обави свеобухватан увид  у ову материју, 

један социолошки часопис није погодан медиј за такав научни 

подухват, о томе се пишу књиге, докторске дисертације. Опалић је 

ипак успео да избегне замку, да због мало простора не каже 

суштинске податке, утолико је више за похвалу што је ипак дао 

један успешан, сажет, врло информативан резиме пробраних 

есенцијалних параметара, из кога радознао данашњи читалац који 

нема афинитета за предуге написе, ипак може на само неколико 

врло пробраних страница, обогатити своја сазнања о овој, на неки 

начин још увек контраверзној области друштвено –политичке 

генезе душевног обољења, односно лудила.  

Главни мотив што пишем ове редове је :  желим да  предочим, 

да је Петар Опалић омашком, или услед непоседовања чињеничних 

података, или услед неког другог разлога, приказао нетачно 

постојање злоупотреба психијатрије у политичке сврхе у 

претходној Југославији. Наиме, он на стр. 391 каже дословце:'' Што 

се тиче присилне хоспитализације дисидената у бившој 

комунистичкој СФРЈ , нема писаних трагова о томе, а доста 

ауторитета у психијатрији је усмено негирало појаву те врсте у нас. 

Неке личности ( Крсмановић, Димитријевић), су шириле 

пропагандни материјал у којем су се жалиле на сличан третман 

власти код нас, ослањајући се на ''Странку људских права'', мада 

њихови наводи нису ни потврђени, ни негирани, из неутралних 

извора. ''.На крају се Опалић са правом пита:''  Да ли то значи , да 

је овај проблем у Србији још увек у сивој зони јавне речи и 

интересовања науке, показаће време''. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D1%98%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://hr.wikipedia.org/wiki/1._velja%C4%8De
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Успео сам да Зоран Димитријевић представи на Викиедији гсподина Здравка Гојковића,  

власника Задужбине Гојковић.    

Састали смо се гсподин  Гојковић, Драгица Опачић и ја у просторијама Задужбине да обавимо  

процену поставке на Википедији. 

Разговор се углавном водио између Драгице и мене. Драгица сарађује са власником задужбине, 

одржава његов компјутер, одговара на поруке, уређује сајт, уговара промоције, његов је , како 

се то каже PR. 

Она је удата за познатог крајишког борца за праав Срба у Крајини, Опачића, има са њим сина.  

 

Био сам врло пријатно изненађен њеном луцидношћу и познавањима пропаганде и 

комуницирања са јавношћу.  

Она је и надарена сликарка, зидови Задужбине су били украшени њеним сликама.. 

 
 

Живелу су пре распада земље негде у Далмацији. 

  

-Фебруар 2009.године. Догађања. 

Повремено се окупљамо у просторијама Задужбине Гојковић у Дубљанској улици број 10. 

Власник задужбине је врло хуман човек. Врста ПР-а је шармантна и оштроумна жена Драгица 

Опачић. Она је изложила је своје слике по зидовима сале. 
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Наше  скупове анимира др. Влада Љубичић, мудар и велики борац. 

Тереза чува оно што је остало од архиве нашег удружења након полицијске  заплене априла 

2000.године. 

Др. Милан Крсмановић, родоначалник нашег Братства Крсмановића , га не само одржава у 

животу, него промишља заједно са његовим сарадницима значајне акције. Он је дуго у 

Београду и Србији, све ми се чини да је пре доласка на дуже време у Србију, или на службена 

путовања, имао утисак да су Срби другачији од Црногораца.Разговарао сам са њим о томе, 

саопш тио сам му да су становници Србије све до Пријепоља, Нове Ва роши,  даље до Ужица , 

Чачка, па све ка Ваљеву и Горњем Милановцу, па ка Лозници и Поцерини, долина Дрине,  

прави Динарци, говоре ијекавски, растежу у  говору, да су врло слични Црногорцима из 

Северне Црне Горе . 

 

                 Дурмитор зими. 

Понових му оно што сам му већ  једном  приликом споменуо: `` Од Мостара па све до Горњег 

Милановца је све исти народ, то ми је казао Милован Ђилас``, рекох му. Он климну значајно 

главом: `` Одавно то ја знам``. 

Овај мудр и човек има викендицу негде тамо близу Ваљева, мислим у Љигу. `` Тамо где имате 

викендицу, тамо већ почињу помало да растежу по ерски, као у Црној Гори``, насмеших му се. 

`` Запазио сам``, изговара радосно. 

Да ли је у питању нека врста губитака корена са родном Црнм Гором, када би имали састанке 

Братства  Крсмановића ( Крсмановићи су се разасули по Балкану са Дурмитора у Црној Гори) у 

Дому војске Србије, присуствовали би Крсмановићи из целе Србије, ту су били  неки из долине 

Дрине све од Бајине Баште низ реку ка Мачви, и од Дрине ка Церу и Ваљеву.  

Ово је за мене била прилика да Милана Крсмановића још боље упознајем са сличностима 

менталитета Црногораца  и становника овог дела Србије: `` Јели се у околини Лознице и у 

селима ка Ваљеву и Церу каже ``река `` или`` ријека,``  ``Јово``  или ``Јова``? питам једног 

Лозничанина. запитао сам га баш када је Милан љубопитљиво слушао наш разговор.  
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`` У селима се још увек задржала прилично  ијекавица, али у школи уче из буквара екавицу. А 

Јова је женско име, него се каже Јово``, он одговори растегнутим ерским тоналитетом. 

Милан се здовољно смешкао. није се осећа као туђинац, него као на своме. био је сретан. 

Он се нарочито зближио са братом Бором.  Бора је написао предговор монографије о Братству 

Крсмановића и прикупио детаљне податке о Крсмановићима у овом делу Подриња. 

Брат је мио које вере био само нек је Црногорац. 

Још једна занимљивост  у вези њега, његова супруга је Македонка, упознао  сам је једном 

приликом, врло достојанствена  и отресита жена. Има са њом два сина. али ниједном нису 

дошли на састанке Братства. 

Ми, који смо били запослени у Галеници треба да добијемо акције.Раширено је мишљење  да 

од тога нема ништа, тајкунска власт ће растезати што може дуже, да што већи број акционара , 

зврши свој животни век, и да се фирма обезвреди, да је тек тада неки тајкун купи за багателу.  

Рођаку Душку Станојевићу је преминула супруга, он сада кува, одржава домаћинство и стара 

се  о унуку, али понекад пронађе вемена да се прошета Кнез Михајловом. његова сестра Цина , 

удовица ( томови 1-5) . живи у Београду са станом на Бановом брду 

3. фебруара популарни фолк певач, Аца Лукас, је лакше рањен са два хица на Нпвпм Бепграду. 

 

Миша Поповић ( томови 2-5) је поново присутан у мојим мислима, срећемо се и евоцирамо драге 

успомене.Као да се враћамо у давне студентске дане. 

Милица Сарачевић ( томови 4 и 5) живи сама у стану на Видковцу, кћерка Марина је удата у 
Грчкој, за Грка. Велики део времена проводи на гробу сина који је изгубо живот за време 

посете Чешкој. 

 

-Фебруар 2009.године. Драгица Опачић. 

 
 

Драгица је занимљива,  и шармантна у исто време.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Прегледао сам њен  facebook, толико  разноликости, разграната мрежа комуницирања не само 

на Балкану него и шире. 

-Феб руар 2008.године.  Акције у току. 

Документ број  232. 

У врло сложеним  околностима,  изложен  свакодневним сметњама  или истинским 

злостављањима,  успевам колик о  толико да отаљавам свакодневне обавезе, и да држим корак, 

не предајем се, борим се, истрајавам и опстајем и опслужујем свакојаке обавезе и задатке.. 

Један од разлога , што успевам да држим корак, је пре свега што  радим плански,  још од 1976 

године  у свесци је збележено сваки дан шта треба да урадим. А имам  месечне, или  

тромесечене ,  или дуже,  планове,  постављам циљеве, развијам програме и стратегије како да 

их остварим. 

 -3 феб руар 2009.године. Првом општинском суду у Београду. 

 

 

-Фебруар 2009.године. Догађања. 

Миша Опарница ( томови 3-5)  добар део године проводи у САД. Лети би се вратио у Београд. 

Он станује у малом дворишном стану на Црвеном крсту. Стан је мали, али изузетно уређен и 

чист, сав сија.  

`` Нема лепшег кутка на планети од Чубуре``, каже усхићено. када год би се вратио из Америке 

одмах би нам се придружио у акцијама. 

Миша је долазио у Узовницу лети, ув ек са новом пријатељицом.  

-Фебруар 2009.године. Крађа фајлова из мога личног рачунара. 

-  

            PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 

 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

Radi: naknade štete 

Molim priloţiti,  i dati na uvid Tuţenoj, IZJAVU Zorana Dimitrijevića iz Grocke od 

3.2.2009 godine,  kojom on svedoĉi, da je neko u njegovom i mom prisustvu u dva 

navrata, i to 26 januara i 2 februara, otuĊio na našu oĉigled na hiljade poruka.  Ova 

IZJAVA je još jedan dokaz da iste osobe koje su to i ranije ĉinile, nastavlaju  da 

rade do današnjih dana. Što je evidentan dokaz da se ne moţe govoriti o 

zastarevanju, jer to traje u paketu do današnjih dana. 

 

U Beogradu 3.2.2009 godine                                  Tomislav Krsmanović 



747 
 

 

-  

-Фебруар 2009.године. Промоције Дрине. . 

Документ број  233.  

-Фебруар 2009.године. Лишен сам права на употребу мога личног рачунара. 

Лични рачунар имам од 1998.године. Они исти који су ми до тада заплењивали преписку , 

блокирали употребу телефоа и факса, отимали рукописе мојих необјављених књига, ломили 

писаћу машину у моме стану, и инсталације у моме стану, су са набавком личног рачунара од 

1998.године, добили прилику за иновације. Навалили су из све снаге, ударнички, да из 

њихових канцеларија, у спрези са провајдерима, упадају некажњено, када год да би им се 

прохтело у  мој компјутер, да га блокирају, кваре, краду фајлове, испретумбавају написане  

редове, нестајале  би бесповратно читаве написане књиге.  

Од како имам лични рачунар, ево већ 11 година, ова справа је унела револуцонарне прмене на 

боље  у мој живот, али у исто време рад на личном рачунару је за мене постао  повремено 

извор неизмерног стреса, страха,  нервирања, настајала су учестала губљења времена, одлазио 

је значајан део мојих скромних прихода на учестале поправке.  

Стављао сам податке на флешове, снимао да ако нестане да имам резерву, дешавле су се врло 

необичне ствари, када бих ставио флеш да преснимим са њега оно што је  нестало, одјденом би 

сам кврцнуло, све шгто је било на флешу је нестало. И књиге на којима сам радио месецима, 

или више. 

Схватио сам да сам у великој мери  онемогућен да пишем књиге. Где је ту слобода литерарног 

стваралаштва? Не ради се само о  томе да је нестајао мој  вишемечни труд, морао бих да пишем 

све испочетка. Још горе од тога је  што су крађе реченица, делова текста, кочења апарата, 

узнемиравања, била повремено таквог интензитета и трајања,  да су производила неизмеран 

стрес, нестајала би концентрација, губила се инспирација, уместо опуштене медитације, мозак 

би се претварао у грч, свео би се на осећај стреса и  страха. 

Идеје, мисли, танане медитације, из којих би требао настане питак и богат књижевни израз, су 

се претварале у супротно, изр оварене мисли, испретумбане.   

Уместо очекиваног естетског изражавања мисли, видео бих пред собом сувопаран и 

неинвентиван текст, то више није био роман, или есеј, то је било нешто осир омашено , није 

личило на моје почетне мисли. 

Ја никоме не сметам, у претходним томовима 1-5 сам описао да сам почео да се бавим 

људским правима да бих се бранио. Свакојаки безбедњаци, перверзни слабићи и мизерне 

креатуре, су се лаћале мене да на мени граде каријере и добијају радне задатке. Претварали би 

ме на силу у  непријатеља, што ја нисам никада био, да би тако , претварајући ме у жртвеног 

KRADJA  FAJLOVA  IZ  MOGA  KOMPJUTERA: SVEDOK  ZORAN 

DIMITRIJEVIC, VLASNIK  PROVAJDERA  BGD. HOST  

 

U prilog u attacmentu IZJAVA  Zorana Dimitrijevica od 3.2.2009 godine o kradji 

fajlova iz moga kompjutera. Zna se ko to moze ciniti. Ima tvrdu glavu u kojoj se 

nalazi monstruozna budaletina. Hoce hleba bez motike, navikao da unistava 

sopstveni narod. 

Tomislav Krsmanovic 
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јарца, `` кривца``, ме злостављали и то приказивали појединим сегмен тима у државном 

апарату, медијима, јавности, да се види како пролази непријатељ. 

Ову злоупотребу са мном сам препознао још почетком 1970-их година по повратку из Белгије ( 

томови 3 и 4), и то моје сазнање обзнанио  у јавности да их тако разобличим. Уместо да 

достојанствено поступе, да буду мудри, они би уместо нуимања у обзир да су нповаљени, 

наваљивали све жешће и  опакије. 

Толико пута сам се питао: где им је достојанство, они који раде у безбедпносним структурама 

би требали да буду проницљиви, и да поштују чињенице. А они и ако сам све те њихове `` 

манпулације`` раск ринкао , и даље их настављају. 

Толико пута сам разговараоо томе и о њима, `` мудрим безбедњацима``, са еминентним 

научницима, интелек туалцима, књижевницима, слушао бих одговоре: `` Од протува и 

пљачкаша се не може очекивати достојанство, слеп не може а чита, глув да слуша музику``. 

Ево у фебруар у 2009.године се и даље упорно и тврдоглаво наставља  касапљење мога 

литерарног рада. 

-4 фебруар 2009.године. Узнемирена и расплакана Милица Јованић. 

Зазвони је касно увече телефон, тргнух се.? Из слушалице допре гласан женски плач. Али 

одмах прекиде везу.Ко би то мога бити, размишљам интензивно, забринут сам.? Онда зазвони 

на мој мобилни, опет прекиде.  

Препознах број мобилног Милице Јованић. 

`` Мој најближи рођак Драган се вратио из Малезије, открили му пре месец дана рак на леђима, 

галопирајући, преминуо``.,  

 

Милица ми се није јављала већ дуже времена, била је код родбине на северу Баната. `` Одлазим 

у Сри Ланку, провешћу тамо зиму, зима у Србији ми  је постала неподношљива`` 

-Фебруар 2009.године. Допис Другом општинском суду у Београду-заплена фајлова и 

порука из мога личног рачунара. 

Опет је нестало више хиљада порука из мога личног рачунара. Сведок је Зоран Димитр ијевић, 

провајдер из Гроцке. 

Документ број 234. 

 8. фебруара румунски  рукометаш Маријан Кпзма је убијен, а српски и хрвауски, Жаркп 

Щещум и Иван Пещић, теже повређени када су били физички нападнути у Веспрему у Мађарској.., 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Marijan_Kozma
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC
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9 фебруар 2009.године.Часопис Социолошки преглед Удружења социолога Србије  је објавио 

мој текст. 

 

                                                                                                                                                                   

-10 фебруар 2009.године. Др.Предраг Тојић. задужен за сарадњу са дијаспором. 

О др.Тојићу сам слушао лепе ствари, он је у СПО, близак Вуку Драшковићу.Имао сам прилику 

да га лично упознам у лепој згради у  Васиној улици, он је повисок, лепо изгледа, разуман и  

мудар човек, према мени се од пoчетка поставио учтиво и са уважавањем, срдачно. 

 
         Др.Предраг Тојић, први с` лева 

 

Tomislav Krsmanović                                                                  9.2.2009 godine 

Stanka Paunovića 70, 11.090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

UREDNIŠTVO Ĉasopisa SOCIOLOŠKI PREGLED 

Beograd 

 

Poštovani, 

 

U prilogu moj  odgovor na tekst P.Opalićа , u kome me spominje, i 

objašnjava poloţaj psihijatrije u Srbiji. Kao pisac više knjiga na ovu 

temu, ţelim da iznesem moje viĊenje. ProsleĊujem ovoga puta i 

sociološko-politikološku analizu  .ПРЕМА  КОМПАРАТИВНОЈ  АНАЛИЗИ  

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ  РЕПРЕСИЈЕ  У СОВЈЕТСКОМ  CАВЕЗУ И СФР ЈУГОСЛАВИЈИ ( 1988 године). , i  

BIOGRAFIJU. Krajem 1970-ih sam objavio tekst u Sociološkom 

pregledu '' Kritiĉka analiza primenjene metodologije u istraţivanju 

DRUŠTVENI SLOJEVI  i SVEST''. U nadi da ćete uzeti u obzir moje 

priloge. 

 

S'poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

 

 

 

Томислав Крсмановић: ЗЛОУПОТРЕБЕ  

ПСИХИЈАТРИЈЕ  У  ПОЛИТИЧКЕ  СВРХЕ СУ  

БИЛЕ  РАШИРЕНЕ  У  ПРЕТХОДНОЈ 

ЈУГОСЛАВИЈИ- Поводом написа аутора Петра Опалића '' 

НЕКИ АСПЕКТИ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ПСИХИЈАТРИЈЕ И 

ПОЛИТИКЕ'', објављеног у часопису  Социолошки преглед  Год. 

XL.II ( јул-септембар 2008) број 3. 
 

Петар Опалић (Филозофски факултет, Београд) је објавио у 

Социолошком прегледу  vol.XLII ( 2008), no.3 текст'' НЕКИ АСПЕКТИ 

ОДНОСА ИЗМЕЂУ  ПСИХИЈАТРИЈЕ И ПОЛИТИКЕ'' , у којем анализира 

врло опсежну и деликатну материју односа политике и психијатрије, прати 

врло разуђену и сложену   историјску интеракцију душевног обољења и 

флуктуирајућег друштвено политичког окружења, фокусира се на резиме 

психијатријских злоупотреба у протеклим вековима људске цивилизације, па 

нарочито све до данашњих дана. Аутор очигледно нема намеру да овога пута 

обави свеобухватан увид  у ову материју, један социолошки часопис није 

погодан медиј за такав научни подухват, о томе се пишу књиге, докторске 

дисертације. Опалић је ипак успео да избегне замку, да због мало простора не 
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Сазнах да је из Шапца, да је лекар. рекох му одакле сам, Шабац гравитира Дрини и Церу, а то 

значи моме завичају. 
 

`` Тојића има у Рађевини и Азбуковици``, обратих му се пријатељски, он ми је тако драг, у 

њему пулсира дух људи са Дрине.  Он се насмеја, био  је радостан: ``Моји су из Рађевине``.  

 
Људи из западне Србије су јако осетљиви  на родослов, на рођачке везе, земљаштво, после 

ових речи смо се посматрали као стари знанци.  

 
Преда мном је сада у урбаном Београду, се наједном појавио сродник, комшија, седимо за 

столом испред куће на ћувику, пуца поглед преко Дрине ка далеким плавичастим висовима 

Романије тамо у Босни, ка Сарајеву. около нас је мир. 
 

 
 

Знао сам да је и он то исто помишљао. Иако му то нисам казао. 
 

Послао сам допис др. Тојићу 

 
Документ број  235. 

 

 11. фебруара  Хащки урибунал је до даљег прекинуо суђење лидеру СРС, Впјиславу Щещељу. 

 

12 фебруара сам се у вези кприщћеоа псурва у Дрини пбрауип Гпрану Пеукпвићу, минисуру 

ууризма 

Дпкумену брпј 236. 

12. фебруара посланик СРС у Скупштини Србије, Србољуб Живановић, физички напао 

посланика Српске напредне суранке Игора Бечића. То је трећи инцидент између радикала и 

напредњака, у којем учествује Живановић. 

Звездан Миливојевић ( томови 4 и 5) се  злопати , др.Јован Гуцић ( томови 2-5)  је угрожен у 

његовој згради од дилера дроге. 

Ричи ( Рихард Конрад-(томови 4-5) када га видим је тужан, утучен, окомиле се неприлике, његов 

син је напустио земљу, живи у Зимбабвеу, ћерка његове сестре настрадала у саобраћајној несрећи.  

Срео сам Биљу Куколечу у 18 часова испред Народног позоришта, разговарали смо о лекторисању 

књиге.  

-14 фебруар 2009.гпдине. П чему се ради у Србији? 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        14.2. .200 9   godine   
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu   
  
  

O CEMU  SE  RADI  U  SRBI JI?  STA  CINITI?    
“Najgore je kad neko ne zna a uciti se ne da!” - Vuk Karadzic. POSLE NEZNANJA OSTAJE NISTA!   
  
Mi smo ugrozeni kao nacija i kao pojedinci pripadnici drzave i nacije, nase je neprikosnoveno  pravo  
na odbranu i da znamo o cemu se radi.  Da bi se  spasavali moramo da znamo sadasnje stanje, kako, ko,  
zasto smo u njega dovedeni. Tek na osnovu tih saznanja mozemo praviti plan mera.   
  
Ovakvo danasnje stanje je rezultat ranijih ucinaka, Srbija je bila vekovima orobljavana, podmuklo  
opstruirana i sabotira na. Sta smo sve pretrpeli, cudo je da jos uvek postojimo. Ovaj po Srbiju i Srbe  
uzlazno razorni trend traje vec vrlo dugo, da bi on bio izokrenut na bolje potrebne su energicen mere  
radi otklanjanja uzroka.    
  
Mi te uzroke nismo precizno ustanovili, niti pr euzeli prave mere. Poslednjih godina ima osetnih, ili  
znacajnih poboljsanja u raznm oblastima, ali  nema sustinskih promena na bolje. Negativni trend se  
nastavlja.   
  
Srbi su star narod loseg zdravlja, kopne, nalaze se u dubokoj krizi identiteta. Ako se nist a ne  
preduzme za par decenija bi mogli postati manjina u Srbiji, a za pola veka nestati, ili biti u mini  
enklavama kao danas Srbi na Kosovu. Ovde se ne radi samo o Srbima i Srbiji. Ugrozene su i druge  
etnicke grupe u Srbiji.   
  
Danas imamo demokratsku zvanic nu vlast koja zeli dobro svome na rodu, cini napore, pomake. Ali Srbiju unazadjuju  
tajkuni, mafijasi i krminalci, tzv. NEFORMALNA VLAST.  Zato sto nije doslo do diskontinuiteta, kriminalizovani  
segmenti ( neformalni centri moci), koji su decenijama krsili l judska prava, umesto da budu kaznjeni, nastavljaju da u  
metezu budu kao i ranije drzava u drzavi, ovekovecuju decenijsko ropstvo. Tu su i stetni postupci  
 kojи guraју Srbiju van Evrope. Jos nema pravde pred sudovima, nije vraceno sto je  oduzeto, gradjani nisu  
rehabilitovani ili obesteceni, nisu  im garantovane licna bezbednost i  imovinska sigurnost, vlada 

nezaposlenost, rasirena  je korupcija, cvetaju nesmetano najuzasnije posasti. Dok vecina zivi na ivici siromastva ili vrlo skromno, 

u n 
eizmernoj  

zebnji, dotle raskalasna skorojevicska manjina zivi na visokoj nozi, stvoren je sloj bogatasa koji pije krv, 

plajcka i  tiranise, privatizuje za bagatelu.    
  
Mi smo preziveli nekoliko decenija komunizma iza koga su ostale danasnje razvaline drzave  i nacije.  
Potrebno nam je da izvucemo pouke iz proslosti, da ne ponavljamo ranije greske.    
  
Zahtevamo od medjunarodne zajednice da nas tretira kao civilzovanu naciju koja iza sebe ima ,  
hiljadugodisnju drzavu, veru, naciju, kulturu, svoje junake, velicanst vena dostignuca u raznim  
oblastima. 
  
     
  
Mi zelimo u Evropu, druge integracije, ali postoje struje  u medjunarodnoj zajednici  koje nas ne zele  
tamo, da ne bi tako ojacali, jer stalno prave zackoljice da nas drze van Evrope.,  npr. u vezi Haskih  
osudjenika ( glavni kandidati za Haski sud treba da budu pravi  vinovnici,a  to su tajne   
agenture ovde koje su  se obogatile od rata i koje su ga izazvale, umesto da idu u Hag ,oni tamo salju  
one kojima tamo nije mesto),konstatuj e se da se ovde postuju ljudska prava ,da sudstvo ide nabolje.  
Sto nije tacno. cime se ohrabruje kriminal. Mi zelimo da budemo  prijatelji Evrope sveta,  
medjunarodne zajednice, SAD. Mi borci za ljudska prava  
s e osecamo prevarenim  , власти нас не  postuju nase doprinose, koji se prema  
nama odnosi dvolicno, neiskreno, cak neprijateljski, umesto da nam izrazi priznanja, oni zele da nas  
satru i unisti.U vreme komunizma   ,bilo je podnosljivije.  
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- 17 фебруар 2009.гпдине. Мафијаши. 

-  

-  

-2009.година. Књига Београдски психијатријски Голи оток. 

Ову књигу сам публиковао  1992.године. Продавао сам је у Кнез Михајловој улици, продато је 

више стотина примерака. 

 

Покрет за заштиту људских права                                                       17.2. 2009 godine  

Тел..3511829; Моб. тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu. 

 

  

  

МАФИЈАШИ (ТАЈКУНИ) ПРВЕЛИ  ЖЕДНУ  ПРЕКО 

ВОДЕ  ЖРТВЕНУ   МУЧЕНИЧКУ  СРБИЈУ! 

Србија копни, нестаје- Виде се жртве, не виде џелати . 

 
            Поздрављамо садашње акције обрачуна званичне власти са мафијама. 

Више нико и не оспорава поразну чињеницу да Србија копни, нестаје, а ако 

још има  и таквих, нека сами проуче своје блиско окружење, увериће се, 

видеће визију бола, патњи и страдања.  

          Нажалост, грађани често погрешно процењују виновника, љуто се варају 

јер мисле да ову пропаст производи званична власт, што је заблуда бременита 

трагичним последицама. Будимо отворени, виновници данашње голготе 

Србије су мафијаши, тајкуни – они су стварни владари Србије; 

препознатљиво је да су званичне структуре само њихове пуке трансмисије.         

          Тајкуни не владају отворено, званично, него подмукло, укривено. Они 

злоделају из дубокe илегале, укривају своје тајне надзоре као змија ноге. 

Њихова превара није никаквa новина, ― déjà vu‖. Сетимо се садржине Повеље 

77 коју је обзнанила 1977 године у Чехословачкој група интелектуалаца на 

челу са каснијим председником Чешке  Вацлавом Хавелом:“ Масовна 

кршења људских права и закона омогућава друштвено-политички систем , у 

коме све националне институције и организације подлежу политичким 

директивама и одлукама, које долазе из моћничких центара непознатих 

јавности и грађанима. Устав и закони не регулишу садржину и примену ових 

директива и одлука, обично су даване усмено, њихова садржина је непозната 

јавности, која не може ни утицати на њих; непознати налогодавци су 

одговорни једино њима самима и њиховим сопственим хијерархијама; ови 

центри моћи имају одлучни утицај  на доношење одлука извршних органа 

власти, владе, правосуђа, полиције, војске, предузећа, установа, социјалних 

установа, образовања, министарстава, итд. Када појединци и организације 

интерпретирајући њихова права , дођу у конфликт са таквим директивама, не 

могу добити било какву заштиту, од било кога надлежног легалног органа. 

          То значи да је у таквој држави заведено тајно ропство. На папиру 

демократија, а у стварности подмукло оробљавање. 

         Исто овако је било и у претходној Југославији. Али упркос формалне 

победе демократије, није дошло до стварног дисконтинуитета. Ови 

криминализовани сегменти  (тзв. неформални центри моћи), су се снажно 

консолидовали у новим условима, недовољно спречени од још од  њих  

зазируће неочврсле званичне власти, настављају да буду као и раније држава у 

држави. Ојачали деценијама, уместо да буду кажњени за катаклизму коју су 

произвели, постају  енормни богаташи-милионери, неки и милијардери, 

опстају свемоћни владари који владају истим методима као и раније.  
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Дпкумену брпј 236. А 

-Фебруар 2009.година. Писмо Слободану Митрићу. ( томови 3-5). 

 

Слпбпдан Митрић, из млађих дана 
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-19 фебруар 2009.гпдине. Дппис Амбасади Русије. 

Dragi Slobo,   
  
Zelim ti snagu i optimizam da pobedis, kao toliko puta u zivotu.Pobedices. Kakva  
smrt, ti si jak, jos ima ziovota dosta, ti si pun poleta, onaj ko je za smrt, nema te  
duhovne snage koju ti sada imas. Nase Piva ,Tara, Drina su izvorista nasih  snaga.   
  
Sto se tice tvojih istrazivanja agenata SDB koji su ubijali jugoslovenske politicke  
emigrante na Zapadu, ti si mudar i iskusan covek, i obavestajac, shvati da su ti  
jugoslovenski obavestajci, koji su navodno vrsljali po zapadnim drzavama bili  
ustva ri bili pod striktnom kontrolom tih zapadnih obavestajnih sluzbi. A oni nisu  
imali pojma o tome, umisljali su da su “prejebali” te njihove zapadne sluzbe, a  
ustvari su bili njihive marionete.  
  
Jer je bilo zapisano slabljenje Jugoslavije,  
video si sta se desilo od  1990 - ih godina nadalje..”Agise jugovici” su misli da su  
svemocni, da su ``prejebali`` Zapad,  jer su bili salabajzeri, nedorasli, svakojake  
zamlate i budaletine, sa kojima su se na Zapadu polutajno sprdali, videli u njima  
poludebile.    
  
A mudri obavestajci kao sto si ti, su bivali razzalovani. Tvoja krivica je sto si ti  
pravi srpski komita, mudar ob avestajac.   
  
A kada se tice ondasnjih bezbednjaka ovde, vecina njih su bili nedorasli, pa oni su  
ovde masovno progonil nevine ljde, sve sam video.Drugi dokazi o njihovoj ``mudrosti``  
nisu potrebni. Takv pogresne procene su moguce samo kod budaletina.A one mudre   
agise. bilo je  i takvih, mudrih, ali preplasenih. Ali je postojalo jezgro “ koje je znalo  
o cemu se radi”, oni su  slali kojekave  
zamлate, kovali propast Jugoslavije, to je bezbednjacka vrhuska od Triglava do  
Djevdjelije .    
  
Ovi tajni agenti  sada vladaju drzavama nastalim na tlu bivse Jugoslavije.  
To su tajkuni.Za nagradu sto su unistili Jugoslaviju, su im dali da se bogate.   
  
Bio sam u Belgiji od 1965 do 1971, i od 1973 do 1974 godine, mene su nadzoravale  
tamo kojek akve jugoslovenske tajne agise , navodno bez znanja belgijskih vlasti.  
Moj stan, preko konobara, pratili me” bez znanja Belgijanaca, prejebali smo ih”,  
itd. Kada sam se vratio u Beograd iz Brisla posle 6 godina boravka, od Minhena do  
Beograda,   su ubacile u moj kupe “agisu SDB”, koji me je dopratio  
sve do kuce u Beogradu, provocirao me, pricao kako je po Nemackoj, Belgiji,  
Holandiji, zario i palio. Necu nikoga da tuzim , ni da spominjem poimence, ali  
budaletine jos uvek ovde zare i pale, njih  i dalje zloupotrebljavaju, kao i ranije.  
Oni se i dalje bave sa mnom, sumnjice, proveravaju, nadzoravaju  itd. Budaletine  
do vijeka. Ocekujem tvoj komentar?   
  
Najtopliji pozdrav Tomo   
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 - 24. фебруара Владе Дивац је изабран за председника Плимпијскпг кпмиуеуа Србије. 

-  

 Владе Дивац. 

  

- 24  фебруар 2009.године. Академику Василију Крестићу. 

 

Томислав Крсмановић                                                                              19.2. 2009 godine  

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд 

Тел. 3511829; Моб. тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu. 

 

 

Господин ОЛЕГ ЕВГЕНЕВИЧ БУЛДАКОВ, Аташе за културу 

АМБАСАДА РУСИЈЕ У БЕОГРАДУ 
 

Много поштовани господине Булдаков, 
 

Дозволите да Вам се захвалим  за изузетну част коју сте нам одали пријемом на разговор у 

Амбасади братске земље Русије, где смо се осећали као код себе, са својим људима који нам 

желе добро. 

Ви сте нас врло пажљиво саслушали,  ми смо отишли са уверењем да сте нас схватили, да ми 

покушавамо да урадинмо нешто корисно за наш народ, и развијање и јачање сарадње наша 

два народа. Слободан сам да Вас обавестим, да  сам је пре неколико месеци имао врло 

користан разговор на истом месту са господином Дзизом. Ми ћемо Вас обавештавати о нашим 

акцијама. 

 

Са изразима дубоког и искреног поштовања 

Томислав Крсмановић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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-  

-24 фебруар 2009.године.Милан Живковић из Аранђеловца. 

 

-Феб руар 2009.године. 

-  

 

-26 фебруар 2009.године.Адреса дужника Драгана Здравковића. 

Томислав Крсмановић                                                                      24.2. 2009 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ,  

 

Дозволите да Вас обавестим да данас прослеђујем следеће књиге, или 

документа, касније чим смогнем сукцесивно ћу прослеђивати моју врло 

волуминозну документацију о историјату борбе за људска права у 

Југославији, Србији, од 1963 године до данас: 

 

-Томислав Крсмановић: ПСИХИЈАТРИЈСКИ ГОЛИ ОТОК, 1988 године, 543 

стране 

-Томислав Крсмановић: ЉУДСКА ПРАВА-ЦРНА РУПА, 

САМОУНИШТЕЊЕ ДРЖАВЕ  НАЦИЈЕ, Ведес Београд, 2006 године 

-три моје научне анализе објављене недавно у  домаћим часописима: 1.О 

ЗАБЛУДАМА РЕПРЕСИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПОСЛЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 

ИНФОРМБИРОА 1948 године И ЗАВОЂЕЊА САМОУПРАВЉАЊА 

ПОЧЕТКОМ 50-их ГОДИНА, часопис Република, 31.1.2008 године; 
2.ВЕРБАЛНИ ДЕЛИКТ И ДУШЕВНО ОБОЉЕЊЕ, часопис ХЕРЕТИКУС, 
Правни факултет, Београд, децембар 2008 године; 
3.УЛОГА ИНТЕЛЕКТУАЛЦА ДАНАС, часопис ТЕМЕ, Филозофски 

факултет  у Нишу, 3/2005 г. 

 

Имам прилично богату збирку различитих саопштења појединих одбора, 

синдиката,  из ранијих времена, укључујући и саопштења Одбора за одбрану 

слободе мисли и изражавања ( у коме је било 12 чланова САНУ), одбора за 

одбрану људских права УКС-Удружења књижевника Србије, и других. 

 

Овога пута прослеђујем неколико ових саопштења, касније увек по неколико 

још, и то : 

-Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања, овога пута достављам следећа 

саопштења, претпостављам да Ваш архив поседује ова саопштења, ако немате, 

реците, ја ћу Вам их проследити:СКУПШТИНИ СФРЈ И ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ЈАВНОСТИ од  4 октобра 1986 г; Иван Стамболић од 9 јуна 1986 године; 

ПРЕДСЕДНИШТВО СР ХРВАТСКЕ, РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ 

СР ХРВАТСКЕ од 24.2.1987 године; СКУПШТИНИ СФРЈ, СКУПШТИНИ СР 

СРБИЈЕ од 6.1.1986 г;  ЈАВНИ ЗАХТЕВ  од 1 јануара 1990 године. 

-УКС , Одбори за људска права Удружење књижевника Србије: од 14 марта 

1989 године; од 27.3.1987 г;од 7.10.1986 године; од 15.3.1989 године;од 23.2.1989 

године. 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА    у Београду 24.2.2009 г. 

 

 

                                                    ПОТВРДА 
 

 

Господин Милан ЖИВКОВИЋ, из Аранђеловца , улица Војводе Путника број 

37, је представник наше странке за Аранђеловац  и Шумадију, одајемо му 

признање за вишегодишњи ангажман у одбрану закона и поштовања људских 

права. 

 

Желимо му много успеха у даљим напорима да се остваре правда и поштовање 

човека у овој регији Србије. 

 

У име Савета Покрета за заштиту људских права 

Томислав Крсмановић, председник 
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26. фебруара  Хащки урибунал изрекао пресуду којом је бившег председника Србије, Милана 

Милууинпвића, ослободио оптужби за ратне злочине на Кпспву и Меупхији током 1999. године. С 

друге стране, бивши потпредседник Владе СРЈ Никпла Щаинпвић, бивши командант Треће армије 

ВЈ током сукоба на КиМ, генералНебпјща Павкпвић, и генерал српске полиције, Среуен Лукић, 

осуђени су на по 22 године затвора. Преостала два оптуженика, некадашњи командант 

Приштинског корпуса Војске Југославије, генерал Владимир Лазаревић, и некадашњи начелник 

Генералштаба Војске Југославије, генерал Драгпљуб Пјданић, осуђени су на 15 година затвора. 

 

-Фебруар 2009.године. Сестричина Валерија победила на натецању ИСИЛ-а.

 

 

ĈETVRTI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                 Posl br. I-III-1199/02 

Dana 30.01.2009 .godine 

Novi Beograd 

Bul.Mihajla Pupina 16 

MF 

 

 

                           ADRESA DUŢNIKA  DRAGANA ZDRAVKOVIĆA 

 

Već nekoliko godina traje ovaj zahtev. Ja ne mogu saznati adresu Zdravkovića jer 

ja nemam za to sluţbu istrage i agenata. O tome je bilo govora u više navrata, kao i 

o propustima nadleţnih. MUP zna gde je arhiva. 

 

Što se tiĉe ove arhive, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu vodi se postupak 

za obeštećenje još od 1975 godin do danas, u okviru toga i za ovu zaplenjenu arhivu. 

Ukoliko sve bude kako treba, onda je ovaj problem razrešen na najbolji naĉin za 

obe strane. 

 

Ponavljam ono što sam ranije već saopštio: nisam imao nameru da ova dokumenta 

koristim da nekoga tuţim, stvari vidim dublje, bavim se naukom; onaj ko je dao 

nalog da se oba arhiva zapleni, je verovatno bio neznalica, a ima i zlonamernih, jer 

je time stvorio tenziju, nepotreban rad sudovima i policiji, loše procene, pometnju.  

 

A nama trebaju ispravne procene. 

 

U Beogradu 26.2.2009 godine                       Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

VALERIJA, POSAO, tel. 

 

-sve veze pokrenuti 

 

 

                                   VALERIJA DASIC 

                                  BIOGRAFSKI PODACI 

 

       Adresa: Pozeska broj 134/III sprat -Beograd,Tel-558799 

 

       Datum i mesto rodjenja: 18.9.1970 godine, Beograd 
 

      Iskustvo:izdavastvo, dizain ,knjizarstvo, administracija, prodavacica u   

                                  butiku ,komercijala   

                                                       

      Obrazovanje: Srednja strucna sprema,Usmereno obrazovanje,   

     Organizator kulturnih  i informativnih   programa i aktivnosti                                                         

     Strani jezici:solidno poznavanje engleskog jezika, skolsko znanje  

                                                 francuskog 

 

 

 
Valerija Dasic 

Address:Pozeska 134/III-Belgrade, 

Yugoslavia 

 

 

Mr. Ken Schoolland 

94-1072 Alelo St.Waipahu, HI 96797-5265, USA 

 

Dear professor Schoolland, 

 

I am in same time very happy, and proud  to be a winner of AJG essay contest. Please 

finde here enclosed my contribution- both, in English:JONATHAN GULLIBLE-OUR 

HERO;and in Serbian-Jonathan Gullible-nas heroj. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1999
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
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Сестричина Валерија Дашић 

 

-2 март 2009.године.  Први општински суд у Београду најзад започео доказни пост упак у 

Тужби за накнаду штете. 

Документ број 237. 

3. маруа Окружни суд у Бепграду рехабилитовао српску глумицу Жанку Супкић, која је 1945. 

осуђена на казну губитка српске националне части у трајању од осам година. 

 

- 6 Март 2009.године Доказни поступак пред Првим општинским судом у Београду. 

Документ број 238.  

-Март 2009.године. Допис Издавачкој кући Пешић и синови поводом пљачке. 

Документ број 239. 

-2009.година. Томислав Крсмановић: Повика на Црногорце у Србији-о чему се ради 

Интегралан текст на линку-http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/povika-na-crnogorce-u-srbiji.html  

-Март 2009.године. Допис Млађану Динкићу-Развој туризма на Дрини. 

Документ број  239.А 

-4 март 2009.године. Мере за добијање накнаде штете. 

Документ број  240. 

 -Март 2009.године, Догађања. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1945
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11. маруа седамнаестогодишњи младић у средњој школи у немачком сграду Винеден убио 17 

особа. Оваква масован убиства пратим још од мога боравка у Бриселу, Белгија од 1965 до 1971 и од 

1973 до 1974.године. ( том 3). У тому 3 сам се изјаснио о узроцима помаме која покреће окидач и 

убија десетине невиних људи. То је лудило пражњења фрустрација и стресова. 

12. маруа обележено 6 година од убиства премијера Србије, Зпрана Ђинђића. 

-Март 2009.године. Сестра Нада  све  болеснија. 

 
Бора је Наду преко пријатеља сместио  на хируршку клинику. Она има јаке болове и воду у 

стомаку. Стомак јој се надуо. Као да је у другом стању.  

 

 
 

Мора  често да јој ваде воду из стомака, а болнице то врло нерадо  чине. Успео сам да јој ту 
интервенцију  обављају извесно време на ВМА, затим у Градској болници на Звездари. 

 

-16 март 2009.године.  Слободан Живковић-Преваре са телефонским позивима, масовно 

повећани рачуни. 

 

Документ број 241. 
 

19. марта  Аустријанца Јозефа Фрицла је суд у Ст. Пелтену осудио на доживотни затвор због 

заробљивања и силовања своје ћерке током 24 године, и за убиство њиховог новорођеног детета. 

 

           Монструм Јозеф фрицл. 

Предраг Шарчевић професор из Баната се обратио молбом да га подржимо због дискриминације на 

радном месту. 

-20 март 2009.Допис Србија воде. 

Документ број 242. 

24. маруа у Србији обележено 10 година од НАТО агресије. Влада Србије одржала посебну 

седницу, на којој је одлучено да се подигне меморијални центар посвећен свим жртвама агресије.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
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25. маруа  од последица активирања бомбе која је била постављена на улазна врата, погинула 

Радица Лукић, супруга судије за прекршаје из Коажевца. 

26. маруа Међунарпдни мпнеуарни фпнд одобрио Србији зајам од 3 милијарде евра. 

- 26 март 2009.године. Накнада штете, Републичко  јавно правобранилаштво.. 

 

-ђ  

Tomislav Krsmanović                                                                26 mart 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO 

Broj: P-2008/08, Beograd, Nemanjina 26 

 
Poštovani, 

 

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu se vodi postupak u vezi moga 

OŠTETNOG ZAHTEVA,  ( IV.P.7178/08), Tuţenu Republiku Srbiju zastupa 

Zamenik Republiĉkog javnog tuţioca gospoĊa Savka Mangović. U Tuţbi su dati 

vrlo brojni dokazi i svedoci, postupak je poĉeo još 1994 godine, na sugestiju 

pojedinih funkcionera iz sfere pravosuĊa i drţavne uprave, postupak sam obnovio 

avgusta 2008 godine. Predmetni sudija je korektan, i postupak je najzad uzeo 

regularan zakonit tok. 

 

Obaveštavam Vas da su sa ovim sudskim postupkom upoznati ministar pravde 

gospoĊa Sneţana Malović, gospoĊa Helene Surlić iz Nadzora sudova, Kabinet 

Predsednika Republike, predsednika Vlade Srbije, gospodin Majić predsednik 

Prvog opštinskog suda, i drugi. Budući da se radi o periodu od preko 30 godina u 

kome su kršena moja prava, dosije je vrlo voluminozan, sa stotinama dokumenata, i 

brojnim svedocima, na poslednjem roĉištu 6 marta ove godine sam predloţio 

PORAVNANJE, sa ciljem da se postupak ubrza, smanje troskovi i uštede vreme i 

energija sudskih poslenika. 

 

Moj podnesak se razvlaĉi 15 godina ( napominjem da zastupnik Tuţene nije došla 

na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek duţine ţivota muškaraca u Srbiji 

je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo oĉekivanje moga biološkog 

nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, prevremenom 

sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. Znate dobro da su neki 

od onih koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije SABLJA ( ono 

što su oni bili doţiveli je  krajnje bezazlena stvar,  prema onome šta sam ja 

pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko desetina hiljada 

eura.  

  

Zamolio bih Vas dakle : da u granicama Vaših ovlašćenja i kompetencija, ispitate 

moj predlog PORAVNANJA, da tako delujete da sud postupi praviĉno i objektivno; 

da se postupak što pre završi.  Spreman sam na medijaciju, poravnanje, u 

obostranom interesu. I da tome ŠTO PRE pristupimo. 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-26 март 2009.гпдине. Снежани Малпвић, министру правде Србије.

 

-26 март 2009.гпдине.Прпфеспру Василију Крестићу. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                      26 mart 2009 godine. 

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829;  

Mob.tel. 64-3095176; Pokret@eunet.yu; Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

GospoĊa Sneţana MALOVIĆ, MINISTAR 

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE 
 

Poštovana gospoĊo Malović, 

 

Dozvolite da Vam još jednom iskaţem zahvalnost za dosadašnje razumevanje (moja 

poruka od 22.1.2009 godine, poziv na Vaš dopis od 3 jula 2007 g, i dopis Generalnog  

sekretarijata Predsednika Republike Srbije Ministarstvu pravde  od  13 juna 2007 -

Broj 071-00-1342/2003-02 za 23 april.).  U prilogu niţe dopis Tuţenoj RS. 

 

Što se tiĉe OŠTETNOG ZAHTEVA , koji vodim pred Prvim opštinskim sudom u 

Beogradu-IV.P.7178/0, mogu reći da je postupak najzad krenuo regularnim tokom, 

predmetni sudija je bila korektna. Slobodan sam da podsetim da je ovaj postupak 

zapoĉet još 1994 godine, znaĉi traje 15 godina. Predoĉavam da tuţena strana ( 

Republika Srbija, Zamenik javnog tuţioca), nijednom nije izašla na roĉište. Što 

moţe biti simptomatiĉno, a ne mora, strahujem da moţe ponovo poĉeti sa 

razvlaĉenjem definitivne odluke. Da bih stvari maksimalno ubrzao, doprineo 

smanjenju troskova i rasipanja vremena rada sudova,  bio sam slobodan da 

predloţim praviĉno i zakonito PORAVNANJE, MEDIJACIJU. Moj predog je 

prosleĊen Zameniku javnog tuţioca, koji treba da se izjasni da li ga prihvata. 

 

Imam 73 godine, prosek godina duţine ţivota muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, 

novo odugovlĉenje bi znaĉilo oĉekivanje moga biološkog nestanka . Ja takvu 

providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, prevremenom sahranjivanju ću se 

suprotstaviti svim legalnim sredstvima.   

 

Znate dobro da su neki od onih koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme 

operacije SABLJA ( ono što su oni bili doţiveli je  krajnje bezazlena stvar,  prema 

onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko 

desetina hiljada eura. A moj podnesak se razvlaĉi  15 godina.  Zamolio bih Vas 

dakle : da u granicama Vaših ovlašćenja i kompetencija, delujete da Tuţena strana 

prihvati PORAVNANJE; da se postupak što pre završi;  ja imam nameru da se kad 

otopli povuĉem u rodni kraj ( Ljubovija na Drini), da se tamo posvetim razvoju 

turizma, gde sam postigao zavidne rezultate; i da pišem knjige ( koje nikome ne 

smetaju). Vreme je da ţivim u miru. Ocekujući pravdu.  

 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

 

U prilogu dopis Tuţenoj RS. 
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29. маруа на парламентарним изборима у Црнпј Гпри, апсолутну већину освојила коалиција 

окупљена око премијера Мила Ђуканпвића. 

-  

                                 Мило Ђукановић. 

-31 март 2009.гпдине.Дппис Саши Драгину и Србија впде. 

Документ број 243. 

Томислав Крсмановић                                                                     26.3.2009 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu; Лични веб: www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ,  

 

Овога пута Вам достављам : 

 

-Збирку саопштења у облику књиге  КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

ПРАВА, Петиције и документа,  период од 26.12.21986 до 4.10.1988 године, 

страна укупно 433 

-9 саопштења наше организације која сам ја писао у временском периоду 

од17.12.2007 до13.10.2008 г, и ПРОГЛАС ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ ДОМОВИНА 

ЗОВЕ! 

-3 саопштења Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања 

-2 саопштења одбора за слободу и људска права УКС 

-2 саопштења Фонда Солидарности 

-3 саопштења УЈДИ 

-Форум за људска права: Изванказнена присилна хоспитализација психичких 

болесника 

-2 саопштења пуковника Радисава Филиповића 

-ИЗВЕШТАЈ Радне групе за преиспитивање Сарајевског процеса( јул-август 

1983 г), на челу са Костом Чавошким 

-Примерак моје књиге НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ МОЋИ 

 

У следећим месецима ћу постепено фотокопирати и достављати остале 

текстове.  

 

Напомињем да сам ове текстове писао у врло тешким временима, на брзину,  у 

временском теснацу, под  јаким притисцима, кварење писаће машине, итд, на 

делу је било методично смањење личности,  ударац у мождане потенцијале са 

циљем смањења интелектуалних перформанци. Да тако будем дсикредитован 

као кредибилан критичар злоупотреба. 

 

Историја је учитељица живота, нације које не проучавају историју, су осуђене 

на понављање грешака. Проучавање друштва, уместо досадашње 

уравниловке, је кључ преживљавања за нашу данашњу Србију и њене 

становнике. Жалосно је да дан данас не постоји довољна свест о овим 

захтевима. Мудре људе потискују, гуше проучавање прошлости, сугеришу 

подмукло да историју не треба проучавати. Сматрам да проучавање ове 

документације може помоћи у сагледавању прошлих грешака,  узрока 

данашње кризе, да се погрешке исправе. Био бих сретан, да ове књиге буду 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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-  

                 Саша Драгин. 

-Aприл 2009. Догађања.  

1. априла  Хрвауска и Албанија званично постале чланице НАТП пакта..Специјално тужилаштво 

подигло оптужницу против градоначелника Зреоанина, Гпрана Кнежевића, и још 21 особе, због 

кривичног дела злочиначког удруживања, злоупотребе службеног положаја, примања мита, и 

давања мита. 

2 априла  сам предожио Туженој Републици Србији поравнање. 

Документ број 244. 

Господин Ленђер један од челника  Србија  воде, је врло разуман и мудар човек. Он је на мојој 

страни, он ме подржава.. Светозар Василијевић се налази на утицајној позицији, он је зет 

Зорице Јаковљевић  ( том 5), водича ПД.Копаоник из Београда, он је упознат и са те стране са  

мојим пројектима  развоја туризма на  Дрини. 

Документ број 245. 

Тужена Република Србија, и овога пута, као толико пута од 1970-их година (  томови 3-5) , 

одбија да ме саслуша и да заједнички нађемо  разумно решење засновано на чињеницама. 

Документ број 246.  

Изгледа да у Србији постоје снаге мрака које умсто да подрже оне који вуку  напред, их глоби?  

-3 април 2009.гпдине.  Дппис  Републичка дирекција ВПДЕ. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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4. априла  Хрвауска и Албанија постају чланице НАТП.. 

-4 aприл  2009.године. Цакана се појавила. 

Добио сам поруку од Милице  на мобилни:``Вратила сам се из Сри Ланке, видимо се 

сутра``Сутрадан смо се нашли  на Земунском кеју. Милица је препланула и освежена, одморила се 

Tomislav Krsmanović                                                                3 april 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu;  

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com ( momentalno nije u funkciji, vrlo brzo će 

biti)  

 

 

Gospodin Goran Kamĉev, Naĉalnik analitike 
REPUBLIĈKA DIREKCIJA VODE 

 

 

Poštovani gospodine Kamĉev,   

 

Dozvolite da Vas potsetim da sam obavešten iz Kabineta gospodina ministra Saše 

Dragina, da je moja poruka u vezi -Предмет: Допис Про-фактура  ЈВП Србија-

воде бр.-6120102 од 18.3.2009 г. на износ од 15, 576, 00 динара, prosleĊena na dalju 

nadleţnost Vama.  

 

Molim Vas da me primite na kratak razgovor u Vašim prostorijama da Vam 

pruţim dodatne podatke. Molim Vas da uzmete u obzir ĉinjenicu da radim 

volonterski već pet godina na razvoju turizma u Opštini Ljubovija, da sam postigao 

nesporne rezultate svojim radom i znanjem marketinga, ulaţući vreme, energiju, 

minimalna sredstva, inaĉe su moja primanja vrlo skromna, što se sve moţe 

proveriti. Ukljuĉivanje pomenutih ostrva bi dalo snaţan podstrek daljem razvoju 

turizma u ovoj regiji. Bila bi velika šteta ne samo za mene i moga sina , nego i za 

zajednicu, da sada kada sam došao do vrha posustanem, i odustanem od projekta sa 

ostrvima, samo zato što sam siromašan, i nisam u stanju da plaćam tako visoke 

daţbine. Ja ću istrajati do kraja. Molim Vas da pokušate da u granicama Vaših 

ovlasćenja i zakonskih propisa iznaĊete adekvatno rešenje koje će uzeti u obzir 

navedene ĉinjenice, da me zajednica podrţi u mome korisnom radu za opšte dobro. 

Spreman sam da dodjem na razgovor kada Vi to kaţete.  

 

S‘poštovanjem Tomislav Krsmanović 

 

 

ПРОУЧИТЕ ВАШЕ ЛИЧНО ОКРУЖЕЊЕ-ВИДЕЋЕТЕ СПЕКТАКЛ 

НЕСРЕЋЕ! ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ-НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ! 

 
Имамо право да сазнамо поразну истину нама , о нашим ближњима. Не да би падали у 

безнађе, него да се изборимо за боље, за спас. 

 

Маколико да неко прикрива ову трагичну истину, она се ипак не може сакрити. Сами Ви 

лично можете препознати подмукло страдалништво које Вас погађа, Ваше ближње, сроднике, 

пријатеље, суседе, познанике. 

 

Једноставно, осврните се око себе. Пажљиво и прецизно проучите Ваше окружење: породицу, 

најближе сроднике,  рођаке, пријатеље, познанике, колеге са радног места, школске другове, 

или колеге са факултета, суседе.  

 

Бићете запрепашћени оним што откријете, сазнаћете визију истинске катаклизме. Открићете 

врло брзо и на Ваше велико запрепашћење ( не баш свако од Вас, али већина ), после неколико 

десетина проучених особа из Вашег окружења,  али под условом да ово окружење обсервирате 

методично ( да тако добијете репрезентативан узорак, без изостављања, да прецизно 

региструјете проучаване појаве: смртне исходе, болести, удесе, укључујући и саобраћајне, 

употреба дроге, алкохолизам, брачно стање, итд), да су многе од тих особа имале у последње 

време велике незгоде, разбољевања, несретне случајеве, или истинске трагедије, укључујћи и 

смртне исходе,  да се породице распадају, да узима  маха дрога, алкохол, нерад, беда, 

хомосексуалност, да млади иду ван земље, чедоморство,  или чак и инцест, има и 

самоубистава, такорећи свугде јад и несрећа.  

 

Лекари и статистичари кажу да када би ове појаве биле проучене методично и научно, да би 

била установљена учесталост ових патологија која је далеко изнад нормале, изнад 

уобичајеног. 

 

О чему се овде дакле ради?  

 

Наш народ је по природи мудар. Али после пола века истребљивања, и више, свакојаких 

слабљења, изнуривања, одлива мозгова, старења, болештина, прања мозга, наша нација је 

снемоћала физички и интелектуално. Нема моћ концентрације, резимеа, спознаје, наши људи 

нису у стању да препознају шта се са њима и њиховим блиским дешава.  

 

Позивамо наше људе из расејања, нашу Владу, Председништво, државне руководиоце, 

политичке странке, СПЦ, САНУ, Универзитет, Династију Карађорђевић, синдикате, НВО, 

медија,  полицију, војску, судство, све оне који воле свој народ,  да ово ОБЕЛОДАНЕ . 

Проучимо ово незимерно зло које гута наш народ. Отклонимо га. 

 

Уместо што се свађамо ( нас подмукло управо завађају они који нам и чине потајно ова зла), 

СЛОЖИМО СЕ, ЗАВЕДИМО РЕД, РАД, ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА,  ВРАТИМО СЕ НАШИМ 

ИЗВОРНИМ ВРЕДНОСТИМА, НАШОЈ ВЕРИ КУЛТУРИ, МОРАЛУ, ТРАДИЦИЈИ. 

УВАЖАВАЈМО ЈЕДНИ ДРУГЕ КАО МАЛО ВОДЕ НА ДЛАНУ! Нама је потребан духовни 

препород. Сетимо се речи Вука Караџића:'' Ако свако уради колико може, бићемо спашени''. 

Узмимо своју судбину у своје руке. Нека свако ради свој посао како треба, на радном месту, у 

породици, образовној установи, суду, војсци, полицији, министарству, суседству, на улици. 

 

Ако тако учинимо бићемо спашени, све ће процветати.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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и спремна да свом снагом опет заживи у Београду. Она већ сада прави планове, да идемо редовно 

на Авалу, убрзо ће доћи топли дани, Ада, купање. а летос обавезно на Дрину. Милица обожава 

Дрину и тај део Србије. 

 Неће да прича много о боравку у егзотичној Сри Ланки, али видим по њеном свежом тену и 

затегнутим цртама лица,  да је се тамо заиста опоравила и одморила. Са ким је тамо била, где је 

боравила, колико  је све то коштало, не говори, нити је ја запиткујем. 

Окрете ми се, није била насмешена, али нн снуждена:``Вратила се Цакана, била сам синоћ са њом``. 

Ова вест је за мене велико изненађење, али  и недоумица?.Где је била, како је сада?` 

Сазнао сам нову необичну животну причу и судбину несретне Цакане:  

Зауставио се такси пред Цаканом на врху Авале, недалеко од Торња, отворише се врата, обрати јој 

се мужевн мушкарац:``Како да стигнемо до Чарапићевог бреста``.? 

 Машина је брундала, Цакана показа ушима да не чује. Онај што јој се обраћао искочи из таксија, да 

јој нешто каже, у трену се створи и други, зграбише је као врећу, угураше у возило, на задње 

седиште, поред ње седе један од њих. Нагло отргну браду, пред њом је био сав насмејан  онај што 

јој се тако свиђа, што га је срела у заједничком апартману у Соко бањи.  

Цакана је почела да виче:``У помоћ`, он је снажно ударио по лицу и хтео да јој гурне крпу у уста. 

Она свом снагом одгурну руку и и ван себе од страха завапи:` Имам кијавицу, дишем на уста, ако 

ми ставите крпу у уста угушићу се``. 

`` Не вришти` повика насилник, и седе мирно поред ње. `Смири се, идемо на сигурно место`` .  

Цакана од тада губи памћење, пробудила се негде у непознатом крају, само возило једнолично 

брунда, промичу куће, виде натписе на мађарском језику. Схватила је да су је успавали спрејом, да 

је вероватно у Мађарској, како је тамо дошла преко границе не зна. Почела је да схвата да се налази 

у рукама опасних криминалаца повезаних са страним царинициа и полицијом.  

Назирала је да је можда у рукама трговаца белим робљем?   

Откуд  да на врху Авале налете баш они које познаје?  Намештаљка? Сачекуша? Спона мафија. и 

локалних моћника. 

`` А пробудила се маца` насмешио јој се онај њен. `` Где ме водите` завриштала је .  

Он се насмеши заводнички, загрли је, онда је ударио снажно у лице. пала је на седиште. Пробудила 

се  у некој кући. рекоше јој да не сме ни да писне, ако се реч чује да ће је убити. Опет  је уследио 

снажан ударац у лице. Пробудила се у колима која су негде јурила мењале су се зграде, бензинске 

пумпе, препознала је италијански, па француски језик. Наједном  поче шпански језик на паноима. 

Извели су је по мрклој ноћи у стан на тргу, около су биле катедрале и старе зграде. Онај њен је 

проговорио са неким шпански, спомињали су евре, остаде сама. 

Уђе макро, осредњег раста, црн, намрштен, суров, сав зло, прво је добила ударце, затим је 

бацио на под, силовао и тукао.  

Цакана је плакала и патила. А она постала проститутка?.  
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Често су је силовали, опслуживала је и по петорицу. Морала је пристати на секс без кондома 

ако је потрошач то желео. Многи људи желе секс током менструације. Батине су постале  

редовне. На дан када је морала да "ради" са 50 купаца., макро је узимао  укупну дневну зараду 

од 2.500 до 3.000 евра.  

 

Неки човек у црној одори, је дошао у њену собу и казао јој на нашем језику, али са 

далматинским нагласком:``Доста си се патила, Света Дјева Богородица те је помиловала `` 

Она је некако успела да побегне из  Шпаније, преко Словеније, возом до Хрватске. Без пасоша. 

Испратио је човек у црном, држао је руку прекрштену на грудима и казао јој кратко : Бог``! 

Цакана сматра да је то казна Великог брата. Али не зна зашто је прогоне?   

Ћутао сам, немам ништа да кажем. 

`` Цакана је одлучила да се замонаши``, погледа ме значајно Милица. 

-6 Април 2009.године.Снажан земљотрес погодио централну Иуалију.  

Више десетина особа погинуло, а у земљи проглашено ванредно стање. 

  
  

 Шта се дешава са Италијом?  

 

-6 април 2009.године. Дописи државним функционерима у вези Тужбе за накнаду штете. 

Дпкумену брпј  247. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-Април 2009.година. Дешавања. 

Биља и Нада су у 19 часова дошле пред Народно  позориште, где нас је сачекао Миле Банић ( 

томови 2-5-), његовим  колима смо  отишли до сплава на Сави наспрам Аде Циганлије. Био је 

сунчан, али прохладан дан, дувала је она пролетња кошава. Али је ово вече било прохладно. 

Следећег сунчаног дан а нас је Миле одвезао колима до његове викендице, уствари  истинске 

виле  у Липовичкој шуми. Миле је неколикко  година био представник Југобанке  у СР 

Немачкој, уштедео је новац и сазидао ово скоро велелепну  зграду. 

Зграда је на висини, скоро као из птичије перспективе се види доле негде Ресничко језеро,  као 

да је преко пута стола, плавило се као зелено водено око  у шуми. Зар је Липовичка шума 

толико уздигнута? Даље се плави Авала, уздиже се Споменик Незнаном  јунаку. 

Било је топло у почетку, да би касније захладило. Седели смо напољу у великој башти са много 

дрвећа. Миле ми  даде неки његов топли подебљи мантил, питам Биљу и Наду јели им  зима, 

одмахнуше:`` Све је у реду``. 

Биља и Нада су разговарале са нама о књижевности и уметности. Миле  је образован , али не из 

тих дисциплина. Оне су то запазиле. Миле није лењ, жели да све зна, њему  је врло важно да 

остави добар утисак у туђим очима, узео је школске уџбенике књижевности и српског језика да 

празнине надокнади новим сазнањима о писцима. 

Следећи пут када смо  се срели, Миле је почео конверзацију трактатима о појединим писцима. 

њих две су се насмејале:`` Прежихов Воранц, то је превазиђено, данас су нова виђења``. 

Како се време убрзава, што сам старији све брже пролази, лети. пролети лето, захлдани нагло, 

јесен, скрате се дани, падне снег, зима,  почне нагло да се приближава пролеће, да се 

продужава дан.  

Будим се око 9 ујутру, када је ведро доле ка широкој улици Станка Пауновића у којој станујем 

видим докле је стигло сунце, па процењујем колико  је сати. Тачно проценим углавном, али се  

наједном зачудим, процена је јако погрешна? Скратио се, или продужио дан. И Сунце није на 

истом месту, некако се из средине небеског свода приклања ободима неба. 

7 априла Миле и ја смо били на Авали. 

 Следећи дан сам био са Терезом у Брестовику код Гроцке, да јој покосим нараслу траву. 

желим да јој помогнем, али ми  у исто време прија физички рад у природи. 

Панто Савић је провео зиму у у свом стану у Бограду, спрема се да се сада када је отоплило 

врати  у родну Љубовију, тамо проводи лето. 

Миладин Шаловић је по мојој препоруци обавио поправке у стану  колегинице из Галенике, 

фармацеуткиње Дубравке Дуце Божић ( томови 3-5). Дуца га је похвалила.  

Звездан Миливојевић  је без посла .  

У преговорима сам са професором Скуландом да се његова књига Авантуре Џонатана Галибла 

публикује у Србији на ромском језику., ступио сам у контакте са ромским првацима  НВО, 

укључујући и ромског првака  Бранка Ђурића, да пронађем погодну особу. Тако сам  упознао 

врло ваљаног човека, Тривуна Димића из Новог  Сада. 
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21. априла је 35 држава доставило своје мишљење Међунарпднпм суду правде у Хагу у вези 

једностраног проглашења независности јужне српске покрајине - Кпспва и Меупхије. 

23. април — Градоначелник Зрењанина, Горан Кнежевић, разрешен са те дужности. За новог 

градоначелника изабран др Милеуа Михајлпв. 

25. априла  ЕУЛЕКС снаге интервенисале сузавцем како би 

спречиле сукоб Срба и Албанаца у Брђанима, које се налази у 

северној Кпспвскпј Миурпвици. 

Бошко Грујић ( том 5) се бори са слободе за његова права.                                            

                                                                           

                                                                         

Сутрадан сам био опет на Авали.  

   

-Мај 2009.године .Догађања., 

2. маја  Светска здравствена организација је саопштила да је 615 особа до сада заражено вирусом 

свињског грипа. 

4. маја у  оружаном нападу на једну свадбу на југоистоку Турске, убијено 45 особа.Турска постаје 

све ровитија. 

5. маја Хащки урибунал је преиначио пресуду официру бивше ЈНА, Веселину Щљиваншанину, са 5 на 

17 година због оптужби да је одговоран за злочин на Пвшари у јесен 1991. 

 

   Веселин Шљиванчанин. 

Ружа Мрђа је Словенка по мајци, а Српкиња по оцу Босанцу, има особина Словенаца али и 

Срба Босанаца. врло је практична и вредна, савесна и педантна. Добронамерна је и склона да 

помогне тамо где треба помоћ. Одавно ме убеђује да треба да боље одржавам стан, да побацам 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1991
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непотребне хартије, да усисавам усисивачем редовније просторије, да кувам. Нарочто јој је 

засметала моја стара судопера. 

6 маја ме је Ружа Мрђа одвела у фабрику на искрају Земуна, недалеко од Галенике, где сам 

куио јефтину судоперу.Тако је мој стан постао комфорнији  и уреднији. 

8 маја   јеу 19 часова  одржано дружење у просторијама Европског клуба  у улици Краљице 
Наталије у Београду.Били су многи сарадници и познаници. Међу присутнима су биле и 
Биља и Нада. Оне су цело време биле у друштву Николе Фукса ( том 5).  

 

10. маја је Нпвак Ђпкпвић освојио Пувпренп првенсувп Србије у уенису, победивши у 

финалу Ппљака Лукаса Кубота са 2:0 у сетовима. 

14. маја представници Србије на Песми Еврпвизије, Маркп Кпн и Милан Никплић 

(музишар) са песмом "Ципела", испали у другом полуфиналу овог такмичења у Мпскви. 

16. маја Александер Рибак, представник Нпрвещке, победио на Еврпвизији са 

песмом Fairytale. 

  
  

 20. маа Потпредседник САД, Џпзеф Бајден, посетио Бепград где је разговарао са 

највишим српским званичницима. 

  

 21. маја Драган Марић, приватник из Ваљева, са две бомбе ушао у 

Председништво Србије претећи да ће их активирати уколико Влада Србије не 

потпише са њим уговор о вансудском поравнању. Након вишечасовних 

преговора, Марића су јаке полицијске снаге успеле да разоружају и ухапсе. 

  

 Северна Кпреја је извела пробу две ракете кратког домета. СБ УН најавио 

пооштравање санкција. Јужна Кпреја приступила Пакту о контроли нуклеарног 

наоружања, под покровитељством САД, који јој омогућава да контролише 

севернокорејске бродове. 

 

-28  мај 2009.године је одржан састанак у Задужбини Гојковић у Дубљанској  

улици. 

Састанке води др. Влада Љубичић, лекар у пензији ( том 5).  

Власник Задужбине Здравко Гојковић би  седео са стране, цело време без изговорене 

иједне речи. Записник је водила шармантна Драгица Опачић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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           Здравкп Гпјкпвић. 

Здравко .Гојковић је пореклом Босанац, од Добоја ( 1930.), средњу и вишу  је завршио 

у Београду.Здравко је српска издавач, песник и писац, афористичар, новинар, 

хуманиста и задужбинар .Задужбина која носи његово име, смештена је у Дубљанској 

10, у једном од најлепших делова Београда недалеко од Храма Светог Саве и остаће 

граду Београду као трајни залог Здравкове дугогодишње борбе у подизању што већег 

нивоа културне свести код људи и тежње да се они обогате кроз добра поезија, проза и 

одабрана писана и усмена реч. На њој постоји богата библиотека са изузетним 

квалитетним насловима из српске и светске књижевности, као и простор за културне 

догађаје.Представљен је у многим антологијама и књижевним критикама. Здравко 

добија велики број домаћих и иностраних плакета, захваљивања и признања.  

Међу њима и Признања Јеврејске општине Добој за опћу помоћ у Другом свјетском 

рату (награде посвећене Здравковићевим родитељима, који су били и врло хумани и 

током Другог свјетског рата помогли су Јеврејима). 

Здравко је као дете дошао у Београд, где је одрастао и стасао као човек и 

интелектуалац,  али ми је једна ствар добро позната. Они који дођу у Београд и Србију,  

отуда преко Дрине, било да су из Босне, Херцеговине, Црне Горе или Крајине,   приме 

некео  овдашње особине, али већина од њих остају оно шо су били када су били мали, 

или каквима су били њихови преци. 

Испод црта лица у које су се неминовно наслагале године, и среће и бола, и туге и 

радости,  Здравко је остао у дубини душе Босанац, искрен и племенит, осећајан и 

добронамеран. Он нам уступа ову салу да се дружимо  и мењамо мисли, како да 

опстанемо у овим тешким и сложеним временима. 

Спазих радостан Предрага Богдановића СЦИ-ја  ( томови 4 и 5), истакнутог 

књижевника и функционера УКС, седео је у првом реду прилично испуњене сале, 

смешкао ми се пријатељски. ( сазнах касније да су Предраг и Гојко путовали колима у 

Босну, и да су тамо имали саобраћајни удес ). 

Др. Љубичић  је лекар у пензији, живи са супругом у скромном стану у Ломиној улици 

у Београду, где остварује додатне приходе пружајући услуге копирнице. Две кћерке 

живе и раде у Америци. Он је пореклом отуда од Таре и Златибора, то су отресити и 
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борбени људи, који се не предају. Он жели да окупи око себе  једно језгро српских 

интелектуалаца орних да се изборе за боље . Он је мудар, образован , има још снаге, 

али његово здравље није баш најбоље. 

Од мене захтева да му дам адресе припадника Покрета за заштиту људских права да их 

укључи у његов адресар и активности његовог кровног удружења. 

-28 мај 2009.године. Допис Борису Тадићу  

Документ број 248. 

-29 мај 2009.године. Београд посетила рођака Деса Беатовић( 1953), томови 1-5.   

Дошла је у посету рођака Деса Беатовић ( томови 1-5), она је разведена, из брака има сина 

Владицу, живи  у Шапцу у скромном стану на високом спрату  зграде у ширем центру града. 

када би дошла у Београд отсела би код рођаке  Милене, кћерке рођака Глиге Глигића.( томови 

2-5). Деса ( 1953) је пензионисана службеница  фабрике `` Зорка`` у Шапцу, живи скромно, а 

заслужује од живота далеко више. Тако је интелигентна и отресита, одмерена, висока и плава, 

још увек привлачна жена.  

А тавори.Преживљава од скромне пензије, не стиже да плаћа дажбине, тражи неки додатни  

посао, а тешко иде. 
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          с` лева на деснп: Секин брат Батп, Деса  и рпђака Милена  Глигић. 

Срели смо се испред  Руског цара у Кнез Михајловој улици у Београду. Ми смо најближи род. 

Ово су нека друга времена, а Деса  ме враћа у Братунац, Љубовију, у скрајнуте просторе, у 

далека времена што се са маглама комешају плавим висовима изнад Дрине. 

Занимљиво, оно наше старо, постојано, се још држи, спомињемо драге рођаке, пријатеље, 

познанике, преминуле, или још увек живе, ми смо у Београду, седимо телима на сплаву на 

Сави, а уствари смо духом у неким необичннм замагљеним просторима и одајама. Прошлост и 

садашњост су ипак спојени  судови. Нарочито  ми је био близак њен брат Томо Беатовић ( 

томови 2-5). 
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Она је из Братунца, али живи у Шапцу. Отседа у Београду код заједничких рођака 

кћерки Глиге Глигића у улици Проте Матеје. Деса је достојан потомак славне лозе 

Беатовића. Мудра као пчелица, разумна, а  исто време још увек привлачна жена. Она је 

разведена, из брака има сина Владу.  

-Мај 2009.године.Умножавам акције унапређења туризма на Дрини, организујем, 

промишљам,  доводим туристе, обраћам се на све стране. 

Документ број 249. 

29 маја сам упутио допис Србија воде, Оштина Љубовија захтева да са Србинја воде 

склопим Уговор о закупнини. 

Документ број 250.  

-Мај 2009.године. Првом општинском суду у Београду-Накнада штете.Захтевам 

саслушање сведока. 

Документ број 251. 

-Мај 2009.године. Довођење туриста на Дрину. Акције, позиви на све стране. 

Документ број 252. 

 

-Мај 2009.гоине. Часопис БРАТСТВО СВЕТИ САВА објављује поглавља мога 

аутобиографског романа 

-  

- 
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-  

25 маја 2009.године.авион француске компаније Ер Франс, који је летео из Рип де 

Жанеираза Париз, се срушио у Аулануски пкеан, усмртивши 228 путника и чланова посаде. 

-  

-Јуни 2009.године. Догађања. 

Преговарам са Мијом Којићем да ово лето изнајмим његову кућу  у Узовници. Или ћу код Мике 

Којића? 

 

- 1 јуни 2009.године. Настављам достављање података Архиву САНУ. 

Документ број  253.  

-1јуни 2009.године. Сестра Нада  копни. 

Реч уредништва часописа БРАТСТВО, Свети Сава 

Postovani gospodine Krsmanovicu, 
  
Danas smo na sastanku urednistva Bratstva odlucili da objavimo izvod iz 
Vaseg romana i svi smo se slozili da je rec o potresnom svedocanstvu sa 
kojim nasa javnost treba da se upozna, jer ima i umetnicku i istorijsku 
vrednost. 
Zao nam je sto nismo u stanju da objavimo jos siri izvod, ali nam to ne 
dozvoljava profil casopisa. Pomenuti izvod je i inace najveci pojedinacni 
prilog u novom broju Bratstva koji izlazi najesen, tako da stigne za 
ovogodisnji Sajam knjiga u Beogradu. Nadam se da cete se sloziti sa nasim 
izborom i da cete odobriti objavljivanje dela koji Vam saljem na uvid. 
Intervencije su minimalne, kao sto cete i sami videti i rezultat su iskljucivo 
potrebe da tekst ne bude preobiman. 
  
Srdacan pozdrav, 
Dusan Zupan 
 

Необјављена аутобиографска књига Томислава Крсмановића „САГА О ... 

ИЋИМА“ представља ауторово виђење историјских догађања  на нашим 

просторима за време и после Другог светског рата, али садржи и врло занимљива 

запажања и сведочанства о нашим обичајима и приликама, чак и међунационалним 

односима, посебно у време његовог детињства и младости, уочи и за време 

окупације Југославије.  Читаоцу постаје јасније да су многи догађаји деведесетих 

година прошлог века, укључујући и распад земље и етничке сукобе, имали своју 

основу у ратним вихорима Другог светског рата. 

Одабрали смо управо почетак књиге и драматику историјских збивања 1941. 

године,  из перспективе обичних људи у сусрету са историјом и ратним 

искушењима, са циљем да не само још једном подсетимо на континуитет збивања 

него, ако је могуће, извучемо и поуке за будућност која нас очекује.  

 

О АУТОРУ. 

Томислав Крсмановић је борац за људска права и писац. Завршио је  Економски 

факултет у Београду ( 1963)  и пост-дипломске студије из истраживања друштва и 

тржишта при Католичком институту за високе комерцијалне студије (1969) у 

Брислу, Белгија. Живео је у политичком изгнанству у Брислу, Белгија од 1965. до 

1971. године.  Објавио је више књига, и велики број прилога из области  

маркетинга, социологије, политикологије, статистике, демографије, психо-

социологије. Сада се огледа у лепој књижевности. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Посећујем сестру Наду, њој је све лошије. Вода у стомаку је велики проблем, накупи 

се, а болнице одбијају  да је изваде из стомака. 

 Јелка Ратковић ме је препоручила пензионисаном професору Медицинског факултета 

у Београду.Био је љубазан и добронамеран, упутио ме је на неке лекаре познанике , 

посетио сам их.Ипак см му на одласку понудио 1.000,00 динара. Показао ми је 

ноншалантно руком на малу стаклену посуду на столу. 

Пензије су мале, вероватно и  он има здравствене неприлике?  Или незапослену децу 

или унуке? Има дугове? Кредите?  

На трагу сам да неко од њих прегледа сестру Наду. 

Како је то могуће? Нада је тешко болесна, стомак се пуни убрзано водом, а болнице не 

само да одбијају да је хоспитализују, него  и да изваде течност из утробе?  

Свугде слушам жалбе на лекаре и болнице.  Познајем неке лекаре, они  сами су 

болесни или њихови блиски, а немоћни су да им помогну. Како  ће онда лечити друге, 

који им нису ништа? 

Злочиници су сурови и немилосрдни. Сестра  Нада  наочиглед копни, нестаје, одлази  

њихова жртва ( томови 1-5) са овога света. А они крволочно и халапљиво настављају 

да нас злостављају и муче. Трудим се да доведем туристе на Дрину, шта ту има лоше?. 

И то им смета!  

Да имам новац, када би ми судови правично  пресудили  у поступку за накнаду штете, 

Наду бих одмах сместио у приватну клинику, да је спашавам од болова и смрти. 

Уместо тога, прете ми затвором, доносе лудачку кошуљу на врата стана, пред  

суседима лупају у врата. Спречавају мога незапосленог сина да нађе посао. Његова 

мајка је тешко оболела. Како да јој помогнем?  Радим по цео дан на моме лачном 

рачунару, пишем. Наједном све што сам радио нестане бесповратно. Оде цео мон труд. 

тако је не данима, недељама, или месецима, тако је годинама. Страховит стрес,  зазуји 

у ушима, крв удари у главу, све се у глави замути.  

Уместо накнаде штета ( томови 1-5) Крволочне звери желе да ме униште, да не добијем 

накнаду штете,  да тако реше проблем реституције и обештећења, да ме користе као 

приручно средство, да мојим примером заплашују друге.  

Србија је облепљена читуљама. Енормно обогаћени тако чувају Status quo.  

А Србија ћути. 

Ето зашто очајници повуку ороз и убијају насумце деесетине невиних. 

Терор је неподношљив! 

7. јуна на ванредним локалним изборима у Земуну, Кпсјерићу и на Впждпвцу, највише 

гласова освојиле Српска напредна суранка и Демпкрауска суранка.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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10. јуна је  Милп Ђуканпвић по шести пут изабран за премијера Црне Гпре. 

-Јуни 2009.године. Акције унапређења туризма на Дрини. 

Документ број 254. 

-14 jуни 2009.године. Дошао у Узовницу, у кућу Мије Полића. 

Ова кућа је добо решење. Има све што треба, налази се у центру  села, близу су 

продавнице, пошта, кафана, до Црног вира на Дрини  стигнем кроз  пољане  за које ме 

вежу драга сећања, и то за петнаестак минута  опуштеног хода. Близу су брда погодна 

за шетњу када је облачно и није за купање. 

 

Одмах у суседству, иза плота, је кућа драгог роћака Милана Пановића ( томови 1-5), нису 

далеко ни засеок Крсмановића , Ушће и речица  Грачаница,  нити породица Аце Пуцаревића 

где купујем сир и кајмак, воће и поврће. Убрзо ће пристићи и малине. 

Црномањасти Мијо Полић , узовнички звонар , је врло сликовита личност, снажан и искрен 

пријатељ, уживамо у повременим  сусретима,  има два златна сина, снажна и отресита момка,  

врло су учтиви и лепо васпитани, није чудо,  они су побожна породица, црква и вера утичу на 

понашање и односе међу људима и у породицама, 

 

        Узовничка црква. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Уза унутрашњи зид куће који гледа ка Дрини  и удаљенијој Босни, је прислоњен  черенац,  то 

је за мене најважније. У ово село и на Дрину, долазим највише да могу да са черенцом 

проводим сате на реци, хватам рибице, да бих их одмах пустио, када је мутно ухватим и 

повећег клена, али и њега спустим у воду. Черенац је за мене права ствар, велика разонода, 

физичка релаксација и вежба, враћа ми снагу, односи стрес и доноси окрепљујући сан. ,  

 

               Црни вир, Узовница. 

Из  ранијих томова и поглавља пажљив читалац  би се могао присетити, мојих ранијих 

пребивалишта у Узовн ици,  у викендици брата Боре, потом из пребивалишта у пребивалиште, 

код кума Радована Ковачевића, у кућама рођака и пријатеља- Неше Васића,  Матића, Мике 

Којића.  

Покушавао сам да изнајмим кућу лети уз речицу Грачаницу, то је за мене света путања, 

повратак на стазе одакле су преци силазили из планина у поље, Дрини. Уз Грачаницу је моја 

породица за време Другог светског рата одлазила, како се то каже, у бежанију пред  Немцима, 

горе у Постењу и брдима све према  Пецкој и Крупњу смо  пешачили  у бегу и страху.  

Горе уз Грачаницу, на брду  је атавистичан засеок Горњих Крсмановића.  

 

То су све стазе и путокази давних времена, али никако  заборављених, они у мени живе, и 

очекују да их се потсетим и извучем из заборава. 
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Са Пером  Нешковићем ( томови 1-5), или сам, бих понекад ишао уз речицу и ловио рибице 

завлачећи руке храбро у дубоко у корење, знајући да лети у речицу долазе змије из високог 

окомитог брда Микуљака, пуног ужареног камењара. већином болоушки, али сам видео и 

шарке отровнице.  

Покојни деда Велизар је имао уз Грачаницу водоплавне њиве зване Луке,  гајио је тамо 

детелину, понекад засејао  раж или зоб. Једног врућег летњег дана из Лука поред саме речице, 

појурим да видим вирове и рибице како стреловито сукну у дубљи вир, на пар корака стадох 

скамењен, видех две огромне змије се опружиле као опруге, напете, једна се успорави на реп, и 

одбаци као из стреле своје тело од око  метар дужине и хитро загамиза у врели камењар.  

Неће змија да уједе, док јој се не приближиш сувише. 

 

Са леве стране речице, се одмах нагло и вертикално уздижеже повисоко брдо  Микуљак, од око 

600 метара. То је омања планина, ипак има у себи нешто необично, чува неку тајну, ваљда што 

је непроходно од густе шуме на стрминама и камењару, препуно змија, нисам чуо  да је било 

ко и било када био горе на врху Микуљака.  

Али народна  машта мештана је од Микуљака створила мистерију, као мали сам слушао  да се 

горе на врху нешто дими, као у гротлу вулкана.   

Мој је сан да једног лета боравим у кући уз Грачаницу, надам се да ће  ми се тај сан остварити.  

То би за мене био повратак самом себи, потрага за идентитетом. 

Једног давног лета падале горе у планинама обилне кише, надошла Грачаница, ишао сам путом 

изнад , некада речице, лети усахне као поток, сада је то била дивља мутна матица, скоро као 

омања Дрина, носила је кладе и грање, био  сам  усхићен  и оснажен снагом нетакнуте природе 

која дивља и тутњи  испод пута.  
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И мене понесе некаква снага, корачао сам као суманут, спреман на свакојаке подухвате, пун 

нових идеја и циљева. 

Када сам био ђак, мало касније студент, погледао сам једанпут  у лево, горе високо у Микуљак 

изнад Грачанице, негде на око пола пута до врха Микуљака, одавно сам тамо спазио малу 

зараван, као неки уздигнути  омањи плато, као из неба посађену висораван усред шуме 

препуну свакаквих најшаренијих и свакојаких миомирисних трава, где долазе дивљи створови 

који лутају између стабала дрвећа и кроз шипражје.. 

Тај део Микуљака називају Осоје, покојни деда Велизар је Осоје повремено спомињао,  то је 

неко тајанствено далеко насеље, у  беспућу, окружено шумама и планинама. Одатле су у поље 

сишли наши преци Бановићи.. 

Одавно сневам да ту направим кућу, као неки мали дворац. Чак сам ноћу упорно  сањао, то је 

постајао  посесиван необичан сан, да сам ту усред дивљине сазидао велики дворац,  начичкан 

кулама, асфалтни пут се кривинама  пење до њега, около обезбеђење, неки тајантсвени 

наоружани  момци, долети  однекуда хеликоптер, прво један па други. 

Да се вратим на места где ловим са черенцом. Тако бих у зависности од више тих локације 

мога пребивалишта  у Узовници, изабирао и место на Дрини где бих дошао са черенцом, од 

Ушћа где се Грачаница улива у Дрину, па све до ушћа речице Узовнице у Дрину.   

Ушће је скоро идеално место, Грачаница се као повећи поток улива тихо у велику  реку, 

доноси планктоне, све и свашта, рибе из Дрине се окупе , и ја их лако покупим черенцом. 

Слично је и са ушћем Узовничке реке. 

 

Ловио бих черенцем и на Крсмановића чагељу,  у отоци између острва и копна, испод 

Крсмановића гробља.  

 За мене су незаборавни исходи уз Грачаницу, са черенцом у руци бих газио по слаповима, 

камењу,заусутављајући се на вировима, често би се у мрежи закопрцале повеће пастрмке. 

Сада, из Мијине куће у центру села, уобичајавао сам да не идем са черенцом  не само на 

оближњи Црни вир, него бих се запутио поре Дрине  све до ушћа Грачанице 

Дрина ме због нечега потсећа на Сибир и Монголију. 

Кретох данас са черенцом у руци кроз сред села, сви ме знају, нико не користи у селу черенеац, 

нити га носи кроз село, то је њима помало необична, али  мене сви добро знају, и сви 
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уважавају,  помишљају-дошао у село оца, вратио се у детињство, хоће да се опусти, заборави,  

нема ту ништа чудно. 

Дођох на Ушће, загазих узводно Грачаницом,  дођох испод Осоја, видео сам малу висораван 

где сам сневао као момчић да имам мој митериозни дворац, некакво командно место , не знам 

против кога  и зашто,  и лично обезбеђење, сетих  се и хеликоптера. 

Одавно ми падају на памет некакве унутрашње мисли, као претње.- какав Микуљак, какво 

обезбеђење ,какав дворац, од тог сна нема ништа. као да ми неко прети-имаш толике године, 

нема Микуљака, ено ти Крсмановића гробља , тамо изнад Дрине. 

 

 

То о годинама је посебна прича, још када сам имао 16 година, када ме је дечкић на Дорћолу, на 

игралишту Басково назвао-Чико, стално кубурим са годинама, неки невидљиви људи ме стално 

упозоравају да сам остарио, сада ми упорно понављају-какав Микуљак, ено  ти Крсмановића 

гробље. 

Хоће живог да ме сахране, терају ме превремено са овог дивног света,  који нипошто не желим 

да напустим, осећам се виталним и пуним љубави према животу. 

 Ови злобници то треба да схвате. 

Ова њихова упозорења ме  потсете на нешто слично. У давним студентским годинама сам у 

јануару боравио у Студентском одмаралишту  Ратко Митровић на Златибору. Зимска идила је 

била свугде око мнене, падале су крупне пахуљице снега, падине су мамиле, около весели 

гласови младих. А морам да се вратим у суморни Београд, бледа лица и нервозни пролазници 

на Теразијама.  

Хоћу да продужим боравак, а није могуће, морам да се вратим, као да ми неке непознате моћне 

особе из Београда стално поручују-Мораш да се вратиш.у Београд. 

Мени сада опет неке сличне сообе прете, поручују: Одлази са овога света, у Крсмановића 

гробље, нема ништа од Микуљака. 

Не дам се, осећам се као студент на Залтибору, када су ме истеривали из златиборског раја у 

суморни Београд, сада ме терају у гробље изнад Дрине. 

Налети безнађа, претње, неприлике, ноћни кошмари, нарочито све то напада ноћу када спавам, 

да ме затекну ујутру неспремног да се браним. пробудио бх се скоро поражен,  у сну нисам 
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могао  да се браним. Свестан ујдурмице, скочим, раздрмавам се, браним се од налета депресије 

и безнађа, знам да ће то све проћи, да ће се вратити вечити оптимизам.  

Да ћу победити. 

Овај свет је тако леп, не желим на силу да одем из њега. Гени и Бог су дали некоме живот, нико 

нема право да му га отима на силу. Поготову ако га неко  чува и негује. 

Сетих се, један француски дипломатама ми је казао насмешен у згради Амбасаде Француске у 

Београду: Optimisme етеrnel des paysans de Drina.( Првод: Вечити оптимизам сељака са Дрине) 

 

Не желим да одем са овога света превремено.Нека свако живи онолико колико су му одредили 

Бог и гени, и колико се стара о своме здрављу.  

Да потсетим читаоце, поготову оне из завичаја, ја сам у тму 1 приказао моје мипљење о 

пореклу имена варошице Љубовија, и села Узовница.  

Сматрам да је назив ` Љубовија`` потекао од назива реке на којој лежи  Љубовиђа, јер су имена 

река и планина старија од назива насеобина. 

А назив села Узовница је  донет у ове крајеве од досељника из Старог Влаха. Код Вишеграда 

постгоји село Узавница, које спомиње Иво Андрић у његовом  роману `На Дрини  ћуприја`` А 

покојни деда Велизар и старији људи су ово село називали `` Узамница``.`  

15. јун — Министри спољних послова земаља чланица Еврппске уније постигли 

уЛуксембургу договор и изнели препоруку да се грађанима Србије и осталих земаља западног 

Балкана укину визе за путовање у државе чланице ЕУ. 

24. јуна је преминула  Пља Иваоицки, српска сликарка (1931) 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%99%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1931
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-  

30. јуна  Рау у Ираку: Америшке трупе званично су предале контролу над градовима 

и суверенпсу над Иракпм домаћим властима и повукле се у изоловане базе. Тиме је званично 

окончана шестогодишња окупација, која је отпочела инвазијпм 2003. гпдине. године. Дефинитивно 

повлачење је најављено за 2011. годину. 

 

-30 јуни 2009.године. Допис Светозару Василијевићу, Србија воде. 

Документ број 255. 

1. јула је преминуо Карл Малден, амерички глумац српског порекла (1912) 

 -  

Отишла је још једна легенда младости. Како време брзо пролази.  

Сетих се мрачних и суморних речи мога оца, зазвучало је тако ртагично, када је напунио 84 

године: ``Кад пре прође``? ! 

1. јулa je pремијер Хрвауске и лидер ХДЗ-а, Ивп Санадер, поднео оставку на све државне и 

партијске функције и најавио повлачење из политике. 

Истога дана je oтворена Универзијада у Бепграду. 

  

 -  

https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/Suverenost
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA_(2003)
https://sr.wikipedia.org/wiki/2011
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1912
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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- 1 јули 2009.године. Претње здрављу моје сестре. 

Сестра Нада је жртва политичких прогона, у гимназији је била злостављана ``јер је из  
политички неподобне породице``, била је принуђена да матуру полаже у Загреб у.  

Спас је тражила у Аустралији,  одакле се вратила 1970 године( томови 1-5). У Београду не 
може  да се запосли, удала се. 

 Радила је више година у Ауторској агенцији на родне музике, власница те агенције јој није 
уплаћивала петнаестак година доприносе,  стога је износ њене пензије свега око 5.000.00 

динара. Живи у беди, на терету је кћеркама Валерији и Ксенији.  

Пре двадесетак година је имала операцију рака на дојци, дијагноза је била  доведена  у питање, 
као неодовољно поуздана и  нетачна. 

Сада наводно на двадесетак година опет рак, тврде да је метастаза на јетри. 

Читалац претходног тома 4 је могао сазнати нетачне дијагнозе мога сопственог зравља, од тада 
ниједом више нисам ишао код лекара на било какве здравствене дијагнозе и провере здравља.  

Затичем себе у тужном размишљању, ја сам од цивилизацијских достигнућа модерне медицине 
имао само штете. Да сам живео у претходним вековима био бих здравији! ( томови 1-5). 

И  то је сведочансто о трагедији Србије.  
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Томислав Крсмановић                                                                                              1 јули  2009 године   
Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com .    
  

ШЕФУ ТАЈКУНСКЕ МАФИЈАШКЕ ВЛАСТИ: Претите  

мојој сестри лажним дијагнозама !    

        !  e ,  

   

  

Да је већина грађана Србије угрожена здравствено, није никаква тајна, то  
свако зна, види и осећа на себи, својим сродницима, суседима и познаницима.   

Зуцка се све масовније, и гласније, то већ већи на грађана наслућује и  
препознаје, да су разбољевања толико масовна и драстична, да су учестала  
превремена умирања, да је Србија уствари облепљена читуљама.    

  

Све се више долази до закључка да је ова  морбидна патологија резултат  

некаквих и нечијих учинака .     
  

Зађите кроз Србију, чућете такорећи на сваком кораку, да је неко некоме  
оштетио здравље, да га је унесретио. Бомбардовање је без икакве сумње овоме  

допринело, али je то споредно, овај узлазни тренд драстичног слабљења здравља 

већине смо  регистровали још средином 1970 - их година.    

  

Све се гласније и отвореније тврди да иза ових масовних здравствених  

патологија стоје  параструктуре неформалне власти. Са циљем да  

тако слабе Србе и Србију, да не може да се брани од њих, и њихових пљачки, могу 

да бране своје територије, да привређују,  да се оплођују.   
  

Писа ц ових редова врло добро познаје тајкунске злоупотребе са здрављем, још  
од времена Тита и Милошевића. Огромна већина наших лекара су часни и  

поштени, одани Хипократовој заклетви,  проблем није у њима, него у  
тајкунско - мафијашким структурама. Због чега је и  основао Покрет за заштиту  

људских права још 1975 године, зна  одлично за емитовање наручених  
фалсификованих психијатријских дијагноза, лично је био жртва таквих  

медицинских фалсификата. У пар наврата су му биле испоручиване још пре  
више од две деценије не тачне катастрофалне дијагнозе органског здравља (  

рак), једном су му 1987 године наводно вадили воду из плућа, а није је било,  
нарцисоидни острашћени лекар режимлија му је изазвао крварење из плућа  

убодом игле, демонски се церекајући:'' Кажњен си''. Година ма су ми претили  
здрављу лично, телефоном, преко интернета, што је предато суду, у нашој  

архиви постоји безброј сличних сведочења ојађених и унесрећених појединаца.  
Знамо више случајева наводних пацијената којима су казали да болују од  

рака, или метастаза,  установило се да дијагнозе нису биле тачне.    
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 Глумац Жарко Лаушевић ухапшен у САД због боравка у тој земљи без поседовања 

емигрантске визе. 

Томислав Крсмановић                                                                                              1 јули  2009 године   
Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com; Web DRINA - http://solair.eunet.yu/~tom   
  
  

НЕФОРМАЛНИ  ЦЕНТРИ  МОЋИ  ( ТАЈКУНИ И МАФИЈАШИ)  

НАСТАВЉАЈУ ДА   УГРОЖА ВАЈУ   ЗДРАВЉЕ И  

ЖИВОТЕ  МОЈЕ  СЕСТРЕ  И МОЈИХ БЛИЖЊИХ.   

  

ПОЧИЊЕМ АПСОЛУТНИ И ИНТЕГРАЛНИ РАТ  

ПРОТИВ ТАЈКУНА ДО КРАЈА ЖИВОТА,  

ПЛАТИЋЕТЕ ЗА СВЕ ШТО СТЕ ДОСАДА ЧИНИЛИ  

ОВОМЕ НАРОДУ И МЕНИ.   -  

   

  

Дана 28 маја о.г. сам обавестио јавност  да су тајкуни напали на здравље и  
живот моје сестре, наведена је дијагноза МЕТАСТАЗА на јетри . Након тога  

ми је саопштена врло бенигна дијагноза њених здравствених тегоба, те сам  
смирен отишао у околину Љубовије где радим на развоју туризма на Дрини,  

где  сам био од 14 до 29 јуна . Сада по повратку на неколико дана у Београд сам  
сазнао да сам био на превару усмерен да одем у ово село, да будем отсутан ван  

Београда, да тако не могу да браним моју сестру. Сада ми је опет саопштена дг  
МЕТАСТАЗА на јетри. Тајк уни одавно прете мојој сестри, за шта постоје  

докази ( у суду), исти починиоци су убили пре две године супруга моје  

сестричине Бобана Двокића ( што је приказано) , сада сестричини исти огавни 

глупи криминалци психопате које  тајкуни инструментализују прете , наводно је неки непријатељ, она је  због  

тога принуђена да бежи, принуђена да се сели. ( Неки од њих су наркомани,  
или алкохоличари, неки су настрадали  у саобраћајкама, или неразјашњеним  

удесима, један од њих је покојни  Драган Здравковић, звани ПАНТЕР , Високог  
Стевана 11 из Београда  убије н на улици).    

  

Мојој сестри одавно прете мафијаши, тајкуни су разболели већину грађана  

Србије, ( како, то је техничко питање нивоа занатлије), милиони су  
сахрањени, Србија је облепљена читуљама, нестаје, копни. Спроведен је тајно  

ужасан геноцид, Србија је  на превару претворена у гробницу. А ми ћутимо.  
Дошло је време да се Србија побуни мудрошћу.Тајкуни инструментализују  

мафијашки отпад Србије против српског народа ( да би га тако   

слабили, да не може да брани своје територије), моја сестра никоме  не смета,  
 ( А укривају неким другим  разлозима да  

тако обману глупе мафијаше, да укрију обрачун са већином).  
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-  

          Жарко Лаушевић. 

15 јула се срушио ирански авион Caspian Airlines Flight 7908, 168 погинулих.   

- 

-  

У јулу су преминули  Robert McNamara, 8th United States  

Secretary of Defense (. 1916) и пољски филозоф  Leszek Kołakowski, ( 1927). 

-2 јули 2009.године. Настављају се сметње у употреби личног рачунара.. 

Документ број 256. 

Неман нема намеру да ме се окани,.устремила се упорно, свирепо,.  

  

6. јула је Јадранка Кпспр изабрана за председницу Владе Хрватске.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_Airlines_Flight_7908
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McNamara
https://en.wikipedia.org/wiki/1916
https://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ko%C5%82akowski
https://en.wikipedia.org/wiki/1927
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80
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               Јадранка Косор. 

Сестра Нада је смештена у клинику. Она страшно пати. Одахнули смо, ваљда ће јој олакшати муке 

и болове.. 

7. јула у близини Бауајнице, срушио се МИГ 29 Војске Србије, и том приликом погинули су пилот 

Раде Ранђеловић и војник Милан Улемек. 

9. јула приликом напада гранатом из ручног бацача, у селу Лушане у општини Бујанпвац, рањена 

два припадника Жандармерије МУП-а Србије. 

13. јула Хавијер Сплана боравио у опроштајној посети Србији. 

 

-13 јули 2009.године. Поводом напада на здравље моје сестре. 

Сестра Нада ужасно пати, трпи неподношљиве болове и понижења. Као да смо у рату. Осећам 

опори мирис  усташке каме из Другог светског рата. Шта смо Богу учинили? Опаком мржњом 

затровани овдашњи бојовници је злостављају и муче, као што су клали  камама десетине 

сародника у Другом светском  рату. 

 Откуд им таква мржња? Да ли су они људи? Или су звери у људском облику? 

 

-  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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 14. јула две особе повређене од експлозије бомбе у Прещеву.  

 15. јула Еврппска кпмисија званично упутила препоруку о укидању виза за грађане Србије. 

  

Томислав Крсмановић                                                                                              13 јули  2009 године   
Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com .   
  

ПОРУКА ТАЈКУНИМА:  ПОВОДОМ НАПАДА   

НА ЗДРАВЉЕ МОЈЕ СЕСТРЕ,  

РАЧУН СЕ НЕ МОЖЕ ПРАВИТИ БЕЗ  

КРЧМАРА   

  

ОБЈАВА РА ТА ДОКТОРУ МЕНГЕЛЕУ -  ТАЈКУНИМА.   

  

Здравље моје сестре је озбиљно угрожено, она је жртва тешких  
дискриминација и прогона , изнуривања, који трају дуги низ година, од  

детињства.  Ваши бојовници, истинске ноторни клинички умоболници,   

пијандуре и наркомани, ( к аква подмукла злоупотреба, многи од њих имају  
доказ да су чланови МЕНСЕ), годинама малтретирају моју сестру ,  

злостављају је и муче психички, руше јој имунитет, она је била жртва  
политичких прогона, без стана је, њена пензија је  5.000 динара, претходни  

му читељи  сада покушавају да јој наметну нетачну дијагнозу органског  
здравља. Њу злоупотребљавају ваши подређени бојовници , да тако  

манипулишу најординарнијим злочинцима психопатама будалетинама  
мафијашима, обријаним, остацима претходне власти:'' Још данас  кажњавамо  

наше раније противнике, и Њу''. Да тако завађају Србе, јачају мафију и неред.   

(Уосталом тако тајкуни чине већини, да тако слабе Србију, да уморни и  

болесни грађани не могу да се бране од њих,  А за  
награду добијају јеф тине приватизације, ћар, богаћења).   

  

Поручујем тајкунима да се рачун не прави без крчмара. Срби нису сами, они  

имају врло моћне савезнике, знате бол од ударца њиховог бича, биће  
неупоредиво горе. Од данас вам објављујем рат до краја живота, мој  

најважнији  животни циљ ће бити разобличити и уклонити тајкунску власт у  

Србији, коју је поставило геокружење са циљем физичког уништења Србије, исти 

они .  Никакво насиље нећу примењивати, и ви лично и ваши сте ут сличној  
здравственој ситуацији.   

Поврх свега губићете врло  
убрзано углед, дивљачки  поступци и демонска мржња према спственом народу ,  

ће вас скупо коштати будућег губитка опљачканог иметка, здравља и живота  
вас ваших блиских, б ићете предмет кривичних поступака. Нс прогоне дан данас исти они који су наше 

убијали у Јасеновцу, клали. 

    
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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 Опет сам дошао у Узовницу. Стева Казимировић из Ирига доводи његово планинарско 

друштво. 

-   

 

 

16. јула деветоро српских туриста је погинуло у саобраћајној несрећи код места Сафага, 

између Хургаде иЛукспра у Египуу. 

Лидер Српске радикалне странке, Впјислав Щещељ, осуђен на 15 месеци затвора пред Хашким 

трибуналом због непоштовања суда. 

25 jула 2009.године. Сусрет са Мићом Тадић и његовом супругом Никол ( томови 3-5).. 

Мића Тадић је пензионисани професор факултета ( ICHEC-Institut catholiques pour lea hautes etudes 

cmmerciales, Bruxelles)  истога онога где сам jа завршио пост-дипломске студије. Има једна 

разлика,он је предавао маркетинг у такозваном либералном крилу ИШЕК-а, а ја сам завршио пост-

дипломске студије на такозваном католичком одсеку. 

Никол је гимназијски професор, такође  у пензији.Имају два сина. 

Лети би долазили у Дрлаче, одакле је Мићин отац, где би уживали у планинском миру села што са 

брега гледа валове зелене запенушане Дрине, а тамо преко зелене реке се уздижу високе босанске 

планине  . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
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Док смо седели за столом на тротоару главне улице у Љубовији, сазнајем да су за време ратних 

дана почетком 1990-их година, лети са малог балкона њихове скромне куће могли слушати одјеке 

хитаца у Босни, где су се борили млади, који исто изгледају и говоре исти језик. А када би падала 

ноћ,Срби би поседали у чамце и уклањали се од замки помрчине у Србију, да би ујутру кад осване 

дан опет чамцима одлазили да се бију. 

 

Мића се држи добро, каже да његови синови долазе лети са друштвом из Брисела у Дрлаче,, доносе 

параглајдере и спуштају се са висова наниже ка долини. Каже да су терени за овај рискантни спорт 

идеални. 

`` И ја сам се пар пута спуштао``, рече ми. 

 

 

Ја тако нешто не бих никада радио. Лет параглајдерима уме бити врло изазован, пун је 

непредвидивих обрта, захтева велико знање и искуство. Поред тога неопходна је подршка , што се 

тиче података о времену, ветровима, и локалнм околностима конкретног терена. 

Они то немају.. 
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На срећу није било  никаквих неприлика. 

Никол је органски здрава и  витална, добро се држи, била је када је била млада заиста привлачна 

жена. Нешто се десло са њеном кичмом, вратом, руке јој се коче, искривиле се, и затегле као лук 

стреле. Али некако корача. 

Мића је обожава, све јој  угађа. Сазнајем да је уредио кућицу, двориште, туш , иду на излете. 

27. јула српски пливач, Милпрад Шавић, освојио златну медаљу на Светском првенству у Риму. 

 -  

                           Милпрад  Чавић. 

-29 јули 2009.године. Допис др.Шушњар у вези сестре Наде. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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-30 јули Претње физичким обрачуном. . 

-  
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Дпкумену брпј 257.  

-31 јули 2009.године. Допис ВПЦ Сава 

Документ број 258. 

-Август 2009.године. Хитлер, Менгеле. 

Мпја сесура Нада је у шељусуима мпнсурума, лпкалних дпкупра  Менгелеа.  

Tomislav Krsmanovic ,  Stanka Paunovica  70,  Beograd                         30 .7. 2009 godine                   
Pokret za zastitu ljudskih prava, PREDSEDNIK, tel. 3511829;   Mob.Tel - 064 - 
3095176;   Pokret@eunet.yu , Licni web - www.t omislavkrsmanovic.com ,    
  
  

PRETNJA FIZICKIM OBRACUNOM   
  
U utorak 28 jula, oko 15 casova i pet minuta , sam bio napadnut u prost orijama  
Poste u Cika Ljubinoj ulici, na salteru gde se predaju pisma, dok sam cekao red da  
predam preporuceno pismo , od strane ne poznate smedje osobe od oko 50 godina,  
srednjeg rasta, srednje gradje, zatupastog izraza lica. Naime, ja sam usao u prostor  
gde se ceka predaja pisama, kada je dosao na mene red, odjednom je iz prostora gde  
se izlazi posle predaje pisama, uletela  preko re da navedena osoba, i isprecila se  
ispred mene. Na moje uctivo IZVINITE NA MENE JE SADA RED, NE CEKA SE  
RED TU, NEGO TAMO SA DRUGE STRANE, navedena osoba je odmah presla na  
per tu, pretnje, uvrede - ZNAS LI TI KO SAM JA, JA SAM VRLO ZNACAJNA  
LICNOST, DA ZNAS  KO SAM NE BI TAKO SA MNOM RAZGOVARAO.  
Naleteo je preteci pesnicama na mene spreman da se obracuna. Ocutao sam, nakon  
cega je osoba otisla.   
  
SVEDOK: Sluzbenica na desnom pretposlednjem salteru koja je bila  ocevidac, sa  
kojom sam nakon toga nakratko razgova rao. Njen identitet se moze lako ustanoviti  
po podacima o polatom preporucenom pismu -  PTT 11102, 5757   28.7.09, 14 casova   
R, PR137659624RS,    181,0     
  
Radi se o poslatom provokatoru od strane tajkunskih mafijaskih struktura ( ko su  
oni se zna, dovoljno j e videti spisak najbogatijih pojedinaca ) , sa ciljem  
zastrasivanja i sejanja haosa i pometnje.    
  
podrzavani tajkuni i njihovi kriminalci kradu, pljackaju, takoreci polujavno  
obijaju prodavnice, banke, provaljuju u menjacnice, privatizuju za bagatel u, sire  
reket, mito, korupciju, seju svakojake posasti, premlacuju, ubijaju,    opasno  
ugrozavaju zdravlje nacije, sve do napada na nase policajce. Niko ih ne sprecava na  
pravi nacin ( preko povrsnih ostrascenih  
tajkuna ), da tako slabe Srbiju, da iznureni gradjani ne mogu da brane svoje  
teritorije. Nasa policija ne sme da se brani od kriminalaca, uopste ne zalazi u  
pojedina sela na jugu Srbije i  Sandzaku, ali, o kakva bizarnost, nastavlja da uporno  
nadzorava i o pstruira one koji se bore protiv mafijasa, i za vaskrs nase policije, a ne  
bavi se mafijasima.    
  
KO SA DJAVOLOM TIKVE SADI O GLAVU MU SE LUPAJU. Zar jos to nisu  
shvatili!   
  
Zahtevam od organa MUP - a da ustanove identitet pocinioca. U Srbiji nije  
zagarantovan a licna bezbednost i imovinska sigurnost, njom nesmetano i polujavno  
vrsljaju spijuni stranih obavestajnih sluzbi koji ugrozavaju postene gradjane, prave  
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-  

                   Хитлер и Менгеле. 

-Август 2009.године. Догађања. 

1 aвгусуа сам ппеу дпщап у Узпвницу. 

Уживам да се прпщеуам крпз ценуар села и ппкупим пупауке. 3 авгусуа сам пуищап у пближои 

Брауунац прекп  Дрине, са драгпценим  уурисуишким ппсленик пм из Црнше Тпмпм Мауићем , 

власникпм уампщоег мпуела ` Јапанска  ружа``из Црнше. 

Али ја треба да будем у Београду, да будем  Нади при руци.  

1. авгусуа је преминула  Бпрка Вушић, српска банкарка (1926) 

-   

        Борка Вучић. 

6. авгусуа је преминула Савка Дабшевић-Кушар, хрватска политичарка (1923) 

-  

Савка Дабчевић-Кучар. 

1 августа Ватерполо репрезентација Србије постала првак света на СП одржаном у Риму, пошто је 

у финалу победила репрезентацију Щпаније. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1926
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1923
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Зреле крупне планинске купине су се румениле по брдима изнад Узовнице. Може изгледати 

детињасто и непримирено мојим годинама, моја радост купинама,  да их посматрам и берем, као 

што сам чинио, када сам био мало  дете. 

  

То тако може изгледати само на први  поглед. Чињенично стање је сасвим  другачије  Шумске 

купине крајем јула и у августу, пре њих малине у јуну, а пре малина јагоде у мају, врло снажно 

ревитализују организам, просто се препородим, врате ми се снага и оптимизам, мој живот добија 

много у квалитету.  

Признајем да у селу то не раде одрасли људи, ретко и деца, можда успут, А мене виде како сатима 

кренем уз страну по међама и утринама.  

Можда је то на први попглед необично за моје године. Али то ми годи. јача моје здравље. 

Вратио сам се у Београд 20 августа.  

Опет идем на Аду. Летња чаролија се наставља 

 ,  

 

-Август 2009. Догађања. 

На Аду долази  исто друштво као и ранијих година. али се и осипа, сваке године сазнамо, сви 

се зачудимо, да је неко млад и здрав изненада преминуо. И више га нема на плажи.  

Драган Нешковић је злато од човека. Где год може он ће помоћи. 

Наш Покрет за заштиту људских права је 1990.године регистрован као  политичка странка,  

потребна је нова пререгистрација по новом Закону о политичким странкама. Да би то било 

могуће неопходно  је п рикупити 10.000, 00 потписа, а ми то данас не можемо. Јер је то 

огроман посао, још би толико потписа уз одоварајући труд могли прикупити, али за свак 

потпис треба платити таксу, најмање десетак хиљада евра.. 

 Ми тај новац немамо. 
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Зато смо донели одлуку да се угасимо као политичка странка и пререгситрујемо у невладину 

организацију. Важно је да опстанемо, да се не угасимо. 

Тражим посао и за  Валерију и за  Милана. 

Појавила се нека нова врло занимљива  политичка организација, зове се Српске двери, 

заговарају здраву породицу и наталитет изнад свега. 

9 септембра Ружа Мрђа ме је позвала да се наћемо код Трошарине да идемо на Авалу. 

Ада је још актуелна, време је сунчано и вода топла.  

3. сепуембрa седам радника погинуло, а четрнаест лакше и теже повређено у серији експлозија 

које су се догодиле у фабрици муниције "Први паруизан" у Ужицу. Влада Србије прогласила 

једнодневну жалост у целој земљи. 

У августу је преминуо неколико знаменитих људи,  Тед Кенеди, аустријски алспк скијаш Тони 

Зајлер, и руски редитељ Сергеј Михалков. 

-5 септембар 2009.године.Не антисемитизму. 

 

-6 септембар 2009.године. Алпина загађује Дрину 

Документ број 259. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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-  

-Септембар 2009.године. План акција. 

Ово није изношење личне интиме на увид  јавности, него приказ како се планирају акције. Да 

тако и други схвате да им планирање акција може унети препород у животу. 

Документ број 260.  

-  

-Септембар 2009.године. 
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-Девети септембар 2009.године. Искључен телефон. 

-  

 

 

TAJKUNIMA! MEDICINSKIM  CRNOKOSULJASIMA , MENGELEIMA!   

  

Porucujem vam da se ODMAH I ZAUVEK okanete moje sestre. Ukoliko tako ne  

postupite, zdravlje moje sestre ca vam doci glave i vasim srodnicima.  Niti se mozete  

braniti, niti dokazati, niti vam neko moze p omoci.     

  

Vi ste slabici i kukavice, nemilosrdno ste surovi prema nezasticenima. Predocavam  

vam da mi imamo zastitu. Vi ste naduvane mesine pune smrdljivog smrada,  
maloumni klinicki idioti, monstruozne psihopate , sram Srbije.  
   i  
i.    

  

Nastavljate praznoglavu strategiju stvaranja konfuzije  zavada, ranije ste zavadjali  

levicare i zapadnjake. Sada izmisljate nove  podele na  katolike  , i one  druge .    

  

Batalite corava posla, U nadi  

da ste razumeli ovu poruku i najhitnije zaboraviti zauvek moju sestru.   

   

  
  …!   
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DRUGO     OP?TINSKO JAVNO TU?ILA?TVO   

Beograd   
  
  
  

         KRIVI?NA PRIJAVA 
  

  

  
Podnosilac prijave: Tomislav Krsmanovi?, predsednik Pokreta za za?titu ljudskih  
prava, Stanka Paunovi?a 70, 11090 - Beograd.   
  
Protiv : NN osoba   koje u?estalo isku?uju telefon podnosioca  prijave broj 3511829.   

  

  
OBRAZLO?ENJE   

  

Obavestavam Drugo op?tinsko javno tu?ila?tvo da je moj telefon broj 011 - 3511829,  

u?estalo isklju?ivan iz javnog saobra?aja, iako je aparat potpuno ispravan, bez  
ikakvih opravdanih tehni?kih razloga, o ?emu je redovno  obave?tavana nadle?na  

Slu?ba Telekoma broj 977. Poslednji put moj telefon je bio isklju?en 3 sepetmbra  
ove godine od 10 ?asova 45 minuta,  sve do jutra 4 septembra. O ovom isklju?enju  

sam kao i toliko puta ranije obavestio nadle?nu slu?bu na broj telefona  977, ?iji  
stru?njaci su odmah iza?li na teren, proveravali u zgradi, nisu na?li nikakav  

tehni?ki razlog. Kao i ranije toliko puta, moj telefon je isti dan pregledao majstor iz  
zgrade Mi?o Slijep?evi?, Stanka Paunovi?a 70, nije na?ao nikakav kvar. Sutradan  je  
telefon sam od sebe proradio, posle pauze od preko 30 ?asova. Stru?njaci slu?be 977  

su mi kazali, kao i ranije toliko puta, da su u pitanju „‟ smetnje na mre?i‟‟.   

  

SVEDOCI: Stru?njaci Slu?be 977.   

  

Zahtevam od vas da ustanovite ko me onemogu?ava u upotre bi moga telefona,  
uzima energiju, vreme, ra?une pla?am redovno, i da isto spre?ite, da vinovnici budu  

ka?njeni po zakonu.   

  

Ja sam predsednik Pokreta za za?titu ljudskih prava, borim se protiv kriminogenih  
segmenata, onih koji provaljuju, plja?kaju, kradu,  ranjavaju, ubijaju policajce, ru?e  

na? pravni sistem, slabe dr?avu i naciju, iza njih stoji geo - okru?enje  
 koje ih zloupotrebljavaju da preko njih slabe na?u dr?avu i narod, 

.   
  

U Beogradu, 9.9.20 09 godine                     Tomislav Krsmanovic   
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-10  сепуембар 2009.гпдине. Здравље сесуре Наде. 

 

Дпкумену брпј 261.  

-11 септембар 2009.гпдине. Марсељеза и фудбалска утакмица у Бепграду.. 

 

  
  
POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA                                                                 10.9.2009 godine   
Tomislav Krsmanovi?,  predsednik                                                                                                                                                                                                                     
Tel - 011 - 3511829; Mob tel - 064 - 3095176 ;   www.tomislavkrsmanovic.com   
  
  
TAJKUNI  UGROZAVAJU ZDRAVLJE MOJE   SESTRE.   
  
Obavestavam nadlezne drzavne organe, javnost, i sve one javne poslenike  
koji mogu dati podrsku, da su mafijasi ( tajkuni), opasno ugrozili zdravlje  
moje sestre Nade Ivankovic, rodjene Krsmanovic ( 1946), sluzbenice, detalji  
se nalaze u prilozenom   attachmentu.  Za ovu tvrdnju postoje dokazi, koji  
su prosledjeni sudu u Beogradu.   
  
Na delu je kazna. To nije nista drugo nego li jos jedna likvidacija, tiho  
streljanje. U preplasenoj i drogiranoj Srbiji svakodnevno pada vrlo veliki  
broj zrtava. NE VIDE SE  DZELATI, VIDE SE ZRTVE!    
  
Ne radi se samo o mojoj sestri, zrtvi unistavanja njenog zdravlja, ugrozeno  

je zdravlje vecine gradjana Srbije. Слабе таЈкуни Србију да им се  не може 

одупрети, да мог несметано да пњљачкају.A to se ne   

 

prepoznaje, ko, kako, zasto, to cini. Srbija sledjena od straha i neznanja  

cuti.    
  
Ustanimo u zastitu zdravlja vecine gradjana, spasimo Srbiju od nestajanja!  
Dok nije kasno, vecina od nas je ugrozena, ako se ne branimo vrlo brzo  
bice mnogo gore. I oni koji su zasada postedjeni ce ubrzo pasti pod udar.  
SVI  SMO U ISTOM  CAMCU! Spasavajmo  se! Uprkos izolacije, Srbija ima  
mocne prijatelje i  zastitnike.   
  
Tomislav Krsmanovic, predsednik   
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Француски политичари су мудри и подмукли.  Они сматрају да су Срби народ који има кратко 

памћење.  Били су пр отив нас, наши наводни велики пријатељи а гласали за независно Косово, 

сатанизовали Србе, учствовали у разбијању Југославије , подстицали лоше процене. 

 А онда  се јави некакав француски споредни политичар, или писац , који загалами како су 

Французи и Срби вечити пријатељи, почне да хвали Србе. И мисле да ће сада сви Срби да све 

зло које су нам они починили да забораве, и опет да Француску уздижу у небеса. Тачно да има 

будала  међу Србима, који ће бии склони да забораве, али већина Срба  зна за јадац. 

Ипак, будимо дипломатични са Француском. Мржња се мржњом не гаси него потпир ује. А 

кроз историју Француска нам је ипак повремено пружала и подршку. 

  

 -17. сепуембра 2009.године У Београду претучен француски  навијач Брис Татон. 

  

 Француски држављанин Брис Таупн уещкп преуушен приликом напада више навијача на њега у 

центру Бепграда. Председник Србије, Бприс Тадић, најоштрије осудио инциденте на улицама 

главног града. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B


802 
 

                             Брис Татпн. 

 

-Септембар 2009.године. Захте за изузеће судског вештака др. Зорана Ђурића.  

 

-19. сепуембра је отказана„Поворка поноса― која је требало да се одржи наредног дана у центру 

Београда. Организациони одбор одлучио да то уради пошто су државни органи саопштили да не 

могу пружити заштиту учесницима. 

20. сепуембра  Кпщаркащка репрезенуација Србије освојила сребрну медаљу на Европском 

првенству у Пољској, пошто је у финалу изгубила од селекције Щпаније 85:63. 

 -  

  

 Срео сам Катарину Секулу на Ади.Падала је киша, она се негде журила са пријатељицом.. 

  

 Обратио сам се надлежнима у Братунцу у вези конфисковане имовине оца мајке Василија 
Поповића.,  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-21 септембар 2009.године. О хомосексуалцима у Србији. дати им сва законска права, али 

спречити ширење пошасти. 

Документ број 262. 

-Септембар   2009.године. Долазак  господина  Џошуе у Београд.. 

Он је либертаријанац. Дакле члан ИСИЛ-а,  једномишљеник. 

Написао сам му ову поруку на енглеском, на брзину, без коришћења речника, без исправки.  

Документ број 263.  

-24 септембар 2009.године.Dr.Томици Милосављевићу, министру здравља Србије, у вези 

сестре Наде.. 

Дпкумену брпј 264. 

 

29. сепуембра је француски држављанин, Брис Татон, кога су хулигани претукли у центру Београда 

17. септембра, преминуо у Клинишкпм ценуру Србије. Идући дан, 30. сепуембар, проглашен за дан 

жалости у Београду. 

-Септембар 2009.године. План свакодневних акција. 

Документ број 265. 

Зашто износим јавно овако интимне ствари?  Желим да обучим читаоце, да науче како да 

планирају своје акције и активнос ти. 

- 

-  

-30 септембар 2009.године.Поводом убиства Бриса Татона. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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 1 октобар 2009.године. Косту  Димитријевића из чувења одавно познајем. Било ми је 

задовољство да га лично упознам приликом  престављања његове књиге у сали Народне 

библиотеке Београда у Кнез Михајловој улици. 

Он  је познати српски писац, добитник врло бројних књижевних признања. Био сам пријатно 

изненађен када сам сазнао да је он Сашин (  моје разведене супруге) рођак.  

Он и ја се добро разумемо. Имамо сличну трновиту прошлост. 

`` Ми смо трагичан народ као Лужички Срби``, казао ми је недавно  у мирној кафани у Кнез 

Михајловој улици.Он је жива енциклопедија, крајње разуман и миран човек.  

Разговарали смо о мојој разведеној супрузи Саши, о њиховим  имовинским односима . Коста 

ми је открио многе непознате ствари о породицама Сашине мајке и оца.  
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-  

Коста Димитријевић у младим данима. 

Врло је занимљива психо социјална интеракција између појединаца и њихове заједничке 

реакције која  из њих настане. Одједном кажу исте речи, реагују на исти начин. Као да у њима 

постоји  неки немушти суфлер који им  дошапне шта треба да учине. Коста је забринут и 

уморан, а то у извесној мери важи и за мене, и он и ја, посматрајући један другога се 

припремамо шта да кажемо. И кажемо оно што  би обадвојица хтели. Или се из мутљага сивила 

засија радост.  

Да ли међу људима настаје некакав неуронска или електрична, магнетна, интеракција коа 

залази у њихове мозгове и отуда дела , као једна личност. 

Да ли је Тесла о томе размишљао?  

-Септембар 2009.године. Насилници, слабићи психопате. Брис Татон, мафијаши  Срби 

злостављају српски народ. 
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-Септембар 2009.године. Нови допис господину Џошуи. 

Дпкумену брпј 266. 

- 5 октобар 2009.године.Првом општинском суду у Београду. Захтев  за вештачењем. 

Дпкумену брпј 267. 

-Октобар 2009.године. Здравље. Најважније у овим тешким временима. 

Nasilnici nisu patrioti , nego kukavice.  

Manipulacije mrtvim, nevinim Brisom Tatonom . 
  

  
SILEDZIJE  KOJE  SE  OBRACUNAVAJU  SA  NEZASTICENIM  LJUDIMA, ZENAMA  I   
DECOM, NISU  NIKAKVI PATRIOTI  I NACIONALISTI, NEGO KUKAVICE - PSIHOPATE .   
  
TUGA  ZA  UBIJENIM  FRA NCUSKIM  NAVIJACEM -  PLEMENITOST BEOGRADJANA. ALI   
TREBA  ZAPALITI  SVECE  BEZBROJNIM  GRADJANIMA SRBIJE  ZRTVAMA  DOMACIH I  
STRANIH MAFIJASA  I  TAJKUNA .   
  

Siiledzije koje terorisu Srbiju nisu nikakve patriote, nego kukavice. Patriotizam se  

ne iskazuje obra cunom sa nezasticenim gradjanima Srbije ( reci cemo malo kasnije  
zasto Srbija ne sme da brani narod od tajkuna), nego na isturenim delovima Srbije  

gde srpska policija ne sme da zadje. Pravi srpski komandosi ne tiranisu nemocne,  
nego idu na jug Srbije, na K osovo, da se tamo obracunaju sa onima koji  
ugrozavaju mirne Srbe. Lako je tuci nezasticene.   

  

MUP ne sme da se obracuna sa mafijasima, cak ne sme ni da se brani od njih, jer  

dobro zna ko ih podrzava, to је geo okruzenje, каo u II Sv ratu,   Ali  
mafijasi ne znaju ko i zasto ih podrzava. Preko njih destabilizuju Srbiju.   

  

Sto se tice zalosti zemlje zbog ubistva francuskog mladica, to je znak plemenitosti  

Srba. Ali zasto samo zalost za njim, gde su nase bezbrojne zrtve svakojakih nasilja i  
nepra vdi, Srbija je u cituljama, i nikom nista, svi cute. A jedan nevini stranac je  

ubijen, nastala je histerija tuge. Cak se predlaze da jedna ulica u Beogradu dobije  
ime po njemu.   
  

Pozdravljamo ovakav plemeniti gest nasih sugradjana, ali zahtevamo da se u Par izu  
da ime jednoj ulici -  ulica SRBA  ZRTAVA  MAFIJASA.  

Francuska zahteva da se na fudbalskoj utakmici aplaudira MARSELJEZI. Slazemo  
se. Ali nasa drzava treba da zahteva da se na sportskoj utakmici u Parizu, zahteva  

da publika aplaudira srpskoj z astavi i obelezjima naseg Kosova.   
  

Dokle cemo da budemo budale, da nas ko god stigne prevodi zedne preko vode.   
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-Октобар 2009.године. Порука Вањи Говорко, водитељки Радио Београда.. 
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                           Вања Говорко. 

 

10. пкупбра  Фудбалска репрезенуација Србије, у квалификационој утакмици, победила 

репрезентацијуРумуније резултатом 5:0 и тако обезбедила прво место у групи и директан пласман 

на Светско првентсво уЈужнпј Африци 2010. 

-12 октобар 2009.године. Случај Брис Татон.Kreiranje i modifikaja IMAGE DE MARQUE. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2010
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-  

12 пкупбра 2009.гпдине сам насуавип дпсуаве дпкуменауа Архиву САНУ. 

-16 октобар 2009.године. Злоупотреба психијатрије у политичке сврхе. 

Дпкумену брпј 268. 

 

 

20. пкупбра је председник Русије, Дмиуриј Медведев, посетио Бепград где је имао серију разговора 

са највишим државним званичницима Србије. Током посете, потписано неколико међудржавних 

споразума. Медведев је такође, са председником Србије Бприспм Тадићем, положио венце на 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
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споменик ослободиоцима Београда у част 65. годишњице ослобођења Београда у Другом светском 

рату. 

 
              Дмитриј  Медведев. 

Дивна Павловић је шармантна  разумна жена, уједно је власница мале штампарије. 

Преговарали  смо о сарадњи на штампи појединих мојих књига.  

24. пкупбра је велики пожар избио у КБЦ "Драгища Мищпвић" у Београду, и теже оштетио ту 

здравствену установу. Захваљујући брзој интервенцији ватрогасаца, избегнута трагедија. 

- 26 октобар 2009.године.Неузимање у обзир Захтева за рехабилитацију. 

 

-26 октобар 2009.године. Допис Првом општинском суду у вези захтева за вештачење. 

Документ број 269. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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-26 октобар 2009.године. Миодрагу Мајићу, председнику  Првог општинског суда у 

Београду. Захтев да се поступак приводи крају. 

Дпкумену брпј 270. 
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-26 октобар 2009.године. Снежани Маловић, захтев за накнаду  штете. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                  26.10. 2009 godine     
Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   

  
  

PSIHO (PATO) LOGIJA   MAFIJASA  I  KRIMINALACA -  SUSTINA   
DANASN JE KRIZE.   

Psihopate snizenog koeficijenta inteligencije, mnogi agresivni psihoticni bolesnici  

smanjene uracunljivosti.   

  

Dobro je poznata cinjenica da Srbija kopni. Sve je rasirenije ubedjenje da je ova  
tragedija direktna posledica nesputanih razornih vrslj anja sveprisutnih mafijasa,  

kriminalaca - tajkuna ( cesto nerazvlascenih ostataka  prethodne vlasti) .    
  

Srbija je postala raj za asocijalne. Gradjani su zaprepasceni krajnje neobicnim i  
asocijalnim postupcima kriminalaca: ucestale lazne pretnje podmetnutim  

bombama, tesko zamisliva nasilja,   kasapljenja ljudi, silovanja beba i dece, nasilja  
na javnom mestu, na ulicama gradova, stadionima, napadi navijaca, u susedstvu, ili  

u skoli, masovno bezosecajno trovanje nase dece i mladih drogom, guranje dece  
nocu ozne  sate  kafice, u alkohol, mucenja dece,  zene, starih, nemocnih, , u porodici,   

pretnje,     ubistva, trgovina ljudima, ljudskim  organima, bebama, provale, sacekuse,  
svakodnevne pljacke, divljanja makroa, javne kuce, trgovina drogom, makroi,  

pedofili, drogir anja devojaka bez njihovog znanja, guranje u prostituciju, upotreba  
sprejova, obracuni medicinskim sredstvima, tajni nadzor gradjana, njihovih  

stanova, zivota, gas u prostorijama, nerazjasnjena umiranja, nasilni smestaji u  
ludnice, korupcija, itd, itd..   

  

Sr bija je prizor divljnja destrukcije nesputanog ludila.   
  

Uvidja se sve vise da problem mafijastva/tajkunstva  ima svoju esencijalnu  

psihijatrijsku dimenziju. A dobro se zna   kakvu opasnost po jednu naciju mogu  
predstavljati takve osobe, koje imaju ogromnu  vlast, kao sto je sada u Srbiji.  

Logicno je zakljucivati da ovakva izvitoperena psihologija mafijasa pogoduje za  
dalje slabljenje Srbije, te otuda moze biti svesno podsticana.   

  

Drugi zakljucuju da je tako jer se od njih nasi dzavni organi plase. U prilog o  voj tezi  

ide I podatak da oni napadaju na policajce, Jer tajkune stite njihovi strani bosovi,  

iy geo okruzenja, kao i u II Sv. ratu, koji su ih i instalirali jos decenijama ranije, koje 

sada odrzavaju i jacaju, za svrhe  d                               establizacije Srbije, i ruiniranja vecine njenih gradjana. Pogledajte 

zido 

ve  
pojedinih zgfrada na kojima pise SMRT POLICIJI, SMRT PREDSEDNIK  

SRBIJE!  Zasto to nadlezni drzavni organi ne uklone? Pojedini mafijasi nam  
otvoreno kazu:” Ne bojim se nimalo policije‟‟. To dokazuju i time sto krenu javno  

od prodavnice do prodavnice i ot imaju novac od prodavacica, niko ne reaguje,  
nigde policije.Onda napadaju na policajce.   

  

Da li je dusevni bolesnik onaj ko ovo zapaza i kaze, il oni o kojima se ovako govori.  

Neki pak „‟znalacki, mudro „‟ savetuju:” Govorite to ka da ste otkrili rupu na  
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-Октобар 2009.године. Допис  брату  Бори. 

Помаже ми у вези Наде др. Јасна Јовановић. Била је данас са Надом. 
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-27 октобар 2009.године. Допис Србија воде. 

Дпкумену брпј 271.  

-Октобар 2009.године. Oпет порука брату  Бори у вези Наде. 

Jasna je bila danas dugo kod Nade, Nada se opustila, kada joj se Nada juce javila rekla joj  
je da je ‗‘Tomina sestra‘‘.Nada je na sve pristala, stekla poverenje u Jasnu, dala joj je  

kopije svih dokumenata. Sada je na meni da nadjem vezu da je sto pre smest  imo u neku  
pogodnu bolnicu. To mora da bude dobro opremljena ustanova, za vadjenje vode,  

infuzije, hranu, rentgen, i sve druge analize.   
  

Jasna je bila vrlo raspolozena posle razgovora sa njom. Reklа mi je sva sijajuci da nosi  
dobre vesti.Ni u jednom dokume ntu nema valjan dokaz da je u pitanju rak, ili metastaza.  

Mogli su da je podvrgu olаko zracenju ili citostacicima, ubili bi je. Medju lekarima ima    
cepanica.. Od oka, nestrucno, brigo moja predji na drugoga, fuseraj, to su Jasnine  

reci. Srce, pluca, sv i organi  su b.o.( bez oboljenja). Po Jasni Nada se odlicno drzi, iako je  
jako oslabila, ali se pati.Nisu obavljeni  adekvatni pregledi preostae, dojke, nije tacno  
utvrdjeno postojanja maligniteta.   

  
Potrebna je hitna hoispitalizacija u pravu bolnicu, da Na da ojaca, da je hrane, vade vodu,  

obave sve analize, snimanje kostiju, u vezi jetre ( samo u krajnoj nuzdi hirusku proveru),   
Da se tacno utvrdi sta je, i da se predzme energicno i pravo lecenje. Ne mora da bude  

rak, mogu da budu druga oboljenja. Cak i ak o je rak, ne daj Boze, nisu ustanovljene  
metastaze. Jasna kaze, da kada bi to bio rak, logicno da bi on za ovo vreme dosada.,  

pogoтovu uzimijuci u obzir burne reakcije organizma, imao metastaze, ili bi Nada  
izgledala drugacije. Cak i da je rak, to se moze o perisati. I u svakom slucaju je trebalo  

davno da bude hospitalizovana.    
  

Ja od sutra pocinje da istrazujem veze. Nije lako, ali moramo sve uciniti da je spasavamo,  
jer smo stvar upustili, ovo je trebalo ciniti jos maja meseca., a ne slusati one koji ne  

shv ataju.,ili rade polovicno.Vrlo je bitno da se zna, i da  budemo slozni.  
Sustina je u neznanju..   

Tomo.   
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Ovako treba da mi pises, da me ohrabris. Citaj pazljivo svaku poruku, odgovori. Nista drugo od  
tebe ne trazim.    
  
Ceo dan sam jurio u vezi Nade, zajedno sa Jasnom, sve do 20 casova. Ksenija sutra treba da  
vodi Nadu na punktiranje, u ponedeljak na rentgen, t o je sve jako naporno za Nadu. Ja sutra  
idem na VMA.   
  
Bio sam pre podne u Klinickom centru, Odeljenje hepatologije, dr.Mijalkovic, ( dok sam dosao do  
njega sam prolazio kroz istinske lavirinte i stresove  – upucivanja na pogresna vrata, spratove,  
setanja cit av sat, drske bolnicarke, nezainteresovano osoblje, nije ovde, idite u druge bolnice,  
dodjite kroz tri dana, itd, itd, Мnogi ovo ne shvataju i ne znaju da pariraju bi sto  
puta odustale, najmanji moj namrsten izraz znaci odbijanje, a oni d odju porazeni, ‘’beznadezan   
slucaj’’, itd, i povodljivi  razlabavljeni lekari cepanice odbiju - halo efekat), mladji ozbiljan covek,  
mudrog lica, rekao sedite, primio me, korektno saslusao, kaze za Nadu ono sto sam ti kazao, nije  
do kraja sve uradjeno, kaze  da je kontraindikovana histopatologija kada se ima voda. Smatra da  
treba naci vrlo snazan aparat da se pouzdanije utvrd dg. Kaze da Nadu nigde nece da prime zbog  
te nepouzdane dijagnoze, svugde odbijaju, ,usmeravaju je olako jedino ka Onkoloskoj klinici.  
K aze to je cesta pojava, odokologija.Kaze veliki je nalaz, ali moze biti I od necega drugog, nije  
nemoguce. I on je kazao da uradimo rdg kostiju.    
  
Jasna je odmah zvala Kseniju, cula se sa Nadom, Nada je bila danas ocajna ( pritisla je voda, i  
drugo, sutra  je punktiraju, laknuce joj, Jasna kaze da ona strasno pati) , da odmah uzmu Uput za  
rdg kostiju, Ksenije odmah uzela, danas sam bio do malopre u Domu zdravlja Rakovica gde  
pripada Nada ( to je komsiluk), sestra na prijemnom za rendgen kaze da snimaju samo  
ponedeljkom, i zakaza odlucno za ponedeljak 9 novembar, i zalupi salter.Ja ponovo zakucam   
kazem joj da sam razgovarao pre podne sa dr.Stosicem( sto je tacno), njenim sefom., i da me je  
on uputio da dodjem uvece da zakazu za ponedeljak ( sto ne mora da bud e tacno). Kaze kako  
kada su svi termini zauzeti.? Mozda ce neko da odustane, pitajte telefonom.? Ona poce da  
okrece, jedna zena odustaje za ponedeljak u 15 casova, i upisa Nadu.( 
). Ja joj onda kazem da je  Nada nepokretna u krevetu i da je  
dr.Stosic kazao da trazim prevoz.Uputi me drugom lekaru, on napisa nalog za Hitnu pomoc da  
pozove Ksenija za ponedeljak.   
  
Onda odem kod Nadine lekarke, koja je vodi stalno, dr.Peric, ljubazna, da je pitam da li Nada  
sme d a popije neke lekove za ciscenje pred rentgen preglede, rece da je Nada zovne ujutru. Ali  
kaze da sumnja da ce Hitna pomoc doci da je doveze do Doma zdravlja, to cine jedino kada voze  
i bolnicu. Dr.Peric mi rece sama da Nadina dijagnoza nije do kraja sprov edena, da zbog toga ona  
ne moze da bude hospitalizovana, kaze mnogi mi tako dolaze’’ znate kakvo je stanje u  
zdravstvu’’. Predlaze precizniju i pouzdaniju dijagnozu nekim savrsenijim aparatom.Dr.Peric se  
pita kako Nadu da dovedemo na rengtgen, nemaju bolni care niti kola, imaju kolica, kaze mi da ih  
mogu uzeti. Ksenija uze od Jasne ( ali mene nije videla) dokumenta za rentgen, Jasna je  
ponudila da platimo taksi, Ksenija je odbila, kaze naci ce nekoga druga koji ima kola..   
  
Ako sve uspe, nalaz rentgena je u u torak (  odmah ga daju  

Jasni, a ona meni,.i ja ga odmah nosim dr.Susnjar, onda ide na Konzilujum Onkoloske  
klinike. Kada ce biti Konzilium, to moze da traje dugo. Tamo ima mnogo cepanica, kao i  

u drugim bolnicama, bez pouzdane  dijagnoze Nadu mogu poslati na zracenje,  
hemioterapiju, to bi bila smrtna presuda.Nada ne zeli zracenje, hemioterapiju, hirursku  

intervenciju( histopatologiju) - i u pravu je.   

  
Sutra u subotu idem na VMA ( Vojnu medicinsku akademiju), sa svom dokumentacijom,   

da se detaljno raspitam da li imaju neki precizniji i snazan aparat ( Jasna kaze da je VMA  
najbolja i najopremljenija ustanova u zemlji).   
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 31. пкупбра у великој акцији пплиције Србије, у којој је учествовало око 2000 полицајаца, 

широм земље похапшено око 500 нарко-дилера. 

Obavljena je punktacija na VMA, ali uz moju podrsku.( VMA je ubedljivo najbolja  
bolnica u Beogradu). Naime, Jasna me zvala i javila pre podne da u bolnici na Zvezdari  

nisu hteli da obave punktiranje. Rekla bolnicarka nervozno Kesniji, ‘‘nije tu  
gastroenete rolog‘‘, okrenula se i otisla, Ksenija nesto dodala i vratili se kuci..Zvao sam  

dezurne bolnice Hitan prijem, jedna do njh je VMA, pose duzeg uctivog i  
argumentovanog ubedjivanja lekar je prihvatio da Nada dodje. Uzeh taksi, i na VMA,  

Nada, Ksenija i ja, N ada hoda polako uz pridrzavanje Ksenije i  mene, Nada gundja  
pomalo na mene, ali posto uvidja da joj je zivot u pitanju, kaze mi da sve prihvata sto  
uradim), lekar pametan i vrlo strucan ( dakle ima i takvih, video sam ih jos ovih dana),  

pregledao je , i n a punktiranje,  koje je trajalo od 18 do 20 casova. Na kraju je sam  
predlozio da se Nada javi u sredu da je pregleda gastroenterolog - na pravom smo putu i  

mestu. ( Treba platiti 1.500 dinara, to nije mnogo). Prisutna lekarka je dodala da mozda  
postoji moguc nost hospitalizacije, znace se vise od nedelje - ovo bi bilo najbolje resenje.(  

Da vidimo da li moze bez placanja, Nada je socijalno osigurana, pitacu centar za socijaln  
rad s‘obzirom na njena mizerna primanja).   

  
Nada je posle punktiranja zivnula, iako je to  vrlo iscrpljujuce i u isto vreme gubitak  

mnogih hranljivih materija. Dosli smo kuci, ona je dobila novu nadu, da se ustanovi tacno  
sta je, da se leci, da bude hospitalizvana - kaze to je najvaznije.   

  
U ponedeljak cu biti kod njih oko 14 casova i 30 minuta d a obezbedim taksi, ili kola, da  

se obavi snimanje kostiju od 15 do 15 casova i 30 minuta. Nalaz dobijam u utorak   
odmah ga nosim na Onkolosku kliniku dr.Susnjar. A Ksenija zove VMA u sredu. Dakle,  

krenulo je.   
  

Dok je Nada punktirana Ksenija i ja smo sat ra zgovarali u kafeu. Ksenija je razumna i  
pametna devojka, ona se mnog angazuje oko Nade,  mnogo je napeta zbog svega.  

S‘obzirom na njenu mladost i da je dugo godina zivela van zemlje, sasvim je normalno da  
iako je inteligentna,  nema ovdasnju medicinsku ( i  drustvenu) inteligenciju situacije.  

Njih dve Ksenija i Valerija, i ti i ja, smo napravili vise propusta, ovo sto se sada radi je  
trebalo raditi pre mnogo meseci.Kriva je i Nada zbog neosnovane odbojnosti prema meni,    

Krivi su i lekari koji su olako napisal i do kraja neproverenu dg koja je sve pogresno  
usmeravala.( Ta Batina lekarka ej doslovce rekla Kseniji:‖‘ Vodite je kuci, to je  

beznadezan slucaj, broji poslednje dane‘‘, to su Ksenija i Valerija  
automatski prihvatile kao tacno, i prenele na  tebe.   
  

 
 

,  
 

 
i  

 
 

  
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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-  
- 1 новембар 2009.године. Допис брату Бори.

 
 

--2 новембар 2009.године.Како функционише тајна власт. 

 

Citaj pazljivo, repliciraj da si primio.   

  
Nadi je od 15 casova do 15 casova i 30 minuta obavljeno rentgensko snimanje lobanje,  

kicme i karlice.Onako kako je zahtevala dr.Susnjar. Nada je tesko podnela snimanje, culo  
se stalno JOJ, tesko disanje, ona je izn urena, ali je zilava, vratil se od Doma zdravlja do  

stanа sa nama peske ( oko 600 metara).Strepi od vrlo cestih snimanja rentgenom, kaze da  
su je nepotrebno ozracili. Iznurila su je danas sredstva za ciscenje stomaka, proliv i( zbog  

rentgena). A i ovako je  dehidrirana.Uzasno je nervozna i ljuta , i na mene, i na sve nas.  

Zali se na bolnicarku koja je snimala da je sadista ( da joj  
oni sve ovo cine).Kaze da joj ovo snimanje nije trebalo, i da meni i tebi to nece nikad  

oprost iti. ( Ti joj ovo ne uzimaj za zlo, niti spominji. Ona to godinama meni govori,  
bogorada protiv nekoga, neko je ugrozava, cini joj najuzasnija zla, ali odbija da mi kaze  

ko je to. Samo govori vec decenijama:‖ Ne mesaj se‘‘. Obe stalno  
g odinama su ubedjene da ih neki  kontrolisu, sta one cine, sa kime se druze, zbog  
cega su bile besne, isto su i mamu stalno optuzivale. Njih su  

protiv nas izazivale osobe iz njihovih okruzenja).   
  

Ksenija sutra uzima nalaz rentge na. Jasna kaze da joj je Ksenija danas rekla da nece taj  
nalaz da nosi na Onkolosku.kliniku. Nada se plasi protokola, zracenje i hemioterapija.Sto  

je greska, gubi se vreme.   
  

Naime, Ksenija je danas zvala lekara sa VMA koji je vadio Nadi vodu, pregled je  
za kazao tek za onaj druigi cetvrtak, kroz desetak dana. To je dugo..   

 Za sada ovoliko.   

  
Tomo   

  
.   
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4. нпвембra bивши градоначелник Зреоанина, Гпран Кнежевић, одлуком судског већа Окружног 

суда уБепграду пуштен из притвора у којем је провео нешто више од годину дана. 

5 новембра  сам се по договору нашао са Катарином Секулом у Планинрском друштву 

Копаоник на адреси Теразије број 45 у Београду. желим да је мотившем да долази на Дрину, и 

да тамо доводи и друге. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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-Новембар 2009.године. Свињски грип. 

Документ број 272. 

Покрет за заштиту људских права           5.11. 2009 г. 
  

Тел.3511829, Моб.тел - 064 - 3095176,    

www.tomislavkrsmanovic.com   
  

  
  

                 др. Обр4н Цицовић: ПРОГЛАС 

ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ 

  

        ОТАЏБИНА     ЗОВЕ 

  

                   У станимо против  ИСТРЕБЉЕЊА  
  

  

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ!  Јато злокобних птица грабљивица сише вашу крв, здравље 

и  енергију, зарило је своје окрвављене канџе и кљунове, у вас, вашу децу, породице,    

пљачка и гура у провалију вас и ваше ближње. Ми затечени ћутимо, не бра нимо се.  

Позивамо вас на одбрану, без насиља, смишљено: мудрошћу и слогом.  Последњи 

је  моменат, ако се сад не удружимо за спас, већ сутра може бити касно.   

У нашој земљи се дешава истинска катаклизма. Погледајте око себе   , Србија је  
облепљена читуљама, вид ећете болештине, удесе, саобраћајне несреће, нејасне смртне  

исходе, свакојаке трагедије. То није случајно, неко то чини смишљено да нас 

уништи.  На делу је опасан потајни крвожедни удар на здравље већине грађана. На сваком  
кораку свакојаке пошасти, омладина  се растаче, нестају породице, цветају дрога,  

алкохолизам, педерастија, насиље, отимачине, пљачке. Већина грађана Србије 

живи  у беди, без средстава за преживљавање, лечење, школовање деце. Грађани су  

остављени на немилост криминалаца, без адекватне заштите  полиције и судова.  

Смишљено се урушавају сви системи државе: војска, полиција, правосуђе, 

медицина,  и друго.    

Нација убрзано умире, ако се овако настави Срби ће за пар деценија бити мањина 

у  Србији.   

На делу је срачуната завера  тајкуна да би тако слабили Србију и знутра да не може да се брани  
да тако обесомоћене могу да пљачкају и робе. Иза овог злочиначког пројекта  - 
соје   

острашћени локални мафијаши и криминалци заслепљени личним пленом који 

не  виде  да тако руше Србију и њене грађане.    

Позивамо нашу војску, полицију, судове, Председништво, Владу, све странке ,  НВО,  

синдикате, СПЦ, Династију Карађорђевић, САНУ, Универзитет, УКС, струковне  
организације, и све оне који воле свој народ , да ову подлу разо рну заверу обелодане и  

да све учинимо да је зауставимо. У нашој земљи треба ОДМАХ завести  

поштовање  закона.     
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-Новембар 2009.године. Догађања. 

11. нпвембра министар здравља Републике Србије, Тпмица Милпсављевић, прогласио епидемију 

новог вируса AH1N1 на територији целе Србије. 

Данас је опет дошао у посету школски драги друг Вела  Велизар Марковић ( томови 1-5) .Станује у 

Панчеву, време проводи чувајући унуке. Гас гуши становнике овога града.Сматра да су власници 

фабрика које емитуј гас незајажљиви тајкуни. 

 

Он тврди да су они застрашени до некога да тако чине, и да је то залога за дозволу што су се 

обогатили. Рекли су им ти тајни моћнци: Дали смо вам да се обогатите, слабите барем мало Србију. 

Они онда загађују ваздух да се улижу. 

Вела се истински разљути: ``  Ако већ морају да слабе Србију и њен народ, нека буду умерени, они 

претерују, неизмерно се богате, а у исто време непотребно киње и злостављају грађане. Хоће да 

буду већи католици од Римског Папе, Потурица гори од Турчина.`` 

Миле Јефтић на стрес и неприлике реагује весељем, има  свој оркестар са којим наступа у кафанама 

и другим местима. Лети увек нађа барем мало времене да наврати у Узовницу, или Црнчу код Томе 

Матића.. 

 

15. нпвембра је на Впјнп-медицинскпј академији у Бепграду, преминуо патријарх Српске 
правпславне црквеПавле. Влада Републике Србије прогласила тродневну жалост у целој земљи. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=AH1N1&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Патријарх Српски Павле. 

19. нпвембра у  порти манастира Светих Архангела у Ракпвици сахрањен Патријарх СПЦ Павле. 

Нада Петровић ми је предложила да вежбам у теретани где и она одлази. Тренинг почиње у 9 

часова, ја тада спавам., не иде. 

30. нпвембра је преминуо Милпрад Павић, српски писац (1929) 

 

            Милорад Павић. 

Милорада Павића сам срео недавно у углачаним и сјајним ходницима САНУ. Нисам га препознао 

одмах, никад у животу нисам са њим лично разговарао. Обратио ми се врло пријатељски смирен и 

драг човек, смешкао ми се благонаклоно. 

Видео  сам га убрзо након тога , седео је увече на помало повученој у помрчину  калимегданској 

клупи са супругом, држали су се за руку као блажени младенци и смешили се весело.  

Одржали смо састанак Завичајног клуба Азбуковчана у просторијама Етнографског музеја у 

Београда у Васиној улици, захваљујући кустосу овога музеја Саши Срећковићу. Није било много 

света, били су присутни другови из детињства др. Живко Лукиђ, пензионисани гинеколог из 

Љубовије ( томови 1-5), за кога се каже`` Породио пола Љубовије`` и Милош Васић Пипо , био је у 

претходним мандатима председник Општине Љубовија ( томови 1-5). 

23. нпвембра је свечано отворена војна база "Југ" код Бујанпвца, чија је изградња трајала неколико 

година. Отварању базе присуствовали председник Србије Бприс Тадић, премијер Миркп Цвеукпвић, 

министар одбране Драган Щууанпвац, као и начелник Генералштаба Војске Србије генерал-

потпуковник Милпје Милеуић. 

-  

-Децембар 2009.године. Догађања. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1929
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
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Желим да у хладним месецима наставим да пливам, као што то чиним лети . У Београду пос 

тоји толико базена. 

1. децембра је пред Међунарпдним судпм правде у Хагу почео процес утврђивања легалности 

једностраног проглашења независности јужне српске покрајине Кпспва и Меупхије.  

Државни врх Србије је донео одлуку о подношењу кандидатуре за пуноправно чланство 

у Еврппскпј унији..22. децембра председник Србије, Бприс Тадић, у Супкхплму званично предао 

кандидатуру Србије за пријем у Европску унију. 

4 децембра смо се поново окупили у Задужбини Гојковић у Дубљанској улици број  10. Др. 

Влада Љубичић има неизмерну енергију окупљања и врло мудре рецепте борбе за национални 

препород.  

14 децембра је Милан Крсманов ић сазвао нови састанака Братства Крсмановића у Дому војске 

Србије., 

  
       Дом војске Србије. 

  

 17. децембра је преминуо Дущан Јакщић, српски глумац и певач (1927), одлази са њим 

епоха, сећања на младост. 

-  

Душан Јакшић. 

 

Истога дана је преминула Jennifer Jones, америчка глумица (1919), сваки њен филм сам одгледао са 

највећим задовољством. Она је тако неодољиво привлачна. 

18. децембра је преминуо Пскар Данпн, чувени југословенски диригент и композитор (1913). 

Оскар Данон је дао велике доприносе у различитим областима музичког стваралаштва. Многи не 

знају да је он компоновао чувену партизанску песму песму ``Иде Тито преко Романије``. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1927
https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Jones
https://en.wikipedia.org/wiki/1919
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1913
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-  

      Оскар Данон из партизанских дана. 
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-30 Децембар 2009.гпдине.Дппис брауу Бпри. 

  
Томислав Крсмановић                                                                                                     .12.2009 godine   

Покрет за заштиту људских права , председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic   

  
  

КАТАСТРОФАЛНО СТАЊЕ ЗДРАВЉА ГРАЂАНА СРБИЈЕ -  ПРОИЗВОД  
МЕТОДИЧНИХ УЧИНАКА. Да болестан и стар народ не може да  се брани од тајкуна,   

да привређује и да се расплођава.   
  
  

  
  

  

Т омислав Крсмановић                                                                                              28.12.2009 godine   

Покрет за заштиту људских права , председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com .   
  

  

ГОСПОДИН Томица Милосављевић, Министар,   

МИНИСТА РСТВО ЗДРАВЉА СРБИЈЕ   
  

  

МОЈА  СЕСТРА  НАДЕЖДА  ИВАНКОВИЋ  ЖРТВА  

НЕСАВЕСНОГ ЛЕЧЕЊА .  Захтевам од Вас да ОДМАХ  

поступите по закону.     
  

Господине Министре,   

  

Као грађанин, и председник Покрета за заштиту људских права, сам Вам се  
обратио у вези несавесног лечења  моје сестре Надежде Иванковић последњи  
пут дана 24.9.2009 године. Од Вас нисам добио никакав одговор. Захтевам од  

Вас да поступите по закону, проучите овај допис, и на исти одговорите.  
Уколико то не учините, бићу принуђен да ради заштите здравља и живота  

м оје сестре искористим сва законска права у земљи и ван ње, и да  у исто  
време упознавам јавност .  Знајте да ћу цео будући живот посветити методичној  

легалној акцији да сви кривци ( БЕЗ ИЗУЗЕТКА)  пропуста са лечењем моје  
сестре, буду примерно кажњени и потп уно оцрњени у домаћој и страној  

јавности.     
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-Децембар 2009.године. Допис  Мирослава Младеновића наставника математике.. 

 

-31 Децембар 2009.године. Шта нам је донела декада  2000.године. 

Ова деценија је почела  1 јануара 2000.године, а завршила се данашњим даном 31 децембра 

2009.године.                                                                                                                                                       

Sada sam razgovarao vrlo kratko sa Nadom telefonom, hteo da je posetim, odbija, kaze  

da je jako zamaram, da joj ne mogu nista pomoci., kaze da je na kraju. Nadi je  zapaljena  
stomacna duplja, juce je razgovarala  Jasna sa njom, predlozila je da Valerija o  de do  

obliznjeg Doma zdravlja koji je tretiraju, da joj daju antibiotike, da joj daju nesto iz neke  
druge klinike da ojaca. Ja mogu da dovedem kod nje lekara da porazgovara sa njom, da  

joj prepise lekove, da kaze sta da radi. ,    
 nema cenzure, ono sto se pojavi u misaonom sadrzaju to odmah prihavata  
nedovoljno kriticki. Ja joj mogu pomoci, pomogao sam joj u vezi punktiranja na VMA,  

kolor dopler, pregled na rentgenu, prevozi taksijem, seoba kod Valerije, ali  ona od kako  
je se razbolela od pocetka krije svoje tegobe, nisam  

imao do nedavno pojma sta joj je.    
  

Ona bi trebala da dobija antibiotike protiv upale. Voda joj je sisla u noge i u limfne  
cvorove, tesko guta hranu, ne m oze da ustaje, iznurena je,   

 Kakvo jer ovo prokletstvo, svi  su roboti, po principu - 
misao u glavi, impuslivno prihvatanje misli. Svaka misao se mora dobro izanalizirati,    

Otkud takve misli   Da smo slozni bili  
bi nepobedivi.   
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После Другог светског рата намучени народи света су очекивали нова боља времена, да ће 

настати најзад дуготрајан мир, стабилни мећународн односи без ратова и просперитет.  

Убрзо је настао Корејски рат, а у следећим деценијама су се наставили ратови широм 

планете. Централна ратна тензија се одвијала у свим могућим сферама између Истока-и 

Запада, Капитализма и Комунизма. Иран, још  тада. Мосадик. Долазила је и Куба, Фидел 

Кастро!. 

У Шездесетим годинама 20 века, које поједини историчари и политиколози виде као 

истинску Ренесансу, изненадно су се рушили вековни табуи, као што су колонијализам,, 

расизам, секс, феминизам, мелодије Битлса, су уливале оптимизам  и младалачки  полет. 

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

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

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

А у тој деценији  Југославија, постепено постаје земља на беспућу, почиње да подрхтава 

раздирана унутрашњим етничким и политичким тензијама, осиромашава, почиње 

постепено да губи  подршку међународне заједнице, својом осионом политиком против 

себе изазива сопствени народ, све више буди револт бораца за људска права. 

Из деценије у деценију свет је се убрзано мењао.  

Осамдесете године су се отарасиле хипијеваца и анархиста, ренесансних емотивних 

стремљења, Европа, САД, и свет се све више оријентишу  економском либерализму. Јачају 

велике мултинационалне компаније, прихвата се  laissez faire економија.  

Док многе земље осиромашују, имају потребу за зајмовима, Међународни монетарни фонд 

и Светска банка полако постају полуге глобалних политичких утицаја.  

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

Означавају убрзанији поход Моћи и Силе. Појавила су се алтернативна медија и узео је 

маха мултикултуризам, интернет и кабловска телевизија, дошло је до продора мобилне 

телефоније. Покрети младих као Movements grunge, the rave scene и hip hop се шире 

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

распадају се поједине европске државе, настаје глобализација тржишта и економија, све су 

снажније приватизације и корпорације. Дошло је до уједињења Немачке. Десили су се 

крвави ратови у Африци, на Балкану и Кавказу. Поједини аналитичари спомињу геноциде 

у Руанди и Босни. Било је тензија између Израела и суседа, а у Ирској је дошло до 

смиривања 1998.године. 

Свет се освешћује, увиђа суштину и бит политике. Маске падају.  

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

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

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

деценијски enfant terrible светске политике. Услед неприлагођавања на промене, 

Југославија заостаје, одбија да прихвати нове неминовности, инсистира упорно и 
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ирационално на оном што је немогуће, а то је апсолутн нетакнути STATUS QUO, у земљи, 

и ван ње.Букнули су ратови  

У овој декади 2000.године, која обухвата време од 1 јануара 2000.године, до 31 децембра 

2009.године, се настављају трендови  Силе и Моћи.. из 90-их и претходних деценија.                    
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Савремена политика је постала изузетно сложена, на први поглед контрадикторна, или 

нелогична, постала је лабиринт препун ребуса, из  кога ће се, када се једном залута  

тешко изаћи.   

 

Нажалост, тако је дан данас, огромна  већина.je  недовољно упућенa у све оно што се  

дешава у свету и на Балкану., 

 

Наука је политику учинила рационалнијом, претворила је у убојито оружје богатих и 

просвећених народа. Политикологија, политички маркетинг, инжињеринг, пропаганда, 

ПР, толики  разрађени политички концепти- су  сви скупа непознати , или недовољно 

познати  врхунским елитама огромне  већине држава планете, не воде они довољно 

рачуна о науци у политици.  

 

Србија је у претходним деценијама постепено од `` пријатеља Запада`` постајала 

``непријатељ``.  

 

Овај по нашу земљу кобни процес је  почео још 1980-их година, да би се убрзавао, и 

достигао своју кулминацију  бомбардовањем НАТО 1999.године. 

 

Зашто и како је Југославија , некадашње мезимче међународне политике, постала 

непријатељ? 

 

Ова област остаје неразјашњена до данашњих дана. А упрaво у њој се налази кључ 

енигме. 

 

Концепт НЕПРИЈАТЕЉА  је  у данашњим  односима међу државама снажно разуђен  и 

примењиван. Али то је и библијско питање. 

. 

Шта се у савременим друштвеним политичким наукама подразумева под појмом `` 

НЕПРИЈАТЕЉ``? 

 

Зашто се то овде истиче? 

 

Зато јер је употреба и примена овога појма  СУШТИНА трагедије данашње Србије. 

 

Рекао бих: Понекад су НЕПРИЈАТЕЉИ, кориснији од  ПРИЈАТЕЉА.   

 

На први поглед нелогично. Али је тако. Поготову, ако се ПРИЈАТЕЉ не понаша 

разумно. Тако му и треба. 

 

Како је ово по Србију кључно и судбоносно начело примењено  када  се ради о Србији?  

 

Како окоштала бирократска врхушка Србије није била  у стању да се одупре замци 

изненадног претварања  Југославије, најомиљеније источно европске државе, ` enfant 

terrible`` међународне политике, у сатанизованог непријатеља? Да ли је сценарио 

растурања Југославије  морао неминовно да Србију усмери против Америке и НАТО?  

Или нису вучени потези мудре дипломатије?   
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У политици све имају своју убитачну логику-ИНТЕРЕСИ, И САМО ИНТЕРЕСИ. 

Емоцијама нема места. 

 

А у јавности дефилују наивни идеалисти, покличи , или крици емоцијама, позиви  на 

моралност, побожне молитве . 

  

Треба знати: ко поседује информације, знање, он влада. 

 

Данас се води одлучна борба да се свет сврста у два табора: ПОБЕДНИЦИ и ОНИ 

КОЈИ ТО НИСУ. 

 

СУШТИНА ДАНАШЊЕ СВЕПШТЕ КРИЗЕ СРБИЈЕ И СРПСКОГ НАРОДА ЈЕ ЊЕНА 

НЕРАЦИОНАЛНА СПОЉНА ПОЛИТИКА И ОРИЈЕНТАЦИЈА. 

 

И дан данас, поготову 1980-их и н1990-их година, Србији недостаје рационална 

спољна политика заснована на објективној процени и закључцима на основу стварних 

чињеница.  

 

Уместо тога се лута у магли и конфузији.  . 

 

Наша судбина као народа, све до појединаца, наше државе, зависи највише од оних `` 

споља`` , а не од оних `` унутра`` , и то на свим нивома и у свим областима. 

 

Лидери Србије и српске елите тога нису довољнио свесни.  

 

Ваљда, ипак, и ми можемо нешто  ту учинити?  Узмимо своју судбину у своје  руке. 

 

Због недовољно промишљене гео-политике и рационалних одредница спољне 

политике, пре свега односа према светској сили број 1 Америци, а потом и 

ЕУ, и појединим великим светским силама, смо запали у садашњи ћор сокак и 

нестајање. 

САД и НАТО су бомбардовали Србију 1999.године.  Од тада је Америка у Србији 

постала омражена, некима симбол зла.  

А заборавља се да су пре тога односи САД и Србије одувек били пријатељски.  

До драстичног ремећења изразито пријатељских односа две државе је дошло када је СР 

Југославија због војне интервенције НАТО прекинула дипломатске односе са САД  25. 

марта 1999. године. 

 Дипломатски односи су обновљени 17. новембра 2000. године.  
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Србија и САД успостављају званичне дипломатске односе 1881. године. 28. јула 

1918 на четврту годишњицу објаве рата Аустроугарске Србији, 

Председник Вудро Вилсон издао је саопштење америчком народу које је 

прочитано у црквама широм земље и објављено у скоро свим утицајним  дневним 

новинама. Српска застава је подигнута изнад Беле Куће као и свим зградама 

јавних институција у главном граду САД.  

У међусобним договорима и уговорима, поштовани су у потпуности принцип 

реципроцитета и принцип најповлашћеније нације. Ови уговори остала су на снази и за 

време Краљевине СХС, односно Југославије и Демократске Федеративне Југославије, 

односно касније ФНРЈ и СФРЈ.  

Правно вредност ових уговора никада није била довођена у питање. 

 

Након успостављања дипломатских веза, односи САД и Србије крајем 19 и већим 

делом 20 века били су традиционално добри и пријатељски. Рефлектовали су се 

конкретно кроз америчку подршку стварању прве заједничке државе Јужних Словена 

1918. г. Савезништвом у два светска рата и развијеним политичким контактима и 

значајном економском помоћи коју су САД пружиле Југославији након Другог 

светског рата. 

Југославија је од 1948-године, стицала све већу наклоност САД и све до 1980-их 

година је била слављена у свету као самоуправна, несврстана  демократска 

социјалистичка државе, шампипон мирољубиве коегзистенције, мост између Истока и 

Запада. Југославија је била мезимче Запада, enfant terribe међународне политике. 

Ми који смо се борили за људска права и демократизацију Југославије знамо добро на 

какве смо препреке  наилазили  у нашим обраћањима међународној заједници, током 

1970-их година смо наилазили на истински зид-наше жалбе су биле одбациване од 

представника  западних држава са образложењем да је Југославија демократска држава 

која поштује људска права.  

До промене односа међународне заједнице , укључујући и САД, настало је крајем 

1970-их година , а нарочито све више 1980-их година,  западне државе су почеле све 

више да подржавају југословенске дисиденте и борце за људска права,  у почетку 

дискретно, а онда све снажније. Југославији су изрицане критике, које су из године у 

годину  постајале истинска упозорења, у вези Косова, односа нација, тензија на 

релацији Београд-Загреб- Љубљана. 

Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као 

коинциденција приближавања краха комунизма, рушења Берлинског зида, и распада 

СССР-а ЧСР и Југославије.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1881
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
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Нарастајући анимозитет међународне заједнице према Југославији у овим годинама би 

се могао видети и као последица недовољног прилагођавања Југославије убрзаним 

променама у свету, у упорном инсистирању окошталог од света деценијама 

размаженог бирократског апарата да сачува нетакнут STATUS QUO, како у земљи тако 

и  на међународној сцени,  као Југославије неспособне да сагледа објективно промене у 

свету и да се на њих прилагоди. .Уместо тога, повређени лидери земље, пре свега они 

из Србије и Црне Горе,  су кренули  у расправе са САД, које су постале огорченост што 

Америка подржава дисиденте и друге нације.  

Лукавији и упућенији комунистички лидери из Хрватске и Словеније , удружени са 

партнерима припадницима несрпских нација широм ондашње Југославије, су у таквој 

инфантилној осионости и дечијој повређености сујета размажених бирократа из 

Београда, све више распиривали  окретање леђа Београда Западу,  и подмукло 

подстицали раст симпатија преме СССР-у и Русији.  

Да тако изолују Србију, да је сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке 

амбиције, уз помоћ анти совјетског ( руског) блока.. 

Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 1990-

их година, од мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана. 

Оваква нагла промена САД према Србији , вечитом пријатељу, се може објаснити и 

тако, да је Србија кроз векове, била окружена махом непријатељским државама, које су 

не само имале претензије на њене територије, него су биле надојене отровном  мржњом 

према Србима као народу, Србија је била вековима  инструментализована по девизи 

DIVIDER ET IMPERA,  против ње најснажније на овим просторима су подстицани 

мањи народи, из чега су настајали крвави ратови MAGNUM CRIMEN. 

Да ли су САД по инерцији, помало аутоматски извагале да треба нагло да промене став 

према Србији,  да прихвате непријатељске односе на Балкану и у овом делу Европе 

према Србији , сматрајући да је то у њихови интересима?,  

Америка пре тога  никад није имала било какав лош однос са Србијом, увек је царевало 

међусобно пријатељство.   

Нагла промена Америkе према Србији, нема подлогу у историјату међусобних односа, 

она је настала убрзано у приказаним околностима крајем 20 века.  

Ту не би могло никако  бити било какве етничке нетолеранције, него пре свега се ради 

о политичком прагматизму. 

Оваква лоша еволуцију у САД према Србима се може видет и и овако. САД су далеко 

преко океана, имају изуезтно стручне политичке аналитичаре. Ипак се не може отети 

утиску да су САД у том критичном периоду по Србију , поступиле по инерцији 
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наслеђеној  из вековних односа према Србији, пре свега  од стране поменутих суседних 

држава. 

Спољна политика САД је врло рационална и у исто време врло прагматична, у 

политици нема емоција, него постоје само интереси.  

Срби су одувек били пријатељи, они симпатишу Америку, и Америка симпатише њих.  

Али су се поступци Америке према Србији нагло променили.  

Зашто? 

Поредак Слободана Милошевића се супроставио пројекту рушења комунизма и 

Југославије.Можда га је требало привести покорности прибегавајући НАТО бомбама?   

Али је добро познато да комунизам није произведен у СССР-у или Југославији, него да 

је конципиран споља.  

Да ли би то значило да се комунистички робот отео контроли?   

Милан Панић, Американац српског порекла, власник фармацеутске компаније ИЦН 

Галеника, је био ривал Слободану Милошевићу на председничким изборима, раширено 

је убеђење да је добио више гласова на изборима, да је био покраден. 

Међународна заједница је на оптужбе за крађу његових гласова реаговала анемично. 

Да је Панић постао председник државе, можда не би било ратова и сукоба са НАТО?  

Не би се могло узети као поуздано образложење да су Срби пали у немилост у доброј 

мери зато што су традиционални пријатељи Руса. 

Тачно је да Србе и Русе веже иста крв, вера, језик, дух, да су Руси кроз  историју увек у 

најтежим тренуцима били уз Србе и Србију.  

Али је исто тако тачно, да су панславизам и русофилија, све до завођења комунизма у 

Југославији после Другог светског рата, били углавному у  јачој мери  присутни међу 

ангажованим интелектуалцима . Широке народне масе су СССР виделе не само као 

словенску државу, него као омражени бољшевички поредак.  

Комунисти су од доласка на власт у Југославији 1945.године, завели интензивну 

кампању развијања словенофилства и љубави према Русима. 

У исто време су у Србији надојеној традиционалним симпатијама према Америци, 

скојевци певали`` Америка и Енглеска биће земља пролетерска``. 

Сад наједном ``Срби Руси Балкана`` 
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Изнурене и ојађене Србе подмукли суседи из бивше Југославије желе да лажно 

представе као `` острашћене  Русе``., да их тако изолују као наводне ``опасне 

непријатеље``, `` уз Русе``, да их так могу лакше робити, пљачкати их, слабити, да се 

улижу моћним  државама, да на Србима перу историјске комплексе. 

Политика је сурова, у њој царују само интереси. 

Србија и Срби су наједном постали НЕПРИЈАТЕЉ. 

Социолози и политиколози добро познају како се концепт НЕПРИЈАТЕЉ може 

употребити у политици, као средство социјалне ( друштвене) контроле),.савремена 

политика је постала врло сложена научна дисциплина.  

Планета је  постала после толико векова крвавих ратова простор препун мржњом, 

предрасудама, дошло је до тешке моралне кризе у међународним односима, нарочито 

после Првог и Другог светског рата, после Хладног рата,  читаве нације, милиони 

људских бића су бивали временом на неки начин обезвређивани.  

Разрађена је доктрина владавина државе и друштва путем вештачке производње 

непријатеља, што данас добија кулминацију:. 

-стварањем непријатеља се појачава кооперација у држави, заједници држава, збијање 

уз себе других држава 

-стварају  се хаос и конфузија, емоције, мржња, што омогућава моћнима да лове у 

мутном 

-омогућава обрачун са ривалима 

-стварају се жаришта сукоба, подстичу ратови, и потреба за `` ватрогасцима`` 

Србија је постала, од `` мезимчета``  `` непријатељ`, `` демон``, иако није никакав 

непријатељ.  

Претворена је беспомоћна и без своје стварне кривице у `` страшило``,у  ` учионицу``, ,  

Да ли  Србију грубо је понижавајући и комадајући је, нагоне да буде политички 

некоректна,  да онда њеним примером наслађују неке њене вековне непријатеље, по 

девизи да КОМШИЈИ ЦРКНЕ КРАВА, да застрашују друге, да други виде како 

пролазе непослушни, 

Да их тако све скупа збијају у табор моћника. 

Балканску земљу Србију на силу претварају у непријатеља. 
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Прете свету свеопштом казном-БАЛКАНИЗАЦИЈОМ, 

Срби  су пре овога одувек били пријатељи Америке.  

Јевреји и Срби су пријатељи још из Римског доба. 

Долази време истине. 

Нека свако зна да је одговоран за своје поступке. 

Водеће политичке,  научне и све друге елите Србије треба да знају зашто и како је 

Србија постала НЕПРИЈАТЕЉ. 

И како  да се мудр отарасе те злокобне анатеме.. ЗМИЈУ ГЛАДИ, ИСПОД  ЊЕ  СЕ 

ВАДИ. 

Потребно је проучити наше односе са такозваном међународном заједницом. И на основу 

чињеница одлучити : ШТА ЧИНИТИ?. 

А овако лутамо у магли 

За то време боље информисани  аморални уседи,  не само они, на нама на странуптици 

ћаре.                                                                                                                                                   

Излаз и спас су у рационалности и дипломатичности поступака са доносиоцима 

планетарних одлука.Пркосно гурање прста у очи Моћнима је борба против ветрењача, 

погрешна опција, стерилна емоција. Или охолост незналица..   

Поједине европске нације, и оне балканске, али и поједине просвећеније државе ван 

Европе, се упињу свим силама и интелектуалним и свим другим ресурсима, јавно, а 

још више скривено, да се мудром политиком и разумом, спасу, тако, да ускоче на Брод 

победника. Да се сврстају уз Победнике. да се извуку, неки и из кужног блата вековног 

незнања и голгота.                                  

 

У планетарном Балу под маскама, поједине државе мудро предводе своје народе  у 

походу у Обећану земљу, једно мисле, друго кажу, а треће раде., САД, ЕУ, Кина, 

Русија, Северна Кореја , Сирија, Ирак, Исламска држава, Иран, Азија, Африка, 

Латинска Америка.  

 

Не заносимо се емоцијама, вишедеценијски  трендови започети након Другог светског 

рата, и раније, се неумитно настављају. Сила и Знање тријумфују. 

 

А за то време су усмерили расчерупану и силовану, обеспомоћену  Србију да буде 

перјаник борбе ПРОТИВ  И то не само од тране оних `` споља``, него и од оних 

домаћих шићарџија, а понајвише се наслађују злобни суседи, у помрачењу разума 

мржњом вековних завада братских народа., . 

 

Србију санкционишу, што се на све стране, на велика звона  показује, да сви виде како 

пролазе непослушни. 
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Гурати СВЕМОЋНИМ дрско прст у очи се не усуђују ни такви гиганти као Русија и 

Кина, Индија. 

 

Али има и оних обеспомоћених земаља лилипутанаца, ми сами понекад постиђени и 

разгневљени употребљавамо за соптвену Србију прозаичан израз `` банана  

република``, `` америчка колонија``, чији лидери, или народи,  то раде, из незнања, 

емотивно, или јер је властодршцима тако наређено, саботерски, или шићарџијски.  

 

И тако зарад свога личног ћара наводе своје народе, у све већа страдања и пропасти. 

 

Немојмо се сврставати уз оне које у свету пежоративно, или сажаљиво,  називају `` 

.политички абориџини``, ``храбри момци`` 

 

Ако Америка овде влада свим и свачим, то значи да овде има своје људе, а они могу  

владати свачијим судбинама и животима. И животима оних `` храбрих`` , ` хероја``.? 

Или самоубица?  

 

Сви упиру прстом у Србију да је затровани непријатељ, русофил, иако се  Србија само  

бранила. Баш брига некога за истину, да Србија није била непослушна, да се само 

бранила од агресије.. 

 

У оваквим околностима би се могло спекулисати да би Србија била утилитарнија  као 

непослушна. Сатана. Непријтељ. 

 

А у свеопштој јагми да се зграби појас за спасавање, и ускочи у Брод победника, они 

који ``знају``, бацају са палубе непожељне, гурајући их веслима и моткама  у чељусти 

ајкулама,  у узбуркано море лоших процене и замерање СВЕМОЋНОЈ АМЕРИЦИ.  

 

И сви углас улизички гракте: Србија, Срби лоши момци. Русофили.Мали Руси. Руси 

Балкана. Да се тако додворе и спасу, а да Србе још више озлоједе и учврсте у улози 

поносног  `` Светског Дон Кихота``. 

 

Понављам, сетимо се 1980-их и 1990-их година приликом распада Југославије и 

насталих ратова, тада су Хрватска и Словенија, мудром политиком се сврставале уз 

Америку и ЕУ. А Србију  промовисале у `` храброг момка`` , да тако  напакосте 

Србији, да је гурну у амбис лоших  процена, у погрешан табор, и да себе спасу. Успели 

су да  ондашње комунистичке властодршце лидере Србије у свеопштој насталој 

конфузији и хаосу прогласе, и нажалост убеде, да су `` руски савезници,  русофили``.  

 

Добро знамо да они нису били никакви аутентични `` русофили``, `` славенофили`` и 

слично? Како то могу бити они који су деценијама пре тога сурово раубовали и 

слабили сопствени народ.? Они,охолих запаљених глава,  нису волели ни сопствени 

народ, а умишљају да воле Русе?. 

 

Тада су комунистички властодршци Србије били намагарчени. 

 

Неко може рећи: Па шта су могли чинити, Србија је била угрожена од НАТО и 

Америке и морала је да се брани?  
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Тачно. Али да ли је одбрана била добро промишљена? 

 

Не заборавимо, ни велике силе као Кина чија амбасада у Београду је 1999. године била 

бомбардована, нити Русија, нису се смеле тако дрско супроставити снажном подршком 

Србији против  НАТО и Америке,.А што  је учинила мала слободарска Србија, ``вечити 

херој``. 

 

Морала је. Тачно.  

 

Али да ли је могла да се мудрошћу одупре  постваривњу читавог једног народа и 

државе  , који као такав није могао да нађе мудар одговор таквом агресивном исходу 

смишљене балканизације Европе и планете?   

 

Да ли је кривица Србине била у томе што је погодовала да буде претворена у `` 

страшило``, у ` учионицу``? 

 

Историја је учитељица живота. Народи који не проучавају историју су осуђени на 

пропадање.  

 

Ми Срби, имамо кратко памћење. Када кажем Ми Срби, не мислимо на српски народ, 

него на поједине елите које имају кратко памћење из незнања и недорслости, или `` се 

праве луди```` поткупљени``. 

 

Ако емоције уступе место разуму, и подршци кроз придруживање победницима, као 

што то чини већина земаља Европе, не заносимо се,  и Русија и Кина , Иран, Сирија, 

венецуела, сви они заговарају дипломатију помирења и сарадње, нећемо бити 

губитници ни понижени, поражени, него ће Србија тако узимајући своју судбину  у 

своје руке, себи обезбедити БУДУЋНОСТ, ПРОСПЕР ИТЕТ, СЛАВУ И ПОНОС,  и 

место Србије које јој припада међу народима и државама планете. 

 

Нажалост, снаге злобе и  мржње према Србима, у свету, и унутар Србије, нарочито у 

блиском гео-окружењу, гурају озлојеђену и силовану Србију у супротнм смеру,  

настављање конфронтација, уместо мудре дипломатије.  

 

Погодно за ову сврху је од стране гео-окружења, злобно гурање појединаца у Србије у 

антисемитске  испаде. 

 

У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, у Србији где нема у 

довољној мери научних друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање 

чињеница и мрак притискају и питања односа Срба и Јевреја. Умесно је за ову прилику 

предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену међународну политичку 

ситуацију, и садашњу пролазну изолацију Србије, и Срба, да у метежу Србе наведу на 

погрешне процене, да им прикажу јеврејски народ као кривца за садашње, и прошло,  

распеће Србије, да се Србима подметне кукавичје јаје антисемитизма.  

Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства 

са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно 

страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво 

гурају у провалију.  
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Све оне који умеју да цене наше историјско пријатељство са Јеврејима, боле 

појединачне немиле појаве, чији су директни видљиви носиоци неодговорни 

појединци, пре свега млади људи, или поједини наводни писци, издавачи, ``научни 

истраживачи``,  и штампари. Свакакви узнемирени незадовољници траже жртвеног  

јарца, како данас, а таквих спорадичних појава је било и у прошлости, који због свога 

непознавања чињеничног стања, јер  су залутали у лавиринту врло сложених 

међународних односа, или из зле намере, уместо да исправно процене узроке тешке 

кризе наше државе, и нашег народа, паушално, површно сагледавајући, погрешно 

квалификују Јевреје као кривце..  

.У Србији, као што је добро познато, никад није било истинског антисемитизма, није 

било погрома и било каквих прогона Јевреја, Срби су народ коме није својствено да 

мрзи, а са Јеврејима су се увек добро слагали, заједнички су страдали за време  Другог 

светског рата.  

 Наши непријатељи покушавају да подмукло фалсификују историју, да лажно прикажу 

да је и у Србији било раширеног антисемтизма, приказујући догађаје не онаквим какви 

су били, него  како то њима одговара 

Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ  ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ 

ЗЕМАЉА КАО СРБИЈА. Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан 

потенцијал.  Чувајмо брижљиво и приљежно историјске чињенице. 

Не дозволимо да нас злобници манипулишу!  

Истински растужени вештачки споља изазваним појединачним појавама нетолеранције 

према појединцима нашим недужним сународницима Јеврејима, обавештавамо да се 

ми боримо за исправне процене и против мржње, и да наше вековно пријатељство са 

Јеврејима, остане тако заувек. И да припадници малобројне, али врло обогаћујуће, 

Јеврејске заједнице у Србији, живе у миру и љубави са већинским народом, као што је 

то било вековима..  

Овде се ради пре свега о прагматизму. Будим мудри, боримо се да преживимо.  

Слободан сам да саопштим да данашњу  власт у Србији подмукло опструирају 

мафијаши и њихови страни подржаваоци. Нажалост, на основу наших поузданих 

сазнања, мафијаши стоје иза спорадичних појава анти-семитизма у Србији. Они су 

данас највећи проблем у Србији. 

Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега можемо имати 

непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима у 

традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети 

данашњу голготу.  

Ти који споља и изнутре подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи против Јевреја, 

се сами систематски улизују Јеврејима , да изгладе злочине које су им чинили кроз 

историју. Зашто то чине?  Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога 

народа, њихове трагичне погрешке према Јеврејима које не могу да обришу векови. 

Желе тако чинећи да преживе, да се спасу.  
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А нашу дубоко унесрећену  младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши 

злотвори подло да наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје анти-семитизма. Да 

нас гурну у амбис, да тако изоловане Србе , дефинитивно дотуку. 

Будимо мудри! Не дозволимо да нам наши непријтељи фалсификују историју, и да нас 

завађају са нашим пријатељима, који нам могу бии од неизмерне користи у овим 

тешким и деликатним временима.  

Не дозволимо да од нас праве непријатеља! Не дозволимо преваре!  

КОГА ЈЕ МИТИТИ НИЈЕ ГА ЉУТИТИ.  

У Србији се на све стране, у свим сегментима , у медијима, НВО, па понекад и у државним 

структурама,  упорно понавља да је за здравствену катастрофу  криво НАТО бомбардовање 

1990 их година, да су том приликом  бачене хиљаде тона најотровнијег уранијума, зато народ 

масовно обољева и умире од канцера. 

Што је нетачна тврдња, сигурно да бомбардовање има своје негативне ефекте по  здравље, али 

је тренд канцера  убрзано јачао још од 1970 -их година.  

Доказ: Здравствене статистике. 

На све стране у Србији се труби да су кривци искључиво Америка, Бжежински, Мадлен 

Олбрајт, Сорош, Ротшилд, банкари, итд.  

На недавном званичном обележавању годишњице бомбардовања од 1999.године,  се  говорили 

о бомбардовању  као о ужасном геноциду који ће трајати хиљадама година, скоро као 

Хирошима. 

Да непромишљено збију гласаче уз себе. 

А  на штету САД.  

Из Рима се србијанска медија стално бомбардују подацима о наводном масовном разбољевању 

од канцера италијанских војника који су се затекли на територији бивше Југославије у време 

НАТО бомбардовања 1990-их година.  

Указује се из Рима на мрачњачку улогу Кисинџера, Мадлен Олбрајт, Сороша, итд.  

Чиме се из те кухиње подмукло подстиче  мржња према Америци и НАТО и Јеврејима. 

Ови неформални центри моћи су узрочници ове мржње народа Србије према  Западу, 

приказујући да нису они кривци за њихове  невоље или трагедије, кривицу пребацују на САД , 

ЕУ, НАТО,  

То чине да себе оправдају, или да Србе изазову против Запада, да их так представе као `` 

сметњу``, `` непријатеља``. 
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Да би они једини овде могли да буду продужена рука Запада. И да онда тако добију радне 

задатке, хонораре, да из све снаге  навале на `` непријатеље Запада``, али да тако добију 

оправдања  да их пљачкају и робе. 

Ваљда је Америци и ЕУ стало до тога да  буду прихваћени и да међу грађанима Србије према 

њима постоји`` good will``. 

Лош имиџ  у Србији је  врло штетан по интересе САД и ЕУ. Америка  то све више увиђа-што  

за Србију може бити значајно.  

 

Овакав катастрофално настао одбојан имиџ Америке и ЕУ у Србији,  је , између осталога, 

последица застаревања , `` стања духа``  неформалних сегмената моћи,  њихове недовољне 

прилагођености на брзо мењајуће односе у свету, занетости баханалијама и оргијама у моћи и 

луксузу. 

Неформална  власт у Србији пада на овом испиту, она није у стању да спречи антизападну 

хистерију у Србији.  Трапаво  је потхрањује. 

Ако кормило Србије не узму у руке експерти, Србија ће опет у годинама и деценијама 

које наилазе бити постварена ,претворена  у непријатеља,страдалника, сатанизован 

народ без будућности, у, страшило, учионицу,жртвеног јарца. 

Србијом данас владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових функција 

владали у време Тита и Милошевића, данас злоупотребљавајући затечене дојучерашње 

позиције моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних стаљиниста  бирократа, у блатњави 

брлог транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, мафијаше и криминалце.  

Тврде да су се обогатили и сачували моћ, проглашавајући себе за мудраце који су се снашли у 

транзицији, хвале се д су од ортодоксних комуниста мудро  мутирали у верне слуге Запада. 

Нису знали раније, правдају се, сада знају, скоцкали су делове слагалице, брзо су се 

престројили. 

Сада опет могу да краду, пљачкају, злостављају већину, као и раније, То су чинили још за 

време Тита и Милошевића. 

Онда су мислили `` да тако треба Коминтерни``, али да су они ``мудраци`` касније увидели  да 

су тиме допринели глобалном нацрту нових односа на Балкану.  

Поносни су се понудили Западу. 

Тврде да су опет свемоћни.  

Они злоупотребљавајући своју такорећи свемоћ у Србији,  се упињу из све снаге да сачувају 

привилегије и нетакнут STATUS QUO, стечено незаконито богатство. 

Њима одговарају хаос и метеж, конфузија,. 
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Њима не одговара јасна ситуација, рационална сагледавње стварнос ти света, они су  птице 

хаоса  метежа.  

Овако поступајући очигледн да желе да наставе да српски народ држе у конфузији, у лошим 

проценама, да га претварају у `` храброг момка`` да  га нахушкавају да гура прст у очи 

свемоћних,  Да уместо да Србију  и Србе преведу у Табор победника, од Срба праве `` 

непријатеље``, гурају их у нове изолације, шт о су чинили у прошлости  1990-их година, на 

валу ондашшњих планетарнх и гео-политичких  коњунктура. 

Намењујући  Србима  трагичну улогу `` жртвеног јарца``, постварујући га , уместо да се избори 

за спас  и просперитет, бацају Србију у блато абориџинских  лоших процена и понижења, 

представљајући Србе као `` примитивне Балканце``, ` силеџије``. `` мрзе просвећени свет `` 

Да би тако опстали, да чувају Америку од ``непријтељског српског народа`, а они подбадају 

српски народ против Америке. Очигледно да желе да наставе политику  навођења Срба на  

конфонтацију са Свемоћнима ,уместо да се са њима нагоде мудром политиком.  

 Ми смо овде жртве хиљадугодишње мржње   DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN. 

Америка је далеко, а они су вековима ту. близу.  

И моћна Америка  је са њима имала проблеме, а како је нама овде? 

Зачуђујуће, остарела и здравствено руинирана , осиромашена  Србија, данас постиже врхунске  

успехе у спорту, кошарци, одбојци, тенису, веслању, рвању.  

Што би требало да буде охрабрење да збијемо  редове,  и да мобилишемо последњи атом  снаге 

да се спашавамо. 

А шта ако злобници из гео-окружењу , ту нову енергију почну да усмеравају у погрешном 

правцу, да се кочоперимо, уместо да будемо  мудре дипломате? 

Гео политика и свет се убрзано мењају, што захтева брза прилагођавања , чега овде нема, 

настају застаревања. 

Долази час освешћења. што би могао бити трачак светлости на изласку из тунела, да се наш 

народ спашава, да уместо бескрупулозних пљачкаша дођу експерти. А њих пре свега има у 

Дијаспори, али и у Србији. 

Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост. 

Узмимо своју судбину у своје руке.  

На крају, неко би на оваква разматрања о Србији, ``која непромишљено провоцира Америку и 

међународну заједницу``, се сасвим оправдано запитао: Па шта да чинимо,  да ћутимо док нам 

отимају територије? Лако је суседима да буду уз Америку  и ЕУ, када су захваљујући њима  на 

наш рачун  добили значајне концесије ,присвојили наше територије и нашу имовину, изгнали 

наше сународннке са њихових огњишта?  
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Овакав закључак би могао бити логичан на први поглед и из садашњег стања ствари,  али не би  

истрпео дубинску анализу у залажење кључних  аргумената и чињеница.  

Да ли је поредак Слободана Милошевића повлачио одмерене и рационалне потезе?  

Да ли су то чинили они пре њега? И после њега? Како данашња власт Србије поступа? 

Потребна је научна анализа друштв а у Србији. Где се налазимо, дијагноза свих проблема?  

На основу којих треба  донети пакет мера. 

Овако Србија лута у магли, као брод на олујном мору без компаса.  
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2010.година.. 

 

 -1 јануар 2010.година. Дочек Нове 2010.године. 

 

Ноћ 31 децембра протекле године сам провео посматрајући програме београдских 

телевизијских канала.  

За мене су домаћи телевизијски програми  од 1970-их , 1980-их , и до данас 

надолазећих деценија и година, били на неки начин показатељ, или боље речено, 

предзнак, шта нам свемоћни који свим и свачим  владају овом земљом, припремају за 

наилазећу годину. Да ли нам својим кодовима препознатљивим од оних који умеју да 

их уоче, стављају до знања помаке, или стагнацију, или још горе него ли што је било.? 

Још од повратка из Белгије 1971.године,  а поготову од другог тужног повратка из ове 

кишовите, а тако моћне државе,  који се одиграо 1974.године, у новогодишњим  

ноћима бих увек са неком новом надом  у боље, палио  дугме и преда мном су се 

појављивали испуњени  телевизијски екрани. Очекивао сам увек нестрпљиво да видим 

шта ће нам рећи? 

У Бриселу, Белгија сам боравио скоро седам година, и редовно пратио тамошње ТВ 

програме. Упоређујући белгијске ТВ програме са нашим, сам био згранут поплавом 

кича  и неукуса, све до огавног простаклука,  кревељења појединих кафански 

раскалашних певаљки, уз ограду да су се појављивали и истинске уметнице и 

уметници народних и забавних мелодија, глумци и надарени забављачи.  

Из године  годину све је била присутнија узлазна најезда пошасти, удружена са 

оријенталним завијањима , као да смо у Истамбулу, што је за мене био цинична 

потсмех нашој затечености и инертности да се одупремо. 

Новогодишњи ТВ програми у прошлој ноћи, нису били ништа бољи од ранијих. 

Суморне слике разголићених и разгицаних  певачица,  и певача надувених лица од 

хране и алкохола, су дефиловале екранима, утапајући се у свеопшти делиријум 

освајачког похода РИЈАЛИТИЈА. 

Србија се не одупире, предаје се ријалити програмима. не схватајући о чему се ради, и 

погубним последицама које ће настати из тога, поготову за млади нараштај. 

Упутио сам се претходне ноћи са Милицом Јованић да видим шта се дешава широм 

града. 

Ипак, затекли смо у граду више спонтаног и аутентичног весеља. Сретали смо на 

улицама Београда младе веселе и оптимистички усмерене . 

Валцером "На лепом плавом Дунаву" и десетоминутним ватрометом неколико хиљада 

добро расположених Београђана и гостију из земље и региона, испратили су стару и 

дочекали 2010. годину испред Дома Народне скупштине где је традиционално одржан 

новогодишњи концерт. 
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Прошетали смо центром града у релативно топлој ноћи у којој је температура била 11 

степени Целзијуса. На Тргу Републике смо затекли Београђане, али међу њима и бројне 

посетиоце из Словеније, Хрватске, Македоније и других .Дошли смо до Трга Николе 

Пашића, у поноћ је небо прошарано ватрометом а током целе новогодишње вечери 

било је отворено и бесплатно клизалиште на овоме тргу.. 

У првом минуту Нове године Београд је постао богатији за три бебе. Министар Ђилас 

је након посете прворођену бебу на "Националном фронту" рекао новинарима да су две 

бебе рођене у Београду истовремено, у минуту после поноћи. 

Сазнао сам да су љубитеље народне музике, који су дочекали Нову годину на 

Београдском сајму, забављале фолк  Звезде Гранда.  Зар је то реклама? Зар смо на то 

спали?  

Навратили смо и до Скадарлије, улазимо у кварт боемске атмосфере уз староградску 

музику и домаћу кухињу. Осетили смо мирис вруће куване ракије, свакојаких српских 

ђаконија, дуж стрме канените улице су одјекивали  поређани распевани тамбураши. 

Нисмо смогли да сиђемо до сплавова на Сави и Дунаву. 

Провирило смо кроз засторе појединих хотела, коктел добродошлице, закуска на 

шведском столу и шампањац у поноћ, али и домаћа јела у хотелима "Славија" и, 

"Москва". 

 

Има добрих вести, полиција је рекла да је ноћ прошла без већих инцидената и 

кривичних дела, док су ватрогасци имали четири мање интервенције. Хитна помоћ 

интервенисала је скоро искључиво због пијанстава младих, који су славили на Тргу 

Николе Пашића, у Дому омладине, на приватним журкама и клубовима.  

Током Нове године било је две саобраћајне несреће у којима је четири особе лакше 

повређено. 

Ипак, у рану зору сам се вратио, и загњурио  кревет и ппбегап у забправ.  
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Суварнпсу је уужна, пдврауна. Нестао сам на неколико часова из ње, али не у пораз, него 

да се испавам и пробудим оран за нове подухвате и борбе. 

Не смем дозволити себи да ме непроспавана ноћ измори. Мене у овој години очекују 

нове борбе. 

 

1 јануар 2010.године. Шта чинити у 2010.години. 

Свака Нова година покреће нове енергије, призива нову снагу и полет.  

То одавно запажам. Како овај празник производи ту нову енергију и оптимизам, 

спремност за нове подухвате и пројекте? Шта се то дешава у личности , који 

унутрш+њи психолошки механизми то покрећу? 

У човеку дремају неизмерни резервоари неактивираних идеја и енергија. Али треба 

нешто да севне, да их покрене из дубине и извуче на ниво свести. 

То су например дочеци Нове године.  

Питам се зашто баш тада?  

Људи су тада уморни, неиспавани, а неиспаваност није пријатељ инспирација и 

стваралаштва? Изгледа да је еуфорија у питању, весело расположење, људи се предају 

свеопштој радости, то се претвара у оптимизам. А оптимизам рађа наду за будуће дане.  

Из чега се у заносу луде ноћи изроде нова исчекивња и циљеви, а онда кују планови и 

стратегије како да се остваре. 

Људски мозак је за мене недокучива тајна. 

Слично се догађа када се вратим са неког путовања, летовања, излета. Појави  се нова 

енергија, светлост засија домом који сам напустио пре тога, понекад понет сивилом 

суморне свакидашњице. Све заизгледа сада другачије, стварност постане лепша. 

Нисам склон депресији, она данас хара Србијом у епидемијским  размерама. Треба се 

умети одупрети. Депресија је подмукла, хвата на пречац  из заседе, притисне у сну, па 

се несретник постепено предаје из ноћи у ноћ, јер  када се пробуди може затечен или 

поражен? .  

Спавам обично до 9 часова, лежем увече око 11 сат најкасније. Ноћас сам отишао у 

кревет у ране јутарње сате, спавао сам до 12 часова.  

Промена ритма и времена сна делује, ипак мозак није довољно испаван. Доручак, 

шољица кафе ( не више, само једна шољица кафе дневно) , јурим у оближњу 

Миљаковачку шуму стотинак метара изнад стана, бро ходам читав сат, желим да 

организам вратим у стање пре новогодишшње ноћи.  

Нигде никога. Носим штап у руци, у шуми има керова. Али је све мање оних ранијих 

шетача, које знам, које сам сретао годинама, нестали су. Поумирали? Неке сам видео 

на великој табли на дну моје улице  где лепе читуље. Умиру стари, али и средовечни, 

па и млади. 

Вратих се, туширање хладнијом водом, да се тело разгали и мозак освежи. 

Замор од поремећеног ритма и времене спавања  полако исчили.  

Седох инспирисан за сто да направим план акција за почетак ове године, а то значи и 

за целу 2010.годину.  
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Задатак број један је СПАШАВАТИ СЕСТРУ НАДУ.Како? Наше могућности су 

скучене. Њене две одане кћерке се труде у границама њихових могућности, Ксенија је 

стално у Бечу, понекад дође у Београд,  Валерија је без сталног запослења, и 

свакодневној јагми да преживи. Брат Милић је на ивици социјале, притиснут 

свакојаким јадима. Брат Бора живи далеко, у Лиону у Француској, он као угледан 

научник, професор универзитета у Лиону у пензији, члан САНУ, је досада пружао 

виталну помоћ Нади, новчано и везама око њеног смештаја у болницу. 

Ипак, осећам да је у оваквим деликатим околностима, моја дужност као брата да 

учиним све што могу, да јој се смање болови, да пронађем болнице које су раде да јој 

пунктирају воду из стомака, а то је јако отежано, одбијају да помогну.  

Па ко ће онда да јој вади воду из стомака, ако то неће болничке установе?   

То са здравством у Србији је постало очајно, морбидно. 

Наду треба под хитно сместити у неку болницу, да буде у рукама лекара.  

А то иде јако тешко. Где год се обратим одбијају да је хоспитализуују. Или понекад  

траже новац. 

У овој години морам учинити рационалнијм и ефикаснијим моје акције за накнаду 

штете. 

Борба и нада у победу.Треба умети пронаћи савезнике.Усамљени стрелац је немоћан. 

JOIN INSTEAD TO OPPOSE! 

 

 

 

Од 1971.године, и раније у извесној мери, се на мене и на моје ближње устремила 

немилосрдна неман, пије нам крв, руши наше породице, отима нам имовину, узима  

енергију и  време, хоће да нас уништи и збрише са лица земље, да нас превремено 

отера са овога света.( томови 1-5).  

 1994.године сам поднео судовима захтев за накнаду штете, поступци трају до 

данашњих дана, судови се изјашњавају, упркос јасних доказа и сведока, да се државни 

органи нису огрешили о мене и  нашу породицу.  

Надлежне службе су заплениле моју личну архиву априла 2000.године, укључујући и 

рукописе мојих 20 необјављених књига, што је монструозан духовни злочин раван 

Инквизицији, спаљиваљу јеретичких књига. Архива још није враћена.  

Од како сам у поседу личног рачунара 1998.године настала су користи од таквог 

епохалног технолошког открића, постао сам грађанин света, моје активности су се 

разгранале и доживеле раније тешко замислив процват. Али је ова направа унела у мој 

живот немир, замор, стрес, велике трошкове, настале су опструкције, они који су 
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навикли да ометају моје акције телефоном, факсом и запленом преписке, су сада 

наставиле да то чине са мојим личним рачунаром.  

Како се бранити?  

Искључују ми телефон, вређају и прете. 

Моја велика брига је син Милан ( 1981) , који је још увек без запослења, иако је млад и 

здрав, стручан и надарен, нигде не може да нађе запослење. 

Уместо накнаде штете, интензивирају репресију, са јасним циљом да ме изнуре и 

збришу као жалиоца. И да у исто време мојим примером заплашују и друге. 

Комунистички властодршци су 1945.године запленили имовину оца наше мајке Зоре, 

Василија Поповића из Братунца ( томови 1-5), покренули смо поступак реституције. 

Али се чека доношење закона о реституцији у БиХ. 

Од 2004.године улажем време, енергију, труд и новац, да покренем замајац развоја 

туризма у општин Љубовија на Дрини, кренуло је, скромно, али витално, некоме то 

смета? 

Очигледно је да злочиниоци циљају на моје здравље, да га униште стресовима и 

злоупотребама.  

САЧУВАТИ ЛИЧНО ЗДРАВЉЕ-то је циљ над циљевима. 

-Jaнуар 2010.године. Угрожена слбода литерарног стваралаштва. 

,  

Ја сам писац. Обраћао сам се  Одбору за заштиту уметничке слободе УКС ( удружења 

књижевника, са захтевом да моја права буду заштићена и да ми се омогући мој скромни 

допринос унапређењу  књижевног стваралаштва и културе српског народа.  

Мени је драстично ускраћено право на слободу литерарног стваралаштва. 

Досада су органи власти од 1975.године  систематски заплењивали рукописе мојих књига , 

наводим само неке од њих, уз доказе: 

-2 децембра 1981 године органи СУП-а Београду су запленили рукопис моје књиге која је била 

спремна за публиковање КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА, никад није била враћена. Доказ: Сага о 

... ићима Том 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ-ttp://enlite.org/sage/4.pdf. 

стр.315, 316, 317, 318, 469, 470, 351,  345, ( врло споро се отвара јер има преко 1.500 страна, 

примерак књиге у класичном штампанм облику се налази у архиви УКС). 

-априла 2000.године је дошао велики полицијски камион и однео страначку и моју  личну 

архиву,  укључујући рукописе 20 необјављених књига спремних за  штампу, 2.000 примерака 

књига аутора Кена Скуланда, професора Државног Хаваји универзитета Хонолулу и 

специјалног саветника Беле куће,и познате америчке научнице др Мери Руварт , опсежну 

личну преписку са појединим светским политичарима,  и ствараоцима, неколико хиљада 

досијеа жалиоца на повреде њихових права,  примерке листа ЉУДСКА ПРАВА,  све до личних 

фотографија. До данас ништа није враћено Почињен је монст руозан духовни злочин, нестало 

је све што сам стварао. Докази:   Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША 

БАЛКАНСKИХ НАРОДА---http://enlite.org/sage/5.pdf., стране  1003 до 1013. 
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-Органи  полиције су у неколико наврата од 1975.године упадали  у стан и заплењивали 

рукописе мојих необјављених књига, што се исчитава у мојим књигама. 

-од како имам лични рачунар  1997 године, насилницима је олакшана саботажа мога 

литерарног стваралаштва,  рукописи мојих  књига им се налазе на дохват руке. Будући да они 

контролишу провајдере  имају директан увид у директоријуме власника личних  рачунара, 

пошто нема адекватних санкција,  могу по потреби украсти, уништити, опструирати рад на 

писању књига, успоравајући, претумбавајући, и на друге начине. Они су то наставили до 

данашњих дана, стање се погоршало. Упорно нестају  из рачунара делови моје књига Сага о 

..ићима) на којој сам радио неколико година. Оваквим  терористичким нападима би претходило  

вишенедељно, или боље речен перманентно  мрцварење у раду са личним рачунаром, кочења, 

застоји, упади у систем, учестале поправке, био бих изложен несносном стресу, застоју свих за 

мене значајних активности које обављам на компјутеру, био бих време, енергију, исцрпљиван  

финансијски.  

Где је овде слобода научног и књижевног стваралаштва.?  

Тако чинећи, пет томова моје књиге су подмукло стилски и материјално унакажени , са циљем 

да будем обезвређени у очима будућих читалаца. али нису успели у довољној мери, јављају ми 

то из Америке. 

Писање ове књиге се десило у специјалним и ванредним околностима. Нарочито када се ради о 

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

дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, крађи 

реченица, и тд.  

Због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и 

фонта појединих поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама уметнутих 

слика, па и о читљивости појединих скенираних докумената. 

Моја концентрација и инспирација су у оваквим тешким крајње стресним околностима биле у 

великој мери изложене неизмерним искушењима, испрекидане сталним и врло интензивним  

стресом. 

А  писање стилски  и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. Нисам имао 

потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим тананим мислима и 

емоцијама, да их смирено преточим у најбољи избор  речи, да све то дотерам.  

Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, на 

делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет  овога амбициозног 

пројекта. 

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

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

( смањење личности и креативних потенцијала на четврину- ЧУПУР), се бавим у мојим 

књигама.. 
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На делу је не само заплена рукописа него и цензурисање, али то није онај класични облик 

цензурисања, који је примењиван још од хеленских времена 

Ова књига је цензорисана без званичне забране.  

Понављам, овакав на први поглед  хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни 

креативни подухват,  је као такав, управо на неки начин баш због тога вредан. Јер је управо 

због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само прошле, него и 

данашње Србије. 

Да бих био упешан колико толико у  мојој борби,  свестан сам да су најважнји  од свега. не 

само упорност и мотивисаност, него изнад свега  рационалност  и промишљеност. Непријтељ  

је моћан, свемоћан., али је ипак  ранљив на нивоу  логичности и одмерености својих поступака.  

Треба пронаћи његове слабе тачке. 

А истаћи личну логичку и разумну оријентацију и аргументацију.. 

Они који су ме у претходном периоду хапсили, држали у лудници, истеривали из радног 

односа, отимали имовину, деценијама злостављали, као `` издајника српског народа и страног 

плаћеника, агента ЦИА``, настављају да ме унесрећују.  

Сада тврде супротно, кажу да сам ја сметња светском поретку, да браним Србе. 

А до јуче ме прогонили као издајника Српства! А они били против Америке и Запада., сада 

њихове верне слуге. 

Кажу  да морају да овде злостављју, да им је тако наређено. А у стварности злоупотребљавају 

добијена овлашћења да се изживљавају,  неизмерно богате, уживајући у добијеним 

привилегијама. Њима то добро долази. 

Они који су ме оптуживали раније да сам  ` агент ЦИА``, сада  тврде супротно, да сам `` 

сметња глобалном пројекту`,`су се енормно обогат или, неки од њих,  лично на мој рачун,  

наносећи ми штете приказане у овом аутобиографском  роману. 

Уместо да ме обештете, кидишу из све снаге и спомињу стално смрт и гробља.  

Ми смо на ивици социјале,. немамо новца за лек сестри Нади, а они виновници наших патњи  

се еенормно обогатили и још више нас злостављају. То тако потсећа на Други светски рат, 

осећам опори мирис мржње који сам осетио у ноздрвама као мало дете, глдајући како брат моје 

моје мајке  ујак Вељко Поповић плива из Босне преко Дрине, у Србију, из све снаге,  да 

побегне пред цевима усташа , узвикујући из реке: Мајко Србијо. Усташе су тада поклале 20 

сродника, двоје је убијено маљем  у главу на Светог Саву 1942.године, сестру мајке моје маке и 

њене две кћерке су у Железничкој станици Вишеград усмртиле злочиначке бомбе. ( том 1) 

Ко су они? О каквим се људима и њиховим психологијама ради? Зашто то чине? Откуд они у 

Србији? 
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Током  свих томова и поглавља овог шестотомног романа од неколико хиљада страна 

покушавам да докучим ову тајну.  

Да ли сам успео? 

Не смем ни да се браним. ако то чиним,  то узимају као смртни грех, НЕМАМ ПРАВО НА 

ОДБРАНУ. 

Они су укинули не само законе, устав , међународно право стицано вековима, разарају вековна 

дос тигнућа савремене јудео-хеленско хрипшћанске цивилизације, морал, културу. Све бацају 

у блато 

Животиње имају право да се бране. А они то право, оспоравау нама, људским бићима. 

Напомињем да сам почео људска права, из искључивог разлога да бих се бранио, а не да се 

бавим политиком, и да сам се учтиво обраћао држaвним органима да ми кажу у чему  грешим, 

да се исправим.. 

Безуспешно.  

Дакле, не ради се ни о каквој мојој кивици. Знају они добро да ја нисам никакав  ничији 

непријатељ. 

Али желе да ме гурају да се понашам као њихов непријатељ. ја њима нисам потребан као 

пријатељ, него као опонент. 

Зашто? 

То је та прича о жртвеним јарцима,  мене су деценијама претварали  распамећени  безбедњаци 

у у непостојећег непријатеља, у њихово приручно средство  за рад, да на мени добијају 

дневнице, тезге, да приказују како пролазе непријатељи, да ме претворе у учионицу, да на мени 

надолазеће недорасле асоцијалне кадрове жељне `` леба без мотике``,  подучавају насиљу и 

мржњи, некрофилији  као једином средству самоодржања, а на штету народа и државе.  

УМ ЦАРУЈЕ СНАГА КЛАДЕ ВАЉА. `` Поједини манипуланти`` на крају бивају 

изманипулисани, поједини од њих губе  корак са временом, неприлагођени, застарели, полако 

бивају одбацивани. 

Трудим се да докажем да нисам политички некоректан  моћним ван Србије, него онима у 

Србији, што описујем у овој књизи. Успевам да укажем  на те интерне структуре у Србији  су у 

понечену постале сметња глобалном пројекту ( а не ја) , иако се бусају у груди да су им верне 

слуге ( А до јуче били њихови љути непријатељи). 

Ум царује, снага кладе ваља.  

Давид може победити Голијата.праћком.  

Уз мене сада стају моћни појединци и државни сегменти из света. 
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 Гео-политичка мапа планете се полако, али дубински мења. 

Ипак долазе боља времена, српске аутентичне елите модулиране деценијским комунизмом, су 

се зтечене у извесној мери престрашиле и истрошиле после пада  комунизма и надоласка нових 

времена транзиције, санкција, ратова, изолације Србије и  Срба.   

Куцнуо је час да  се покрену нова буђења, нове енергије и пројекти ОСЛОБАЂАЊА. Старо ( 

профитери транзиције-љуља  им  се тло под ногама, губе ранију подршку), грчевито се боре 

против НОВОГ. 

Околности су крајње сложене и испреплетане, врло деликатне, измешане су прошлост и 

садашњост, локално и глобално, односи са суседима и унутар земље. 

Да би појединац у оваквим сложеним околностима постигао какав такав помак, потребан је  

метод и планирање акција.  

 У прилогу документ број  273  у коме су приказани детаљно план акција и стратегије како да 

се остваре у пракси.. 

-Јануар 2010.године. Догађања. 

4. јануара Србија поднела Међунарпднпм суду правде у Хагу контратужбу против Хрвауске за 

геноцид у периоду 1991—1995.                                                                                                                                

10. јануара  је умерени политичар  

Иво Јосиповић изабран за трећег хрватског председника. 

 

   

           Иво Јосиповић. 

 

12. јануара се десио врло снажан земљотрес на Хаитију. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1991
https://sr.wikipedia.org/wiki/1995
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Са 222,517 жртава то је један од најсмртоноснијих земљотреса у историји.човечанства. 

-12 јануар 2010.године. Није стрес  главни кривац.за  ктастрофално стање здравља у 

Србији. 

Званични здравствени органи стално поручују: Стрес је виновник лошег здравља., да би тако 

колико толико смирили успаничени народ Србије,  који свугде око себе запажа учестала 

умирања, не само старих, него и средовечних  и младих. 

 

Тачно је да је стрес један од врло битних узрочника. Али су узроци бројни, и испреплетани. 

 

Документ број  274. 

-Јануар 2010.године.Поводом напада са Косова на село  Рашевац код Куршумлије. 

 

 

 

Документ број 275.  

-Јануар 2010.године. Сестра Нада 
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.  

Јелка Ратковић ме је препоручила  професору Медицинског факултета у пензији. др ... , да му 

се обратим молбом да ми помогне да сестру Наду сместимо у неку  болничку установу.  

Како су се одвијале моје интеракције са професором др...., и  судбином сестре, се види из мојих 

емајл порука послатих брату Бори у Лион: 

Порука број 1-Бору обавештавам да сам преко овога љубазног и хуманог професора Наду 

сместио у КБЦ Звездара , на Одељење Геронтологије, описујем на који начин, и какви су 

тамошњи услови смештаја  и медицинске неге 
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Ппр ука Бпри брпј 2.-Улпви смещуаја и лекарске неге у КБЦ Звездара 

Nasao sam preko jednog poznanika lekara profesora Medicinskog fakulteta, vezu sa  
profesorom doktorom direktorom Gerontologije na KBC ( Klinicko bolnicki centar)  

Zvezdara, direktor gerontologije me je zvao jutros u 8 casova 55 minuta, Nadu ce da  
prime u pet ak u 9 casova ujutru, nasao sam specijalizovan privatan transport dolaze  

dvojica sa nosilima, odvoze je do bolnice. Postoje tri varijante:   
- u sobi sa vise kreveta, besplatno   

- apartman za dve osobe, 1.500 dinara dnevno   
- apartman za jednu osobu 3.000 dinara  dnevno.   
 Profesor mi je kazao da ce uspeti da obezbedi oko 14 dana,  ali mi je malopre kazao na  

moje pitanje da ostane duze - po potrebi, da cemo o tome razgovarati kada se vidimo u  
petak , insistira da razgovaramo na samo.   
  

Ksenija se opredelila za varijantu  SOBA SA VISE KREVETA, to Nadi ne smeta, tako je  

bilo i na Hirurskoj klinici gde je bila, tvojom intervencijom. Medjutim direktor gerijatrije mi 

je kazao malopre,  da verovatno nece biti mesta u sobi sa vise kreveta, u pocetku dva tri dana da bude u  

apartmanu, a onda je mozemo k asnije iz apartmana prebaciti u  sobu sa vise kreveta.   
  

Nada je strasno propala ovih nekoliko dana, ona je iskopnila.   
.    

  
Valerija je bila smirena, pazila  je na svaku rec, ( ona je  

врло mudra, ali je понекад krajnje nervozna i impulsivna, sto nije cudo sta je sve pretrpela 

od malena,  sto ja vrlo dobro znam, ovde ogromna vecina ljudi i ne zna dovoljno  sta se sa njima  

desavalo, ili desava, ot kud, ko, kako, zasto, nedavno joj ubise  muza,  - 
,  

 
l .   

  
Ne treba zvati ovu bolnicu  niposto , jer se sve moze  upropastiti.   

  

Cim Nadu smestimo u bolnicu moram Valeriji da trazim  posao sto je vrlo tesko, ali se  

nadam da cu naci ( Sada je prezivljavala ovih nekoliko dana sa Teodorom, jer joj dala  
novca  Kse nija sto cuva Nadu, ).    

  
Kazi Milicu da ode kod Bobe da uzme odecu i obucu, da mi se javi da mu dam odece i  
obuce, mogu da ga ukljucim u neka druzenja, da izadje  iz izolacije, on bezi od sveta, da  

se razonodi, da zivne, kazi mu da  kada me vidi savlada odbojnost, da odbaci opsesiju  
ljutine prema meni,   

 ZASTO? .    
  

v  
 

   
  

  .  
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Порука Бори број  3. Лош однос особља КБЦ Звездара  према Нади. Нада се сели у Борчу. 

   .  

 

U prilogu u attachmentu web KBC Zvezdara, Gerijatrija. Ksenija i Valerija su bile kod  
Nade, sestre zaboravile da joj juce daju ricinus, izgleda da joj je to dato tek danas. Nada  

je nervozna, bolnicarke nervozne, imaju male plate, a moraju da stare previjaju  u pelenama i  
peru kao malu decu, smatraju da su srodnici na njih prebacilio svoje obaveze‘‘ brigo  

moja predji na drugoga‘‘.Rekao sam Kseniji( koja je razumna i brine o svojoj majci) da im 

sutra odnesu kafe i  keksa. Jasna kaze da su mnogo pozeljniji spoljni umetci nego li klizma.   Ksenija je  

privatan prevoz Nade platila 5.000 dinara.   
  

Da li je ova nepaznja bolnice prema Nadi cist slucaj? Ili signal? Da profesor direktor ne 

ocekuje  da mu se nesto plati? Ne znam, dok je bio vrlo ljubazan, celo vreme se zalio na budzet,  

male plate, smanjenje  osoblja.    
  

Odmah sam danas zvao profesora ….preko koga je Nada tamo smestena ( sa njime me  
upoznala Jelka Ratkovic, ), objasnio mu. Kazao mi je da dodjem kod  

njega u ponedeljak u 11 casova. Dacu mu 2.000 ( ja sam u dugovima 2.000 evra, zi vim  
na kreditu od 100.000, stigao sam do 90.000, posle nastaje glad, nemam vise novca. Od  

tebe ne ocekujem nikakvu pomoc). On ce primiti te 2.000, on je dobar covek, i vrlo  
strucan, cikica od oko 80 godina, jos uvek vrlo lucidan, poslovan. Jelka mu je dala   pre 4  

godine za interveniciju u vezi hospitalizacije oca 10.evra.   
Pitacu ga kako da se poboljsa odnos prema Nadi,  

da li, i koliko, kako, dati direktoru ?   
  

Ja ove detalje moram da ti p ricam. Apslolutno je neprihvatljivo, da se sve ovo sa nama  
ovde desava ( tako je sa vecinоm), a da ti to ne znas. Dovoljno je samo da znas istinu. To  

je najvaznije. Stvar je jasna, pale su obrazine, dolazi novo vreme na zivot i smrt..   
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z  

Sada sam se vratio od Nade. Doneo sam sestrama poklone, kada sam usao i spomenuo  
Nadino ime, bile su neljubazne. Izneo sam pred njih kafe, keksove, one su postale  

nasmejane, ljubazne..Objasnio sam da  
im nije  lako.Dogovoreno je da one budu pazljivije prema Nadi, da se  

vise brinu o njoj, postale su kooperativne.,  
).   

  
Razgovarao sam sa Nadom, ona me je jutros zvala mobilnim i lepo  razgovarala, danas je  
tesko razgovarala ( rekle su mi sestre da joj daju infuzijice, nesto za smirivanje bolova,  

vadili su joj krv, EKG, pritisak, lekar je obilazi). Nada je snemocala, nervozna je. Dao  
sam joj kasicicom da jede, pila je vodu, uzdigao sam j e na krevetu. Zali se da se sestre ne  

staraju dovoljno o njoj, da je ne presvlace, da je ne hrane, ne obilaze, da po ceo dan samo  
piju kafe. Spomenula je da zeli  je prebacimo u staracki dom gde je vec bila.  

.   
  

Sada sam razgovara o sa Ksenijom, ona kaze da je odlucila da Nadu prebaci u taj dom gde  
je bila ranije, da ce to biti u utorak, da si ti pristao.   

  
Nadi su sada potrebni svakodnevna  

lekarska nega i nadzor, a ona ce to imati u KBC  Zvezdara, koja je jedna od najboljih  

bolnica u Beogradu ( vidi sajt koji sam ti poslao). izgleda  je stekla pogresnu predstavu, tu je 

lose, mozda je u Borci jos gore  
 -   .   

,  - 
 Potrebno je sa osobljem biti ljubazno, ), jer  

su bili Nova godina, Bozic, praznici, im a i slucajnosti, stvar se nije uhodala. Da li taj domu Borci  ima  
stalnu lekarsku ekipu, lekar dolazi povremeno (  neko obmanuo da ima stalni  

lekar, kaze da je sa njim razgovarala, mozda je razgovarala, ali on nije stalno tamo, ovo  
sam ja proverio ), nema  aparature, osoblje. Sta ce biti kada Nadi treba vaditi vodu  

koja se gomila, da li ce biti u stanju za prevoz ( a prevoz u dva pravca kosta najmanje 100  
evra), ako joj pozli, ako joj zatreba hitna lekarska intervencija, znas ti koliko ce to  

lekarska ekipa d a naplati). Nadi su potrebne stalne infuzije,lekovi,  pod strogim  
nadzorom lekara, to je odrzava, potrebna je vrlo strucno dozirana  terapija, biohemija,  

EKG, i ostalo, itd.  Ksenija kaze da ce Nada ziveti jos 14  
dana.  Nada je za bolesnika CA ME jetre,  
neuobicajeno simptomaticna, vitalna -  to nije slika ME jetre, ona je krajnje iznurena, ali  

zbog nedostataka elementarne nege, njeni vitalni organi su zdravi, Boro, to je providno  
klanje tupom s atarom .(   
 

) .Jelka vec cetiri  

godine odrzava oca od 89 godina, dva prelom a kuka, nepokretan, majka 90 godina,  
negom, i zalaganjem.   
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Порука Бори број 4. Нада у Дому за стара лица у Крњачи. 

Bio sam prvo kod profesora Glisica ( koji je Nadu smestio u KBC Zvezdara preko  
direktora KBC Zvezdara profesora Mladena Davidovica), a onda kod Nade.   

  

Profesoru Glisicu, koji je korektan i ljubazan, ali vrlo poslovan, sam se prvo  

zahvalio sto je tamo smest io Nadu, a onda objasnio da sutra ide u Borcu  - Krnjacu,  
jer je nezadovoljna brigom i negom osoblja. Dao sam mu 1.500 dinara, on je to  

odmah stavio u plasticnu casu na stolu, kratko kazao HVALA.. On mi je kazao  
zasto je tako, dodajuci da je ubedjen sigurno  da i ja to isto znam:   

- bolnicarke imaju mizerna primanja, izmedju 15 - 20.000 dinara mesecno (lekari  
daleko vise)   

- rade naporno u smenama, danju i nocu, ima ih malo, a mnogo pacijenata,  
uglavnom nepokretnih, mnogi su vrlo zahtevni, neugodni.   

- obavljaju najne prijatnije zadatke, moraju svakodnevno da ih peru i oslobadjaju  
izmeta   

- a same neretko takve imaju kod svoje  kuce, i same ih peru, niko drugi, imaju  

ptrobleme sa decom, supruznicima, rodbinom, ponekad pregorele nervno ili  
duhovno, moralno otupele, neljuds ke, ovde su vecina ljudi izmenjene licnosti,  

narkomani, pijandure, psihopate, moralno posrnuli, upropascen narod ( ovo su reci  
profesora Glisica, a uze 1.500 dinara - ).   

- bolnicarke su prema njemu, kao i vecina , zdravstveno ugrozene   

- zato ne vode dovo ljnu brigu o onim pacijentima ( a to su vecina) cija rodbina ne  

podmaze dobro LEKARA, GLAVNU SESTRU a ponesto daje povremeno i  
sestrama( koje se stalno menjaju).   

  

Kazao mi je da moze da napise direktoru Davidovicu pismo, da mu ga ja odnesem,  

sa zahtevom da  se Nadi obezbedi prava nega, ali da moram ispostovati navedene  
zahteve.Rece, da ako zbog necega zatreba ponovan prijem Nade tamo, da mu to  

kazem da intervenise.   
  

Onda sam otisao kod Nade, ona je danas jaca, skoro normalno govori, jako se  
raduje sto dolazi m, hvali me, raduje se sto sutra ide tamo, kaze da je tamo lepo, da  

ce imati svoj krevet koji moze da se uzdize, da ce joj staviti kateter, lopata, da joj  
daju pokrivace, da je hrane, itd ( kaze da je osoblje jos neljubaznije nego juce , a  

juce sam ih bio  smirio, , a  Nada je ponekad  
nervozna, glas joj placan), ne  obilaze je, celu noc je vikala, zima joj ( ne daju cebad)  

jer je malokrvna , ruke i noge ledene, ne moze sama da se hrani, oni samo stave  
pred nju, podigao  sam je, namestio jastuk ( one to nece), ne daju obavestenja,  

najveci problem je praznenje stomaka i besike( cula kada je dr.Erceg kazao  
sestrama :‟‟ Nemojte im davati ricinus cesto da ne seru stalno‟‟). Zali se da zato ne  
sme da prazni stomak, stidi se, i ma stalna nadimanja stomaka, jake gasove, tek ce  

sutra kada ode tamo. Ima neku zenu u sobi, bolje se drzi, pomaze joj ponesto.Nadi  
daju lasiks u infuziji, da izbacuje vodu iz nogu, izgleda da to sada funkcionise( Zasto  

navodno ranije nije funkcionisalo, nj ih dve su mi rekle da su Nadi slabi bubrezi da  
ne moze da deluje lasiks, a sada deluje? Da li je to bilo tako? O cemu se ovde  

radi?).Kaze da su snimali vodu u stomaku, nema je vise. Sta se desilo? Stvari se  
menjaju. Vidim na listi na krevetu da joj sa infu zijama daju LONGACEF(  
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- 

Дошла крајња времена.  

Sada sam se vratio od Nade iz Doma za stara lica u Krnjaci ( iza pancevackog mosta).    
Nada je bolje, dosla je sebi, povratila se malo fizicki i psihicki, raspolozenija je, vratio    

joj se optimizam, bolje izgleda. Govori , radi rukama. Sto je zanimljivo nema  vise vode   
u stomaku, a jos je zanimljivije da sada radi lasiks, stavili su joj kateter, voda se u velikoj   

meri povlaci i iz nogu.Broj leukocita se prepolovio.Ne daju joj infuzije jer nema vene.(  
Jasna   

 kaze da mogu da se daju baby iglama, ima u apoteci da  se kupi, nije skupo.). Izgleda da    
Nada jos ne moze da prima hranu, koliko shvatih uzima samo keks i sok, caj. Bilo bi  

dobro    
da kazes Kseniji ( rece Nada dobru vest, da je  

primljena   
za stalno u skoli), dakle da povede rac una o ishrani, Nada mora da se hrani, da ima unos  

hrane,   
rece др.Jasna imaju male bocice hrane za malu decu u apotekama, nisu skupe, u njima ima  
sve    

sto treba za Nadu. Neka vidi i za te baby igle za infuziju. Nada treba da nastavi iste  
lekove    

kao u Gerijatr iji. Upoznao sam se sa vlasnicom i njenim muzom, mladi fini ljudi.    
  

Mozda cu uskoro otici na planinu iznad Ljubovije na nekoliko dana. Da vidim prvo kako  
ce Nada   

biti.   
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Када је брат Бора отишао у Белгију  1958.године, све је било  тако.-другачије.

 

 

Брат Бора са супругом Андре Димонсо, професором, у Б риселу 1960.године. 

 Како је онда било све светло и оптимистичко? 

 А шта је ово сада? Најружнији сан, Страшни суд, Пакао на земљи?. 
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19 јануар 2009.године. Преминула сестра Нада. УБИЛИ СУ ЈЕ!  



861 
 

.  

 

-Јануар 2010.године, Догађања. 

22. јануара је Епискпп нищки Иринеј је изабран за 45. пауријарха Српске правпславне цркве. 

( Ko zna sta primas od mojih poruka, za pocinioce nema nikakve svetinje). Nada je  

preminula danas 19 januara oko 20 casova. Oko 17 casova su mi javile Ksenija i Valerija  
da je Nada u komi, odmah sam otisao, bio sam tamo oko jedan sat, i vratio se kuci  

malo pre ( Vest su mi javile njih dve u autobusu dok sam se vracao kuci).Nada je lezala i  
skoro potpuno necujno jecala.   

  
One sada ocekuju mrtvopozornika, da pravno registruje smrt, onda je nose nocas u  

mrtvacnicu. Njih dve idu nocas na  groblje da obave formaln osti , i placaju racune, oko  
40.000 dinara - rece Ksenija.,( izgleda da direktno uzimaju Nadinu penzionu karticu na  

kojoj ima nesto preko 20.000 dinara, to odbijaju od sume od 40.000 dinara, ostalo treba  

platiti, izgleda kasnije refundiraju, ne znam tacno, t o zna Ksenija, tamo ce odrediti mesto  
sahrane - groblje. Meni sutra javljaju, ja idem po svestenika ovde u crkvi u Rakovici ( svi  

cetvoro smo igrom slucaja od dvomilionskog Beograda susedi u Rakovici, sada nas je  
troje, bez Nade, tu je i Teodora.), svestenik  se placa oko 50 evra.. Onda idem u  

mrtvacnicu da prepoznam Nadu, zatim se ide na groblje. Treba da pozajmim ovde kod  
piljara novca koliko bude trebalo, izgleda da ce refundirati kasnije, ali ne znam?    

  
Kada ce biti sahrana, i ostali  detalji, mozes saznat i od Ksenije, a i ja cu ti javiti.   

  

Nada je se namucila, zahtevala je da na sahrani budu samo njih dve, 
 Teodora i ja, niko drugi od rodbine, niti njene ‗‘najbolje‘‘ prijateljice koje je  

godinama u nebo okivala, koje su se najzad po kazale da to nisu bile nikako. Lakovernost,  
neznanje ( neznalice su od Boga blagoslovene), povodljivost, naivnost - to je najgore sto se  

moze zamisliti.Jos gore od toga je nesloga, razbijena vojska cije vojnike moze ko god  
hoce da otstreljuje kao glinene gol ubove.  

drugacije.   
  

  

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0


862 
 

 

        Епископ Нишки  Иринеј. 

25 јануара се срушио у Средоземно море  Ethiopian Airlines Flight 409 , 90 жртава. 

 

-25 јануар 2010-Академику Василију Крестићу. Настављам да достављам   податке за Архив. 

 

        Академик  Василије Крестић. 

Документ број 276. 

-28 јануар 2010.године.Допис Србија воде. Хронологија  поднесака. 

Документ број 277. 

-29 јануар 2010.године. Ургенција тужбе за накнаду штете упућена на адресе неколико 

државних функционера. 

 Документ број 278. 

 

    Снежана Малпвић. 

-2 фебруар 2010.године. Др. Томици Милосављевићу, Министру  здравља. Ko јe 

oдговоран за смрт моје сестре Наде?  

Документ број 279. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Airlines_Flight_409
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-3 фебруар 2010.године. Сребреница-незнање. Посланички дилетантски делиријум 

незнања. 
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 -Фебруар 2010.године, Догађања. 

  

 -7 фебруара је преминуп Михаилп Маркпвић ( упмпви 4 и 5) а кадемик и филозоф (1923) 

Томислав Крсмановић                                                                          3.2.2010 године  
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.011 - 3511829;  Mob.tel - 064 - 

3095176; Pokret@eunet.yu , www.tomis lavkrsmanovic.com   

  

СРЕБРЕНИЦА - ПОСЛАНИЧКИ ДИЛЕТАНТСКИ ДЕЛИРИЈУМ  

ТРЕМЕНС.   

О ЧЕМУ СЕ РАДИ У СРЕБРЕНИЦИ? НА ДЕЛУ ЈЕ НАСТАВАК  ВЕКОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ   
DIVIDER ET IMPERA !   

Дозволите да као  insider  предочим моја аутентична сазнања о наводном геноциду Срба  
(Православа ца) над Бошњацима ( Муслиманима) у Сребреници почетком 90 - их година прошлог века.     
Моја мајка је из Братунца код Сребренице, њој су усташе ( не муслимани Бошњаци),  убиле у Другом  
светском рату у Сребреници двадесетак сродника, брат моје мајке Вељко Попов ић  и брат мајке  моје  
мајке Ранко Беатовић,  су убијени у Јасеновцу,  маљем у главу на Светог Саву јануара 1942 године (  
а њихових имена нигде нема у списку жртава, истина се где год стигне умањује, укрива). Априла 1941  
године на железничкој станици у Виш еграду Немци су убили сестру мајке моје мајке и њене две  
кћерке.   

Нико за ове злочине није никада одговарао, убице су  '' у име братства и јединства''  мирно живеле у  
Титовој и Милошевићевој држави  .   

За време Другог светског рата у Источној Босни ( где је и  Сребреница),  је од усташа убијен огроман  
број Срба. О томе се за време комунизма ћутало. Нажалост и дан данас се о томе не говори на прави  
начин.    

Када су избили ратови почетком 1990 - их година, нису заобишли ни сребренички ни братуначки део  
источне Босне . Тада ни Срби ни Бошњаци нису били жељни рата и крвопролића, свима је одговарао  
миран расплет кризе. Нажалост, Србе и Бошњаке су против њихове воље други подмукло гурнули у  
крвопролића. Непосредно пред почетак обрачуна неко је  у овом делу Источне Босне п  ротурао у  
народ некакве спискове ( лажне), које су наводно Срби саставили са именима ''опасних'' Бошњака  
које треба ликвидирати, исто је подметнуто и са некаквим муслиманским списковима ''опасних'' Срба,  
које такође треба ликвидирати. Овоме треба додати лу каво доливање уља на ватру од стране  
страних трупа тада лоцираних у том делу Босне. Велике   кухиње су закувавале босански  
лонац, играле су на вековима разрађену стратегију  DIVIDER ET IMPERA.   Даљинским упаљачем је  
запаљен фитиљ, севнула је искра -  ба лканско буре барута је експлодирало као толико пута раније.   

Тако је потпаљена вековна наслеђена мржња. Јер треба знати да  је  у Првом светском рату управо  
Среберница била јако српско  упориште против стране аустроугарске доминације, ту је жив спаљен  
од ст ране Аустроугара заробљени српски мајор  Коста Тодоровић. Корени омраза су много дубљи,  
иду још до владавине Порте овим просторима. Неприступачна турска тврђава СОКО у Србији изнад  
Љубовије, око 30 километара далеко од Сребренице,  је деценијама после пада  турске владавине у  
Србији одолевала, била неосвојива. Када је најзад крајем 19 века пала у руке Срба, сви  од Срба  
омражени Турци ( махом потурчењаци) су под снажном заштитом међународних снага ( ондашњег  
''УНПРОФОР'' - а),  евакуисани преко Дрине у Сребрен ицу ( а озлојеђени Срби су очекивали да буду од  
њих кажњени).    

Омраза у вези Сребренице тиња, још од устанака Срба против Турске почетком 19 века, то је трајало  
вековима.    

Садашња догађања у вези Сребренице, дакле,  уколико се жели исправно схватити о чему  се ради,   
треба посматрати  у једној продуженој историјској перспективи.    

https://sr.wikipedia.org/wiki/1923
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Акдемик Михаило Марковић. 

Као што је приказано у тому 4, са њим  сам 1980-их година сарађивао у неколико 

наврата. У тим смутним и бурним временма који су претходили распаду Југославије и 

ратовима на Балкану,  Београд се узбуркан гурао у оно што се десило од 1990 године. 

Са професоом Марковићем сам се сусрео  неколко нарата у његовом раскошнм стану у 

мирној скрајнутој улици Ковачевића на брду Дедињу, у резиденцијалном делу 

Београда где обитавају елите, крем Београда и целе земље. 

Академик Михаило Марковић је врхунски српски интелктуалсц, члан САНУ, професор 

универзитета, филозоф  и писац. Замолио сам га за разговор јер сам стекао утисак, да 

иако је, како се то каже, режимски човек,  ипак умерен  разуман и да је спреман да 

уважава и мишења оних који другачије поимају стварност.  

Знао сам уствари да он ипак није човек поретка, да је се још почетком 1960-их година 

успротивио лчно Титу и Партији, да је органива протесте студената 1968 године, и да 

је  јануару 1975. из политичких разлога суспендован на Филозофском факултету и потом 

постао један од познатијих дисидената. 1980-их био је један од аутора Меморандума 

САНУ о позицији српског народа у југословенској федерацији. 

Ипак, он није био непријтељ, нити  анти комуниста, само се залагао за повратак изворним 

левичарским идејама. Због тога га нису прогонили у толикој мери, или разорн, као неке 

друге дисиденте. остао је професор унивезитета, члан САНУ, у раскошном стану, 

путовао је по свету. Он је за мене био такозвани `` салонски дисидент``, без икаквих 

пежоративних или по њега деградирајућих примеса. 

Зато сам га ипак сматрао као блиског естаблишменту 

Сачекао ме је насмешен, био је љубазан и односио се према мени са уважавањем. 

Схватао је моју огорченост, није реаговао на моју оштрицу критике, мудро се смешкао. 

Било му је пријатно да са мном разговара. 

Наши разговори су били прекидани, повременим, али би се могло  рећи, почестим  

телефонским позивима, професор Марковић би устајао , прекида разговор 

објашњавајући да га зову из иностранства. 

Сећам се да је у пар наврата помињао кћерку студенткињу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
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Када сам покушавао да га убедим да поредак удара потајно на здравље дисидената и 

бораца за људска права, он се мудро смешкао, споменуо је неког свог старијег 

сродника: `` тај мој старији сродник се стално жали да му неко квари форму и 

виталност``. После ових речи се слатко насмејао, вероватно је хтео да ми поручи да 

претерујем, да тако нешто не постој. Једноставно, ствар је окренуо на шалу. 

Овакав обрт ме је донеле охраб рио. Био сам забринут за моје здравље и мојих блиских.  

Али сам био још више забринут. Ако наши врхунски интелектуалци нису свесни 

раширености ове пошасти, како  ће онда то знати широки народни слојеви?  

Од тада сам будно пратио шта се дешавало са академиком Марковићем.  

Он је до краја живота остао доследан.Био је један од оснивача Социјалистичке партије 

Србије (СПС) и аутор програмских начела СПС, био идеолог партије, док новембра 1995. није био 

искључен из СПС, због његовог супростављања оснивању Југословенске левице (ЈУЛ) којом је 

руководила Мира Марковић. 2002. године је био у огранизационом одбору странке коју је 

формирао Бранислав Ивковић, али ју је напустио пре завршетка оснивачког конгреса, а у новембру 

2004. био је сведок одбране на суђењу Слободану Милошевићу[3] у Хашком трибуналу. Последњих 

година политички се ангажовао у страници Александра Вулина, Покрет социјалиста, чији је 

програм и написао.  

У претходним томовима сам се изјаснио о такозваним `` салонским дисидентима``. 

Између осталога и о Фестингеровој коњитивној дисонанци. Когнитивна дисонанца се дефинише 

као ментално стање, често као конфликт, у коме особа доживљава искуство два или више 

некомпатибилна веровања, или обрађује когнитивно више информација. Код здраве особе она 

обично води осећању психичке нелагодности које траје док не разреши неспоразум. 

Когницију или спознају по Леону Фестингер обележава "било које знање, веровање или мишљење о 

околини, самоме себи или нечијем понашању". 

Битан сегмент живота сваког човека који утиче на све у њему је превазиђу когнитивне дисонанце. 

Леон Фестингер је показао да људи, када се појави когнитивна дисонанца, теже да је умање 

најчешће тако што одричу истинитост или стварност идеја и чињеница које се не могу кохерентно 

асимиловати у утврђени систем веровања.Са новим сазнањима се јавља скпоност да се мењају и 

усавршавају ранија сазнања, ставови и представе. 

Још од почетка 1980-их година сам се изјашњавао  о коњитивнј дисоннци када се радило о 

југословенским политчларима функцонберима и комунистима. Са новим сазнањима су они 

храбрији и доследнији, мењали ставове и оредељења, неки су нова сазнања потискивали , а остали 

су радили против своје савести. 

Професор Михаило Марковић је у деценијама после 1945.године и све до своје данашње смрти, 

увижао двоструке стандарде и отступања од изворне идеје, трудећи се да остане доследан левичар. 

 Преминуп је у Ургенунпм ценуру у Бепграду на данащои дан 7. фебруара 2010. гпдине. 

Сазнао сам да је одбијао да буде хоспитализован у Болницу Свети Сава у Београду: `` Отроваће ме 

тамо``, поверио се родбини. 

Да ли се тада сетио нашег разговора о обрачунима са здрављем појединаца?  

 

- Фебруар 2010.године.Политичка странка  Покрет за заштиту људских права основана 

1990.године ( том  4) , пререгистрован у НВО. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2010
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Данас смо се састали у ресторану `` Парк``.у Париској улици у Београду.  

Главна тачка дневног реда је била пререгистровање политилке странке у НВО-

Невладину организацију. 

Покрет за заштиту људских права има свој зачетак у оснивању неформалне групе за заштиту 

људских права Директна акција за самозаштиту 1 марта 1975.године ( том 3). Ова група се 

током следећих година омасовљавала , постала је Акција за борбу против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе потом у  Комитет за заштиту људских права, крајем 1980-их 

година је постала масовна организација Покрет за заштиту људских права.  

По новим изборним законима услов да се остане, или упише у регистар поли тичких странака,  

је да се прикупи 10.000 потписа. Оглшено еј у јавности, да се досадашње странке по новом 

закону и прописима упишу поново у регистар, или угасе ако то не учине. А могу се 

регистровати као НВО 

На данашњем састанку смо закључили да можемо прикупити наведени број потписа, али да 

немамо финансијска средства да платимо таксе и обезбедимо осталу пратећу документацију, 

што би све заједно коштало најмање 10.000 евра. 

Једногласно је одлучено да наставимо као НВО. Ја сам задужен за тај задатак, отишао сам у 

надлежну Агенцију у Бранковој улици, узео потребна документа и поступио по закону.  Тако 

смо постали НВО. 

Документ број  280. 

На нашем данашњем скупу се окупио повећи број наших најоданијих чланова и 

смипатизера. Сви су били радосни да Покрет за заштиту људских права опстаје и 

наставља своју мисију у служби одбране људских права. 

Били су присутни: професор др Јован Петровић, Голуб Бакић, Петар Бјелановић, Мишо 

Поповић, Аца Беатовић, Миле Димитријевић, др. Обрен Цицовић, професор Јово 

Ђурић, Вујинић Десимир, Миле Јефтић, др. Нина Дрндарски, Деса Митановски, др. 

Миша Ђурић, др Јован Гуцић, Никола Фукс, Мило Ђукановић, Олга Јефтић, Звездан 

Миливојевић из Лазаревца, Града Николић из Смедеревске Паланке, Михајло Павлица 

из Банатског Деспотовца, Јован Јовановић из Шапца, Милан Живковић из 

Аранђеловца,  др Бранислав Павловић, Миш а Опарница, др Влада Љубичић, Блажом 

Поповић, Слободан Петровић, Слободан Радовановић, др. Љубо Протић, Миша 

Опарница, Мира Косорић, Ноле Лекај, новинар Мићовић, Драган Милић, Мирољуб 

Перичин,, Љиља Пећанац, др Миша Петковић, Петар Петровић,  Милан Поповић, Ч еда 

Радаковић Драган Нешковић, Катарина Рашић, Слоба Радуловић, др Новица Расулић. 

Верица Станковић, Лилијна Шенк, Ружа Мрђа, Милосав Алексић, Аца А лемпијеви, 

Милорад Бајић, Иво Кујовић, Миле Костић,  Миодраг Бојић,Миша Драгић, Бибе, Дуле 

Покорни, Слободан Јарчевић,  Синиш  Ружичић, Раде Љубичић, Воја Еминовски,  Жоја 

Веселић, Неђо Икач, Миладин Шаловић, др Томић,  Гарашанн, Мима Милојевић, 

Љубица Димитријевић,  Бошко Грујић, Драшко Головић, Илић Вида, Нада Јоновић, 

Вела Марковић, Саша Недељковић, Драгобрат, Бижић, Саво Бакић из Пећинаца.. и 

други-. 
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Многи наши чланови су преминули,  или су се повуклиу у своје породице , остарели, 

оболели, у свакојаким неприликама. 

Развила се жива дискусија. Скоро сви присутни су у изложени шиканирањима и 

ускраћивањима њихових права. 

Да споменем, само неке од  њих: Голубу Бакићи је у нејасним околностма убијен син у 

саобраћајној несрећи, Михајла Павлица смештају насилно у лудницу, Јован Јовановић 

се суди са узурпатором његове куће, Милану Живковићу су криминалци поново 

бацили бомбу на кућу, Верицу Станковић избацују из дела куће који припада њој, 

Лилијани Шенк прете лудницом, бивши дипломата Миладин Шаловић је на улици, 

лишен елементарних људских права, Бошка Грујића, врло интелигентног, лишавају 

пословне способностги због вербалног деликта, слично је са већином. 

Шта чинити,сви се питају?  

Морамо борбу наставити. 

-Фебруар 2010.године. Догађања. 

5. фебруара лидер Нпве Србије, Велимир Илић, је физички нападнут у центру Бепграда док је давао 

изјаву новинарима. 

 

8. фебруара Гпран Кнежевић, бивши градоначелник Зреоанина, постао повереник Српске 
напредне суранке за Средопбанауски пкруг. 

 

12  фебруар 2010. године почеле Зимске олимпијске игре у Ванкуверу, Канада 

-  

 

11 феб руар 2010.године смо издали саопштење да би подела Косова била најгоре решење.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Документ број 281. 

15. фебруара у Бујанпвцу, је од последица подметнуте бомбе, тешко повређен један 

припадник МУП-а Србије. 

Допис др. Ђукановићу , у вези  развоја туризма на Дрини. 

Документ број 282.  

 --25 фебруар 2010.године. Национализована имовина оца мајке Василија 

Поповића и Братунца. 

  

-  

 

 

28 фебруар 2010.године. Бернар Кушнер врши притисак да Београд призна Независно 

Косово. 

Томислав Крсмановић                                                                         25.2.2010 године 

Покрет за заштиту људских права, председник 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com  

 

 

 

 

 

МОЛИМ  КРАТКО ОБАВЕШТЕЊЕ  У  ВЕЗИ  ПОКРЕТАЊА  

ПОСТУПКА  ЗА  ПОВРАЋАЈ  НЕЗАКОНИТО  ОДУЗЕТЕ         

                                    ИМОВИНЕ. 

 

 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 
 

Поштовани,  

 

Убеђен да Република Српска чини значајне напоре да обезбеђује поштовање 

закона, слободан сам да Вам се овога пута обратим молбом, да ми дате савет, 

како да поступим да бих остварио законско право на повраћај одузете 

имовине оца моје мајке. Њему су комунистичке власти  конфисковале на 

незаконит начин у више наврата имовину у Братунцу и Сребреници, и то  од 

1946 , или каснијих година.  

 

Законити власници су се обраћали органима Општине Братунац,  и 24.2.2006 

године Савјету министара за реституцију Босне и Хрцеговине. Нисмо добили 

никакав одговор. 

 

Дакле, молим Вас да ме обавестите, да ли је донет Закон о повраћају имовине, 

уколико јесте будите љубазни да ми проследите исти на моју емаил адресу? 

Уколико није, изволите ми дати податке о предузетим корацима од стране 

надлежних органа РС у вези повраћаја имовине грађанима РС? Био бих Вам 

јако захвалан, да ми дате предлог конкретног поступка: КОМЕ ДА СЕ 

ОБРАТИМ, И КАКО, као и за било који податак, закон, сајт, савет? 

 

Ваши подаци би нам помогли да остваримо наша права. У нади да ћете ми 

изаћи у сусрет. 

 

С' поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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          Tачи и Кушнер 
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-Фебруар 2010.године. Порука Бори. Четрдсетодневни помен сестри Нади. 

Tдр. Јован Петровић.                                                                            28.2.2010 godine   
Pokret za za?titu ljudskih prava, predsednik   
Tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ,  www.tomislavkrsmanovic.com   
  
  
  
BERNAR  KUSNER  VR?I  PRITISAK NA  BEOGRAD  DA  PRIZNA  
NEZAVISNO KOSOVO - Drasti?an akt neprijateljstva Francuske.   
  
Ministar inostranih poslova Francuske Bernar Ku?ner dolazi u   
Beograd sa  misijom da vr?i pritisak na Srbiju da prizna nezavisno  
Kosovo. On to ne krije, nego to jasno i otvoreno poru?uje.   
  
Ovakav postupak Francuske je flagrantno neprijateljstvo prema Srbiji,  
i u su?tinskoj je kontradikciji sa permanentnim isticanjem Francuske  
d a je ona tradicionalan i i pouzdan prijatelj na?e zemlje.    
  
Kako Francuska mo?e biti prijatelj na?e zemlje, kada zagovara nasilno  
otimanje na?e teritorije, to je najzagri?eniji akt neprijateljstva. ?ta bi  
bilo da mi zahtevamo od Francuske da se odrekne Korz ike, Baskije,  
Normandije, Alzas Lorena, ili prekomorskih kolonijalnih poseda ( a  
Francuska je nezvani?no podjarmila  mnoge zemlje ?irom frankofonske  
Afrike, i ne samo nje).   
  
Neko mo?e kazati: Pa Francuska  je super sila, a mi smo mala slaba  
balkanska dr?av a. Ta?no. Ali mi imamo pravo da na odmeren na?in   
branimo na?e interese, i da isti?emo na?e principijelne stavove. Ako  
Francuska tako krajnje poni?avaju?e postupa sa Srbijom koja je  
nezavisna dr?ava priznata od strane OUN i drugih me?unarodnih  
institucija,  dr?ava Srbija treba da se dobro zapita ?ta da ?ini. A ne da se  
pona?a nedostojno i nepromi?ljeno. Ako smo mi slabi, a oni supermo?ni,  
ne moramo Francuskoj gurati prst u o?i, ali ono ?to mo?emo, i moramo  
?initi, je da argumentovano i racionalno branimo na? e vitalne interese.  
Umesto ?vrstine, na?i dr?avnici na vi?egodi?nje akte najcrnjeg  
neprijateljstva ove dr?ave prema nama, odgovaraju ne samo krajnje  
pomirljivo, nego Francusku veli?aju, hvale je kao najve?eg  
tradicionalnog prijatelja,  uzdi?u je u nebo, da ju nazive na?im ulicama,  
grle najsrad?nije njene dr?avnike kao najve?e prijatelje, dele  
odlikovanja. ?to je krajnje poni?avaju?e i velika sramota.   
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-28 фебруар 2010-Василију Крестићу. Достава нових података за Архив САНУ. 

Документ број 283. 

 -Март 2010.године. 

3 марта је преминуо Мпмп Каппр, српски књижевник (1937). Не тако давно, не могу да се 

присетим прецизнијег датума, био сам присутан у сали Коларчевог универзитета представљању 

његове књиге. Био је присутан и он. Деловао је болесно и снуждено, али никако не бих помисло да 

је он толико тешко болестан и да ће тако брзо пасти на самртну постељу. 

Нешто се са њим дешавало врло необично. Сваких неколико минута, и краће, је напуштао без речи 

групу учесника представљања књиге, излазио из сале, да би се вратио после неколко минута. И тако 

до краја приредбе. 

Цела сала је пратила ова његова напуштања сале ћутке, без речи, учтиво. Мислим да је он имао 

учестало мокрење и здравствене неприлике са простатом. 

 

Juce je bio 40 dnevni  pomen Nadi. Nisam bio, jer me posta nije probudila u 8 casova, sto  
sam narucio. Video sam se sa njima posle kod Vaalerije, na pomenu je bio i  Milic.   

,   
Danas sam bio kod Ksenije, bila je i Valerija, od 17  
do 19 casova. Savetovao sam ih kako da se ponasaju, u zivotu, na radnom mestu, sa  

ljudima, sve su prihvatale. Dogovorili smo se da su opasno teska vremena, d a je potrebna  
sloga, da se izmire sa Milanom i Sasom, Bobanom, tako ce  i  biti.   

  
   

).   
 Ona kaze da Милића voli bez obzira na stan, i da ce uvek biti sa njim  

ljubazna.Kazao sam Valeriji da ga ubedi da sa mnom razgovara, da ga mogu p omoci,  
uvesti u drustvo, pomoci mu u vezi prava koja ima zbog malih primanja. Milic je zapao   
u samoizolaciju, bez svoje krivice, mi treba da mu pomognemo.On ne shvata dublji  

kontekst, Valerija ocekuje da je pozovu na rad, Ksenija ima posao, s tan,  
platu, neka se uda. Valerija kaze da joj nije do udaje. Poceo sam sa imovinom u  

Bratuncu, sudenje za obestecenje je u toku, ocekujem novo rociste. Radim na knjizi.  
Traziм Milanu posao, tim Srbija vode ide na ostrva u Uzovnici, cekaju da padne nivo vode .  

Svaki dan radim po 12 casova, ali idem svaki dan na Avalu, u sumu,  sat dva. Vodi se  
borba na zivot i smrt. Pobedjuje onaj ko je ubedjen u pobedu. ZNANJE JE  
NAJVAZNIJE.    

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1937
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     Момо Капор. 

Биографија Моме Капора је врло необична. 1941 године за време немачког бомбардовања Сарајева 

чудом је преживео, бомба је погодила кућу где је био сам мајком, сви су изгинули, мајка га је 

спасла заклонивши га својим телом. Чували су гa сродници и добри људи у Сарајеву, све док се 

није вратио његов отац  из немачког заробљеништва у Нирнбергу  , поставши добро прихваћен од 

нових власти,  отац се  после рата наставио да старао о њему. 

За мене је Момо Капор све до распада земље био,  несумњиво врло надарен писац. то нје 

спорно.Али у исто време, сећајући се 1960-их  , и каснијих година, сам стицао утисак о њему да је у 

преломном периоду његовог живота,  био ипак лепо прихваћен од поретка, без сметњи да објављује 

књиге, и текстове, била су му отворена сва врата да се бави публицистиком и да ствара опуштено и 

без притисака. 

Једном приликом, то је већ било током 1990-их година сам га срео у близини неадашње кафане 

Прешернова клет у Бограду, био је у друштву  Јакова Гробарова. Био је тужан и нерасположен. 

Сећам се да је током развоја кризе путовао по Америци и  Западној Европи, али да се отуда, колико 

је мени познато,  није враћао расположен и задовољан.  

Дуго времена је био обожавалац Саве и Дунава, имао је малу јахту.  

Изгледа да је због појаве болести ту страст забаталио.? 

Мени се чини да су се  његова узлазна слава и стваралаштво кретали паралелно са менама, 

успоннма  и падовима, пратећи раме уз раме,  еволуцију Југославије и идеологије на којој је била 

заснована.  

Не мислим да је био режимски човек. Него да је временом дошао у сукоб. са неким личним 

виђењима о Југославији и њеном положају у свету, и да је услед тога у њему  настајала нека нова  

визија улоге наше земље у свету, нарастала је у њему нека нова растрзавајућа психологија.  

Он је се о тој врсти његових душевних расположења  повремено изјашњавао у интервјуима, 

иронично призивајући психологе као тумаче његове уметничке личности и стваралаштва. . 

После операције рака грла у Швајцарској, се плашио да не изгуби моћ говора, какав би то била 

Божија казна за таквог говорљивог писац, сликара, уметника, трибуна? 

Отишао је тада помирен са судбином под анестезију, у мрак. Када  се пробудио, прво што  је видео, 

је  било насмејано лице италијанског лекара, проговорио му је -иди у п... материну. 

Значи није био изгубио моћ говора. обадвојица су се сретно намејали. 

Капор је био надарен врло плодан писац, исписао је такорећи безброј реченица и мисли, свашта 

сликао, режирао, снимао филмове.  

Ето идеалне особе да се тако говорљив човек некоме замери!.  

Французи кажу да је данашњи свет -sac pleine de cancers ( торба пуна ракова). Срби кажу-Слажу се 

ко рогови у врећи. 

Човек када нешто каже, поготову ако много говори и пише, слика, свашта поручује, још ако је 

мудар и познат, чувен, као што је био Капор,  је идеална комбинација да   се некоме замери.  

Некоме моћноме  ће се његове поруке свидети, а неком другом неће. 

Тако може навући на себе омразе и пројекте освета. 

Неприлике се могу  избећи, ако се замка неизбежног замерања спречи, тако што се неће 

замерити најмоћнијима, да се стекне њихова каква таква подршку и кишобран 

Момо Капор се није могао свидети свима, као толики други српски интелектуалци, остао је до 

краја живота УСАМЉЕНИ СТРЕЛАЦ.   

Или ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО.Мудрост!   
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Наши људи су мудри. Али Балкан је на неки начин центар света, ту храбри момци ратују и 

пролива се вековима  крв.  

А други вуку конце. 

У том балканском хаосу и нечувеном мутљагу би залутали и заглибили се у живо блато 

погрешних процена, многи наши интелектуалци. Лутајући уз заглушне крикове нсретника, у 

мрачном лавиринту путева који воде у Њујорк, Лондон, Париз, Берлин, Рим, Москву, Пекинг, 

ко зна све где, не би пронашли исправан правац. 

Свакојаки душбрижници и кајишари, они домаћи, или страни, мислим понајвише на оне из 

суседних земаља, или на оне  који су вековима на Балкану злурадо роварили,  би се утркивали 

ко ће више и злонамерније насукати промисли наших  интелектуалних елита, гурнути их у 

лоше процене, представити их за политички некоректне, ``припросте Балканце``, ``Сметњу 

пројекту``. 

И тако улизички навући на њих гнев оних који кроје судбину планете.   

Срби имају пријатеље, али и врло подмукле злобне  непријатеље. 

12. марта је преминула Душанка Калањ, спикер и водитељ Телевизије Београд (1934). 

-3. марта Британски судија наложио да ратни члан Председништва Босне и Херцеговине Ејуп 

Ганић, који је ухапшен на лондонском аеродрому Хитроу по оптужници тужилаштва Републике 

Србије за злочин у Добровољачкој улици 1992, буде задржан у притвору до 29. марта. 

  

-4 март 2010.године. Допис  Србија воде.Захтев за давање у закуп делова дринског 

острва у Узовници. 

Документ број 284. . 

 

-7 март 2010 Преминуо Михајло Михајлов ( томови 3-5)  1934-2010. 

Недавно смо га  Јелка Ратковић и ја посетили у његовом скромном стану на Обилићевом венцу, 

чим се крочи преко прага наишли смо на сталаже са књигама.Михајлова, славног дисидента и 

мене вежу драге успомене и заједнички дугогодишњи ангажман за одбрану људских права. 

За њега сам по први пут сазнао када сам дошао у Брисел септембра 1965.године.  

Тада се  Југославија  мало спомињала, Тито је био радо виђен, гадиле су ми се својом 

циничношћу и лицемерношћу тамошње приче  о Југославији као шампиону самоуправљања, 

поштовања људских права,  мирољубиве коегистенције, мост у између Истока и Запада, итд, 

итд.  

А ја побегао из тога раја носећи отуда сасвим другачија искуства и слике. 

Ипак, највише је тада била спомињана наша земља кроз осуде режимских прогона Михајла 

Михајлова и Милована Ђиласа. Мене је збуњивала та контрадикторност белгијских медија и : 

интелектуалаца. Славе Југославију као модел демократије у Источној Европи., а у исто време 

је критикују за прогон слободоумних интелектуалаца.   

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/1934
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%98%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%98%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%98%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%88%D0%9D%D0%90_%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%83
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О Ђиласу сам тада знао подоста, о Михајлу Михајлову ништа.  

Шетајући кроз ауле Слободног универзитета у Бриселу, читајући новине, ослушкујући радио 

емсије, чух да је неки Михајло  Михајлов, потомак Белих Руса придошлих у Панчево код 

Београда после Октобарске  револуције, у Задру у Хрватској осуђен 1966.године на три и по 

године затвора , што је након своје посете родној Русији ружно писао о Совјетском савезу.  

Било ми је нејасно, како то, Тито и Југославија мезимче Запада, а Михајлова осудили што је 

критиковао бољшевики поредак у СССР-у, који сви овде осуђују? Како то , овде хвале Тита и 

Југославију, а сада осули из свих ор ужја на Југославију. као земљу која прогони слободу 

изражавања?  Откуд Михајлов  православац у католичком Задру ? 

Када сам се вратио у земљу 1971, па потом 1974.године сам успоставио контакте са 

Милованом Ђиласом, потом са Михалом Михајловом. ( том 4) .Ђилас ми  је дао његов број 

телефона: ``Јјавите му се, сада је изашао из затвора, неће нигде да га приме као подстанара,  

плаше се, знају ко је он`. 

Успео сам се брзим дугим корацима ка првом спрату повисоке зграде сазидане у старој 

Југославији, на углу`улице Пролетерских бригада, зазвоних, преда мном се појави онижи смеђ 

намучен човек, кротак и  миран као  јагње.`` Хвала вам на подршци, сви с преплшени, ретки су 

они ој се усуед да ме посете, ви сте храбар човек`` 

Тако је настало наше вишедеценијско дружење, све до његове смрти. 

Са њим је била његова пријтељица, висока плава млађа жена, са великим подочњацима, 

мршава  изнурена, био сам скоро потрешен њеном лојалношћу и оданошћу, интегритетом, они 

су истомишљеници, саборци. Она га никад  не би издала. 

Показао ми је на зиду слику оца ( или деде) који  је био високи официр руске војске у рату 

против Јапана. 

Нисам могао да схватим: како он, тако доброћудан  миран човек, кротак као јагње,  испаде 

Државни непријатељ број 1.  

Још тада сам размишљо о мотивима политичких прогона у Југославији. Па ето и са мном је 

тако, не бих ни мрава згазио, политика ме нкад није нтересовала, па ме прогласише за 

бунтовника 

Рекох то Михајлову. Он ме пажљиво саслуша, у његовим очима се појави сјај саосећања, 

свести о заједничкој нити злохуде судбине: ``Пре путописа о Совјетском савезу нисам никада 

размишљао о политици, ја нисам побуњеник, психолошки нисам такав тип. У политику сам 

буквално натеран када ме је Тито напао и све што сам радио. сви моји написи и иступи су били 

само моја одбрана`` 

Ове његове речи су за мене биле истинско  откриће, потврда моје тезе да сам ја вештачки 

направљен непријатељем, да помоћу мене манипулишу и моделирају јавно мнење. 

Ово сам му саопштио. Он  се сложио са мојим закључком, осветљен и изненађен да слично 

размишљамо. 

Следећи пут сам га посетио са драгим школским другом Десми ром Вујинићем, изузетни 

мудрим човеком ( томови 1-5), који га је овим поводом директно запитао:`` Па добро, ако тако 
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нељудски и сурово поступају са мирним и поштеним људима, шта тек чине са правим неп 

ртијатељима``?. 

Михајлов му је мирно одговорио: `` Њих једноставн нема, они су сабијени под земљу``.  

``Како`` није било јасно Деји. 

`` У затво рима су, у лудницама, оболели у болницама или  у креветима код куће, пропили се 

од туге, одали дроги, или блудничењу``...  

Михајлов је више година из Америке заједно са Момчилом Селићем анимирао фамозни 

CADDY билтен, који је преноси вести из Југославије, и редовно давао своје колумне 

извештајима наше групе бораца за људска права. 

CADDY билтен  је био на неки начин сличан часопису Десимира Тошића `` Наша реч``, јер су 

и један и други  одиграли значајну улогу у охрабривању и јачању опозиције у Србији, али и 

Југославији. Са том р азликом, што је Наша реч  доносила подуже текстове, есеје, читава 

сапштења, а CADDY билтен кратке телеграфске вести о догађајима. 

Крајем 1980-их годима Михајлов је дошао у посету Београду, срели смо се  на платоу испред 

кафане ``Сунце``, било је топло. Михјлов је био снужден, сазнах да је баш изашао из болнице, 

одболовао је кратко запаљење плућа. ( том 4). 

Наша сарадња се наставила и касније ( томови 4 и 5). 

-  

Михајло Михајлов. 

У годинама које су претходиле његовој смрти, је био сам у његовом изнајмљеном стану на 

Обилићевом венцу. Био је уморан и осећао се сада као заборављен , или можда и сувишан. 

Он је тада био ћутљив, размишљао је о смислу живота и својој улози. да ли је допринео 

бољитку? Шта оставља иза себе? 

Михало Михајлов је био невина жртва, гурнут од помахниталих хијена на силу у политику, као  

и ја. Постварен, претворен у објекат, ствар, оруђе, `` школу``, да његовим примером кроје јавно 

мнење, и подучавају шта се сме, и шта треба  чинити, а шта не треба. 

-9 март 2010.године. Дописи судијама, да убрзају поступак накнаде штете. 

Документ број 285. 
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10. маруа  Србија је званично затражила од Уједиоенпг Краљевсува изручење Ејупа Ганића, 

некадашњег члана Председништва Бпсне и Херцегпвине. 

-  

              Ејуп Ганић. 

 

-11 март 2010.године.Изјава разведене супруге  Александре Крсмановић Пешић 

Документ број 286.  

 

--11 март 2010.године. Јован Јовановић, постављен за представника Покрета за заштиту 

људских права за Северозападну Србију. 

Документ број 287. 

-Март 2010.године. Молба суду поводом превисоко одређеног износа за судско 

вештачење.. 

Суд захтева да платим 30.000, 00  динара на име трошкова вештачења. шт је нереалан и огр 

оман износ који има за циљ да обесхрабри, да финансијски исцрљен одустанем од даљег 

судског поступка накнаде штете. 

Документ број 288.  

-Март 2010.гпдине. 

16. маруа певачица Ксенија Пајшин и њен дечко Филип Каписпда пронађени мртви у стану на 

Вождовцу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%98%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%98%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/Filip_Kapisoda
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Саща  ( разведена супруга) шува неку уещкп ппкреуну жену. Такп пна и син преживљавају- Пна 

је се снащла, и сувприла средсува да купе суан . 

-22 март 2010.године.Допис судији Милошевском.. 

Документ број 289. 

23. маруа  Радпван Јелащић поднео оставку на функцију гувернера Нарпдне банке Србије. 

-  

     Радован Јелашић 

27 марта сусрет са Биљаном и Надом. Били смо у ,Етнографском музеју. 

Tomislav Krsmanović                                                                       22.3.2010 godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava , predsednik                                                                                                                                                                                

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176-    www.tomislavkrsmanovic.com                                                                                                            

 

 

 

SRBIJA  I  MEĐUNARODNA  ZAJEDNICA. 
 

Sve dosada nedostaje celovita i objektivna nauĉna analiza uzroka  nesporazuma 

naše zemlje sa tzv. meĊunarodnom zajednicom, još nije nauĉno rasvetljena 

meĊunarodna uloga i opredeljenost naše zemlje u prethodnom periodu i danas. 

Moţe se slobodno reći da naša današnja drţava nema nauĉno fundiranu strategiju- 

KAKO SE PONAŠATI  SA MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM U DANAŠNJEM 

VRLO  SLOŢENOM  I BRZO MENJAJUĆEM SVETU . 

 

Srbija je iskopnila u svakom pogledu, pa i  kadrovskom. Decenijska kratkovida 

razorno štetna komunistiĉka privilegija partijaca, uz znaĉajno iskljuĉenje partijski 

nepripadne većine, se porazno odraţavala na poštovanje naĉela sposobnosti. 

Navodni, umišljeni ‗‘ mudri ĉuvari vlasti, narodnih interesa‘‘, ustvari notorne 

nezanalice, su skrajnuli, potkresali, skraćivali sistematski  najjjaĉe mozgove. Još je 

poraznije bilo dejstvo tranzicije, u Srbiji danas ima tako malo mudrih: nestali su u 

ratovima, podelama zemlje ( prethodna drţavna administracija SFRJ je bila daleko 

bolje kadrovski opremljena nego li današnja Republika Srbija); ili su odneti 

prevremeno boleštinama, utonuli u brige, beznaĊe i razoĉarenje, ili poroke; ono što 

je preostalo niko ne ume, niti ţeli da koristi; uvreţio se prezir prema starima-a oni 

su riznica mudrosti; mladi puni energije i ambicija prezreni beţe glavom bez obzira 

iz zemlje.  

 

Nedostatak struĉnih vrhunskih kadrova danas ima katastrofalne posledice u Srbiji, 

na svim nivoima. Otuda odluke manjkaju u kvalitetu u preduzećima, ustanovama, 

pa sve do naše drţavne meĊunarodne politike i odnosa sa stranim drţavama. (Pa  

naţalost kada se radi o raspamećenim pojedincima u njihovim mikro-srеdinama). 

 

Pojedini segmenti tzv. meĊunarodne zajednice, pojedini naši susedi, ili drţave koji 

nisu prijateljski  nastrojene prema nama, zloupotrebljavaju ovakvo stanje, našu 

snemoćalost, siromaštvo, izopštenost, da nas zbrzavaju, nalaze zateĉenim, 

zastrašuju providnim trikovima, da nam prave zamke, da nas ucenjuju, da bi nam 

tako nametali brzoplete neodmerene, pogrešne odluke na našu štetu. 

 

Srbiji je neophodna nova strategija odnosa sa meĊunarodnom zajednicom i stranim 

drţavama, kvalitetnije odluke, oslanjanje na najstruĉnije kadrove i ustanove, 

jednom reĉju potrebna je dubinska , korenita reforma.  

 

Mi smo gubitnici, ali se moţemo izvući iz sadašnje pozicije, upravo mudrošću i radom. Setimo se 

medijske poruke narodu nemaĉkog poraţenog generala na kraju Drugog svetskog rata- Мi smo 

gubitnici u ratu, pobedimo u miru, svi sloţno na posao, pobeda će biti naša. Sliĉno je bilo i sa 

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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29. маруа више од 30 особа убијено у две одвојене експлозије на станицама подземне железнице 

у Мпскви.  

 

-29 март 2010.године. Виши суд у Београду-Захтев за рехабилитацију. 

Документ број 290.. 

-30 март 2010.године. Србија парализована болештинама. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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31. маруа Скупщуина Србије усвојила Декларацију којом изричито осуђује злочин у Сребреници. 

-  

 

-1 април. Геноциди на Балкану. 

Tomislav Krsmanovi?                                                         30 mart 2010 godine   

www.tomislavkrsmanovic.com   

Srbija je paralizovana bole?tinama - 

POZIV NA ODBRANU !   

Pogledajte oko sebe, vide?ete bole?tine, udese, smrtne ishode, patnju, muku, jad .   

Tako ne?to ne dolazi samo od sebe, to neko ?ini.   

To je proizvod tajkunske zavere: navodno, da narod oslabimo, da obespomo?enim  

mo?emo lak?e otimati, privatizovati, da ne mogu tra?iti obe?te?enje, rehabilitaciju,  

povratak oduzete imovine, da nas ne mogu t u?iti, da tako lak?e sa?uvamo vlast,  

pozicije, da se u?vrstimo. A posle bi?e med i mleko.   

A ustvari se radi o ne?emu drugom: cilj je oslabiti Srbe da ne mogu   da se brane od njih,  

 da ne mogu da privre?uju, da ne mogu da se rasplo?avaju.   

      

zaslepljene basnoslovnim ?arom,  
     

    

Tomislav Krsmanovi?   

    

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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-3 април 2010.године. О ``српској мафији.`` 

-  

Tomislav Krsmanović                                                                        1.4. 2010 godine  

Pokret za zaštitu ljudskih prava , predsednik                                                                                                                                                                                

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176-    www.tomislavkrsmanovic.com      

 

 

SRBI  NAJVIŠE, ALI  I  DRUGI  NARODI  BIVŠE  JUGOSLAVIJE, SU  ŢRTVE 

KOMUNISTIČKOG  GENOCIDA, A  TAJ  GENOCID  JE  POSTOJAO I  PRE 

KOMUNIZMA-Otuda se u potsvestima naroda sa ovih prostora vijaju strahovi i more, 

traže krivci, žrtveni jarci.Ovde caruje NEZNANJE. 

 

Reč’’ GENOCID’’ je snaţno prisutna u glavama  i košmarnim morama  kolektivnih 

potsvesti balkanskih naroda sa prostora bivše Jugoslavije. Budimo objektivni, svi 

ovdašnji narodi su vekovima bili metodično zavaĎani, gurani u samoistrebljenje. Svaki 

narod tvrdi da je on bio najveća ţrtva. Ovakav stav treba razumeti, ako neko izgubi  i 

jednog bliţnjeg, to je najveća tragedija, a pogotovu ako ih je bilo više, ili mnogo. A 

tako traje vekovima. To se nataloţilo kao najcrnje mastilo u sećanjima: Turci, 

Austrijanci, Nemci, ustaše, četnici, i ko zna sve ko još.  

 

Ali postoje objektivne činjenice. U Prvom  Svetskom ratu je nestao značajan deo 

Srbije, to je gore od svakog genocida. Nešto slično se desilo Srbima i u Drugom 

svetskom ratu. Ali ne tvrde samo Srbi da su bili ţrtve u tom ratu, podatke isporučuju i 

drugi narodi bivše Jugoslavije. Suština je u tome, što nauka nije dala tačne podatke  

zasnovane na validnim činjenicama. 

 

Došao je komunizam koji je zvanično harao od 1945 d0 1990 godine, naši naučnici 

jasno kaţu: nestale su čitave generacije, uništeni su ţivoti i zdravlje, egzistencije 

miliona, komunizam je počinio zločine  protiv čovečanstva i čovečnosti, proizveo je 

istinski genocid. Stradali su svi narodi od Triglava do ĐevĎelije. Išpak činjenice 

govore da su najveći gubitnik bili Srbi i Crnogorci, Albanci i Hrvati tvrde da su Srbi 

njih istrebljivali, slično saopštavaju i Bošnjaci, pa donekle i Slovenci i Makedonci. A 

da ne govorimo o manjinama koje se ţale da su decenijama bile pod čizmom i lišene 

svojih elementarnih prava od većinskog naroda. 

 

Jugoslavija zavijana u  crno decenijama, ojaĎena, osiromašena, oblepljena čituljama, je 

dočekala raspad, svaki narod se nadao boljem. Ali je bio u neviĎenoj zebnji I sdtrahu 

od svega šat je pretrpeo, traţio je potsvesno svoju krivicu za to, i ko mu je to sve činio, 

zašto. Umesto toga su pozavaĎani i unesrećeni narodi gurnuti spolja u nove sukobe i 

krvave ratove, nastala su nova razaranja, ponovio se Drugi svetski rat, milioni 

izbeglica, porušeni  sela i gradovi, bespregledne  kolone ţena u crnom, crnih udovica, 

invalida, dece bez roditelja, majki izgubljenih sinova, milioni iskorenjenih, bez 

domova, onesrećenih, guranih u bedu i beznaĎe. 
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Томислав Крсмановић                                                                           3.4.2010 године   

Покрет за заштиту људских права, председник ;  Тел.3511829;   

Моб.тел.064 - 3095176,  Pokret @eunet.rs,   www.tomislavkrsmanovic.com   
  
  

ИВИЦА ДАЧИЋ, министар полиције:  СРПСКА МАФИЈА ОД  

ПАРАГВАЈА ДО ЈУЖНЕ АФРИКЕ И ЕВРОПЕ .   

  

Данашња ПОЛИТИКА, скоро преко целе прве стране преноси помпезно изјаву  

Ивице Дачића,  да свемоћна српска мафија хара такорећи целом плането м.   

  

Овакав утисак би био потпуно неоснован. Такве речи могу импресионирати  

неког недозрелог средњошколца, нажалост у Србији има још увек много  

необавештених. Не ради се ни о каквој моћи српске мафије, него о злоупотреби   

читаве армије свакојаких ЧУМЕТА, ГУ МАРА, БУДАЛА, недозрелих  

балавандера, недотупавних незналица, наркомана, пијандура, подводача,  

умишљених агиша, ''СДБ оваца, КОСоваца, БИАша , на некаквим важним тајним  

задацима у свету'', свакојаког антрополошког отпада , који је усмерен ван земље ,  

и там о заврбован у трговину наркотицима, белим робљем, прањем новца, у  

најпрљавије послове. Са једним јединим циљем, да преко њих нашкоде Србији и  

Србима. Јер преко њих увозе у Србију дрогу, трују нашу децу и омладину,  

наводе малолетнице и посрнуле младе жене н а проституцију, шврецују, јачају  

гангове провалника, лопова, и свакојаких насилника, шире неред и  хаос.   

  

Једном речју, инструментализовани су да дестабилизују  државу, да стварају  

страх, да руше , пљачкају незаштићене грађане, да јачају свеопшту  

криминали зацију до усијања.   

  

Иза ових '' свемоћних мафијаша, мудрих српских Шерлк Холмса'', уствари  

ноторних протува незналица, са којима се свугде у свету спрда ко год стигне (  

разуме се они то не опажају), стоје албанске и друге мафије, те тајне службе  

појединих д ржава, по начелу - пуни џепови српских површних мафијаша, пропаст  

Србији, слабљење, да не може да брани своје територије, да привређује, да се  

расплођава. А у исто време страни босови нарко дилери зарађују баснословне   

суме новца на продаји наркотика у бивши м социјалистичким државама,  

укључујући и оне на Балкану.   

  

То што извори из полиције наводе да је досада ухапшено више од 60 особа, и  

заплењено неколико стотина килограма наркотика, је дивна ствар, МУП треба  

похвалити. Али то је само видљив делић огромног н евидљивог леденог брега,  
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-Април 2010.године. Е маил допис брату Бори 

 

-6 април 2010.године. Инквизиција. 

 

 

 

-Aприл  2010. Херцеговачки Беатовићи као потомци  римског прокуратора у Јудеји  

Понтија Пилата 

 

Vaistinu Vaskrese! Bio sam za Uskrs na rucku kod Valerije, bile su i Ksenija i Teodora.  

Danas treba da dodje Milic, ostavio sam mu ono si dao letos, i jos sam nesto dodao, sto  
mu se ne svidja neka baci.  Bio sam nesto  vise od  

sat, bile su ljubazne sve tri.   
  

- Valeriji sam dao savet kako da se ponasa na radnom mestu, ona je iskusna, inteligentna,  
samo ume da bude  nervozna.Sada je zadovoljnija radnim mestom ( pekara   

ul.Gavrila Principa, kod Ekonomskog fakulteta) , vlasnik Rade je moj komsija, njemu sam  

dao savet da otvori narodnu kuhinju ovde u kraju, ide solidno ( malo sveta ovde ima), i da  
otvori pekaru gde ima dosta sveta, sto je ucinio.Valerija jos nije dobila platu, ali kaze da  

ima novca. Otkud ne znam?  i 
A ovde je svet jakо problematican, nije joj lako.Zali se na bolove u  

ledjima,    
-  a.   

- Teodora izgleda dobro, kaze da uci, da je vrlo dobra.   
  

Ali je problem sto nece da pricaju svoje probleme. Tako je bilo  sa mamom, Nadom,  
Milic cuti kao zaliven. ( Kaze Valerija da nema ni radio, TV, frizider, samo mali reso, ko  

z na kako se hrani, bio je godinama bez centralnog grejanja, ko zna da li je imao grejalicu,  
spasava ga sto se mnogo krece ceo dan).   

  
Secam se Nade proslog proleca, pozvala me da se nadjemo u obliznjem parku, nece u  

stanu ( verovatno se plasila  prisluskivan ja), hoce da kaze nesto ali ne moze, nesto je  
stegne u grlu: PRETE MI‘‘. Ko?  Ne moze da kaze, pocne, nesto je stegne u grlu.Ustade i  

ode.   
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У тому 1 сам приказао предање Братства Беатовића, из кога потиче покојна Савка Поповић 

мајка моје такође покојне мајке,  да је лоза Беатовића проистекла из брака Маре сестре Иве 

Црнојевића ( 1459-1490) и кнеза Пилата. 

Откуд у Херцеговини латинско име Пилат?  

Понтије Пилат је био римски прокуратор Јудеје од 26 до 36 година. Према Библији  учествовао 

је у осуди  Исуса Христа. 

Према неким изворима овај херцеговачки Пилат је био Латин. Откуд Латини у Херцеговини?  

Откуд тако необична имена и презимена у Херцеговини, например Рагуз, Палавестра и тд?  

Покушавао сам да сазнам више о овом херцеговачком  Пилату, нисам успео, има опречних 

мишљења о његовом пореклу, од тога да је дошао са Косова, неки други тврде да је Латин.   

Да ли је народна машта повезивала његово име са библијским Понтијем Пилатом?  

Приликом једне посете Братунцу драги рођак Томо Беатовић ( томови 1-5) ми је док смо 

испијали турску кафу у кафеу у главној улици Братунца,  уз гласан смех испричао да је наш 

драги рођак Веселин Веско Беатовић, син покојног  Душка Беатовића ( томови 1-5) из брака са 

Францускињом ( у Паризу га зову Венсан), на његовом Facebook-у написао да је потомак 

римског императора Понтија  Пилата.  Објашњавао је да презиме Беатовић потиче од латинске 

речи-beatus- блажени, благословени. 

Да ли је овакво латинско презиме настало након брака Маре са Пилатом, да ли је презиме  

такође латинског порекла?  

Сетих се истинског усхићења покојне мајк ( 1914-2002)  када год би на радију чула  католичку 

емисију обично пропраћену невероватно дирљивом мелодијом- 

Áve María, grátia pléna, 

Dóminus técum. 

Benedícta tū in muliéribus, 

et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.[10] 

Sáncta María, Máter Déi, 

óra pro nóbis peccatóribus, 

nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen. 

 

Мама би застајала, на све је заборављала  потрешена ослушкујући  ову предивну 

мелодију. Из речи  Áve María, grátia pléna,би се у просторију изливали апенински  векови 

некаквог спокоја и блаженства. Dóminus técum.Benedícta tū in muliéribus,некакве сјајне 

палате вечитог мира и бескрајне среће, смокве, чемпреси, мирис сунца и топлог јужног 

мора.. 

 

 

Откуд њој таква дубока осећања према овој католичкој црквеној песмици, увек бих се питао?  

Откуд тај атавизам када су јој преци и по мајчиној и очевој линији били православни 

свештеници ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hail_Mary#cite_note-10
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Сетих се откуд то? Она је у Краљевини Југославији насталој у Босни након распада 

Аустроугарске ,као ученица ниже гимназие у Сарајеву, становала у Гајрету. А Гајрет је било 

нешт о као интернат за ученице. Никако дан данас не могу да се сетим, да ли ми је казала да је 

то припадало Католичкој или Муслиманској заједници.? Када би то спомињала она би се 

невероватно развеселила, трептала је од узбуђења дивних успомена.  

`` Како то у Гајрету``?, питао бих је. Није ми било јасно, како она из породице православних  

свештеника да буде тамо?  Сва сретна би ми казала:``Све смо се тамо слагале као рођене 

сестре, моје нераздвојне другарице су биле Муслиманке, али најбоља другарица ми је била 

Јеврејка Фр ида.`` 

Ондашње братство и јединство  је ипак било толико другачије него ли ово наслеђено од 

комунизма. У Краљевини Југославији је кренуло набоље помирење међу нацијама, али су зли 

споља врбовани плаћеници све чинили да позавађају оне који нису желели свађе, изазвали су 

касније настале ратове, до крви су завадили оне који су сневали о миру у просперитетном 

заједништву. 

Не бих се никако сложио да је сан о заједници Јужних Словена у једној држави Југославији , 

био утопија, и да је у темељу био погрешан концепт.  

Чињенице су сасвим другачије.  

Јужни Словени су од памтивека сневали да живе у једној држави, слични по крви, духу, језику, 

суседи, у непријатељском  окр ужењу,  природно упућени да тргују, сарађују, да се испомажу. 

Али оваква њихова заједница је била  трн у оку појединим моћним суседима и државама. 

`` ЈАГЊЕ ОКРУЖЕНО ВУКОВИМА НА КРАЈУ БУДЕ ПОЈЕДЕНО`` 

Да није било спољних завађања, Југославија би опстала све до данашњих дана, и све би данас 

било другачије. 

Убеђен сам да дух заједнишва Јужних Словена није заувек вештачки угашен. Да ће се опет 

распламтати. 

Зато јер је то природно и логично. 

И што се свет мења. 

Како једна кратка мелодија може толико да каже? 

 Једна слика говори више од 10.000  речи, је устврдио  кинески филозоф Конфучије. 

Мислим да једна мелодијица, као Áve María, grátia pléna  може да сапшти више него ли  све 

слике  и речи заједно. 

Колико су били заводљиви католички мудраци у ложама Ватикана, да су ко зна када у 

меандрима мрачних прохујалих векова успели да  компонују тако надахнуту мелодију, која 

заводи,тако шири неодољиву љубав према цркви и фратрима. Из ње ударају у дамаре векова, 

али је у исто врема тако млада и савремена. 
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Таква је и врло кратка турска мелодија као најава радио емисија на турском.  на почетку 

емисиија намењених муслиманима на Балкану. Све каже, задах мемли векова, искаже исконску 

Турску невероватно заводљиво. 

А када сам путовао возом кроз Мађарску 1995 године, након историјских промена  и обрачуна 

са комунистичким наслеђем, на свакој железничкој станици чим би воз стао, би нешто звучно, 

али врло кратко кликнуло. И све ми је казало, шта се десило, шта се променило, како, зашто.  

А шта рећи на гусле, једно кратко повлачење гудала по струнама исприча целу српску 

историју. 

Или поклич српских бораца у Првом светском рату : УРА! . 

Катарина  Секула ( том, 5) у летњим месецима борави код брата у Дубровнику,  а у зимским 

месцима оде у Загреб код сроднице. Питам  је:`` Како је тамо јели боље него ли код нас``?  

Очекивао сам њен одговор:``Ама све је исто, као  овде``?  

`` А зар у Дубровнику није боље толики новац од страних туриста``? 

Катарина није завршила високе школе, али је природно мудра и отресита:`` То иде у џепове 

власника, а народу пораст цена, није ни у Дубровнику ништа боље``.  

 

-10 Април 2010.године. Срушио се авион са пољском делегацијом покушавајући да по 

густој магли слети на аеродром код Смоленска. Погинуо је цео војни и политички врх 

Пољске,и 96 људи.  

У паду авиона пољске Владе, који се око 11 часова по локалном времену срушио крај 

Смоленска на западу Русије, погинуло је 96 особа, међу њима пољски председник Лех 

Качињски, његова супруга и сви путници, међу којима и највиши пољски званичници, 

седам чланова посаде, објавио је данас службену трагедију биланс Пољског 

министарства унутрашњих послова и администрације. 

 

Качињски је данас требао да буде на гробљу у Катинској шуми, са породицама неких 

од 22.000 пољских војних заробљеника које је у пролеће 1940. године по наређењу 

Стаљина стрељала совјетска тајна полиција, требало је да ода пошту жртвама на 70. 

годишњицу тог злочина 
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                Лех Каћински. 

Ово је требало да буде гест помирења између Русије и Пољске, који су васкрсли на 

верској основи. Иако између два врло слична народа постоји вишевековна верска 

нетрпељивост , наталожила се и мудрост. Жеља за помирењем. 

Каснија истрага је показала да да нису праћени савети контроле летења. "Али, према 

изјави шефа управе летења, (Смоленског аеродрома), посада је одлучила да сама 

донесе даљу одлуку", наведено је . 

Према извештајима пољских медија и пољског Министарства иностраних послова, 

пилоти су покушали да слете четири пута, а у посљедњем покушају, авион је ухватио 

дрвеће и срушио се и спалио. 

Ова трагедија је била повод за оптужбе за саботажу. 

Највеће жртве су руски и пољски народ. Њихов покушај помирења након постојања 

вишевековне заваде, по девизи DIVIDER ET IMPERA  није успeо. Иако у потсвести 

просветљених духова та жеља одавно тиња.  

А на радост онима који су их вековима варали и завађали. 

 

Ožalošćeni Poljaci pale sveće i polažu cveće ispred Predsedničke palate u Varšavi 

-13 април 2010.године.Састанак у Задужбини Здравка Гојковића. 
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Професор Јово Ђурић, избеглица из Босне се држи, без посла, без прихода, без стана, без 

породице, Али увек насмејан  и оптимиста.  

Такви су Босанци. 

 

    Здравкп Гпјкпвић. 

 

 

-  

Слика Драгице Опачић на зиду прпстприје Задужбине Гпјкпвић. 

 

-  

-13 април 2010. године. Покушај тихе ликвидације. 
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-  

14 априла 2010. године ерупција вулкана Еијафјаллајокулл на Исланду затворила ваздушни 

саобраћај широм Европе на скоро две недеље због дебеле вулканске прашине. 

 

-19 април 2010.године.Одуговлачење рочишта, Накнада штете. 

Дпкумену брпј 291. 

-20 април 2010.године.Допис ВПЦ Сава Дунав, дринско острво. 

Дпкумену брпј 292. 

Tomislav Krsmanović                                                                              13.4.2010 godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik, tel.3511829; mob.tel.064-3095176; 

Pokret@eunet.rs, web-www.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija. 
 

 
-SPECIJALNOM TUŢIOCU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL                  

                         - NADLEŢNIM  DRŢAVNIM  ORGANIMA 

                         - SPC,  SANU, UNIVERZITETU, UKS. 

                         -NAUČNIM  I DRUGIM  NACIONALNIM  USTANOVAMA 

                         - POLITIČKIM  STRANKAMA, NVO, SINDIKATIMA 

                         -MEDIJIMA , JAVNOSTI.      

 

                                                  

                                             POKUŠAJ  TIHE  LIKVIDACIJE 
 
Obaveštavam  nadleţne drţavne i druge naslovljene organe, da sam izloţen liĉno , 

kao i moji najbliţi srodnici, svakodnevnim pretnjama, provokacijama, drastiĉnim 

uskraćivanjima mojih zakonskih prava, što se tiĉe liĉne bezbednosti i imovinske 

sigurnosti. Na delu su  metodiĉno dugotrajno zamaranje, proizvodnja straha i 

stresa, finansijsko iscrpljivanje, uzimanje vremena i energije. Što u stvarnosti 

poprima obeleţja  pokušaja tihe likvidacije- bez uvida šire javnosti.  
 

Zahtevam da ovaj podnesak bude detaljno i paţljivo prouĉen ( njegova duţina je 

uslovljena obimom poĉinjenih zloupotreba), i da mi se ŠTO PRE odgovori i 

preduzmu prave mere da moja prava budu ispoštovana.  

 

Napominjem da ovakvi nasrtaji na moja prava ne dolaze od strane zvaniĉnih 

drţavnih organa, nego od mafijaških struktura koje delaju protiv zakona i drţave. 

Predoĉavam da se radi o kriviĉnim  istovrsnim delima,  jednoj permanentnoj, vrlo 

metodiĉno programiranoj i produţenoj  seriji, u jedinstvenom paketu,  koja traju od 

1975 g., i koja ĉine kompaktnu celinu. Nepobitna je ĉinjenica potkrepljena 

neoborivim dokazima, dokumentima  i svedocima, u arhivama sudova ( videti 

dalje),  da su ova istovrsna dela metodiĉno  koordinirana od istih od zakona 

odmetnutih segmenata (pripadnika bivše ostrašćene birokratske vlasti, naţalost još 

potajno ušanĉenih u pojedinim pozicijama  politiĉke moći, koji iz ilegale nastavljaju 

da daju neformalne direktive protiv interesa pojedinih graĊana),  to ĉine sa  

umišljajem, zbog istih razloga kao i ranije, na istom prostoru.  

 

Na  delu je udruţeni organizovani  kriminal. 
 

To mi se ĉini zato što zahtevam : obeštećenje za pretrpljene decenijske progone od 

1975 godine ; zato što sam podneo zahtev za rehabilitaciju; vodim postupak za 

povraćaj oduzete imovine ocu moje majke pokojnom Vasiliju Popoviću, vrednu 

nekoliko miliona evra; istupam u javnosti protiv svih onih koji krše zakon, i 
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21 Април 2010,. Нада Петровић издаје  стан. Помажем јој да пронађе подстанара,  јер  од тога 

зависи њена егзистенција. 

21. априла  у присуству највиших државних званичника Србије, је свечано отворен 

обновљени Авалски упрао. 

 

 

 

28 априла 2010.гпдине, сам се сусреп са Хеленпм Гускпвпм у Рускпм дпму. Тпм приликпм сам 

јпј дап  линкпве неких мпјих коига. 

-30 прил  2010.године.Нови захтев Србија воде. 

Документ број 293. 

-30 април 2010.године.  Судијама, у вези судског вештака др. Стевана Петр овића 

психијатра. 

Документ број 294. 

-1 мај 2010.године. Сусрет са  Костом Димитријевићем ( том 5), сродником разведене 

супруге Александре. 

Нашли смо се испред Хотела Мажестик, тамо  где су постављени столови по  тротоару. Свугде 

око нас  сија топао пролетњи дан.  Коста се орасположио, дуго смо  разговарали о свему.  

Он има здравствене тегобе, син већ средовечан човек, неожењен,  је запослен у Градском 

зеленилу, његова супруга такође кубури са здрављем.  

Коста ми је поклонио неколико његових  књига, то нису само романи, него ризнице свакојаких 

ваљаних података о најеминентнијим личнос тима наше културе, које је он сретао у животу.  

Коста  у његовим књигама приповеда  о поли тичким страдањима која је претрпео од 

комунистичких  власти.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9A
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Једна од његових најприсутнијих преокупација је покушај злоупотребе психијатрије над њим. 

Њега, еминентног интелектуалца, крајње смиреног и  разумног човека,  су покушали осиони 

појединци из власти, да прогласе лудим. 

Он зна да је таквих злоупотреба  било и са мном. Дао сам му моје поједине књиге у којима се 

тиме бавим. 

У  Костиним књигама трепери енергија  тих прошлих времена, давних и скорашњих, али се над 

појединим личнос тима наталиожила  прашина, те енергије, понекад зле и деструктивне  су се 

истрошиле, почивају  негде на гробљима у миру 

Покупио је скоро све књижевне награде, цео живот је посвет ио борби за боље друштво, али не 

може да добије националну пензију на коју има право. 

Косту лично не познјем одавно. али сам о њему много слушао. Имао сам прилике да га 

упознам последњих месеци, разговарајући са њим, читајући његове књиге, слушајући о њему 

од његове рођаке Саше ( разведене супруге). Упознао сам његову супругу, сина, посетио их  у 

стану. 

Коста је сушта доброта,  разум, добричина. Тај не би ни мрава згазио. 

А овамо га прогласили за опасног државног непријатеља, прате га, надзоравају читави тимови 

и екипа безбедњака,наводно је опасан по државну безбедност. 

Дуго смо о томе разговарали. Све ми је испричао. Потпуно је невин. каже да их је молио да му 

кажу у чему је његова кривица, да се исправи? Никад није добио одговор.  

Тако сам и ја поступао. што описујем на страницама овога мога аутобиографског романа. 

 Иста причао као са мном, и толиким другим часним и поштеним људима, које су органи 

безбедности злоуотребили, на силу изазивали и злостављали, да они почну да се бране. 

 И да их онда прогласе за `` непријатеље`` 

Зашто?  

Да на њима остварују каријере, добијају радне задатке, дневнице. Користе их као приручно 

средство, да њихова страдања приказују, да њиховим примером заплашују, да подучавају оне 

који то виде, како пролазе  `` непријатељи.` 

А он није никада био никакав и било чији непријатељ. 

Осионим бирократама су потребни жртвени  јарци. 

Има међу безбедњацима и наивних, лаковерних, истгинских будала. Поверују олако да је неко 

опасан државни непријтељ, иако  то није. 

Шта чинити?  
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-  

 

-6 мај 2010.Виши суд у Београду.  Прерађено и допуњено мишљење судског вештака  др. 

Стевана Петровића.  

Документ број  295.  

-7 маја је преминуо професор Филозофског факултета у Београду  Свеупзар Супјанпвић, 

(томови  4 и 5). 

 

-  

   Светозар Стојановић. 

Сазнао сам да се подоста намучио. 

Професор Стојановић је био запажени јавни посленик , борац за демократизацију, 

1970-их година је био у групи ражалованих професора  оптужених за `` тровање 

омладине``, до краја радног века је имао свој кабинет у згради Института друштевних 

наука у улици Народног фронта у Београду. Тамо бих га повремено посетио, увек је 

био спреман да са мном разговара и изнесе мишљење.  

Сазнао сам из разговора са њим, да је упознат са мојим доприносима против 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Професор Стојановић је био изненађен 

када сам ставио на његов радни сто на увид документе из којих се виде и друге 

активности: заплена девизне штедње, ванправни инструменти политичке репресије, 

вербални деликт, МПП-морално поли тичка подобност, стање у затворима, подршка 

појединцима жртвама политичких и других прогона, учешће на изборима.;  

 

-Мај 2010.године. Догађања. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Нема одавно никаквих вести од гимназијске професорке Душанке Бојичић.  Душанка је 

као председница Друштва за неговање лепог понашања била врло активна у нашим 

окупљањима људских права, још од почетка 1980-их година. 

 

-  

Душанка Бпјичић. 

Велики је заговорник ширења културе и лепог  понашања у свакој прилици. Написала је 

неколико запажених књига о лепом понашању. Њен допринос је несумњив. 

Њени савети су ми помагали да реалистички стварам поједине акције. Мудро ме је подучавала: 

``  До Шапца један сомун, до Солуна сто сомуна`` 

Она је врло умерена и прагматична интелектуалка. Саопштила ми је у више наврата:  

Придружујем  се свим срцем свим вашим акцијама, али никако не желим да се бавим 

политиком. 

Она је  разведена, има сина који се бави бизнисом. Становала је у мирном крају Београда 

недалеко од парка на Чубури, тамо код окретнице аутобуса 26. Једно време је њено боравиште 

било у улици Георги Димитрова недалеко од парка Ташмајдан. Колико ми је познато до 

недавно је њен стан био у мирној улици преко пута Храма Светог Саве. 

Нема је одавно?  Питамо се шта је са њом? Да се није вратила у њено родно село  недалеко од 

Шапца? 

-6 мај 2010.године. Стање у здравству -узрок банкрота. 

Дпкумену брпј 296.  

-7 мај 2010. О чему се ради у Србији? 

Треба проучити, а онда преписати мере. 

Уместо тога лутамо у магли. 

Документ број 297. 

Мај 2010.гпдине. Захуев за рехабилиуацију  Никпле Раукпвића. 

Ппднела оегпва кћерка Јелка  
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Дпкумену брпј 298. 

12 маја се срушио   Afriqiyah Airways Flight 771, у лету ка  Tripoli International Airport у Либији,  103 

погинулих. 

-Мај 2010.године. Летња сезона на Ади. 

Топло сунчано  време, је загрејало воду језера на Ади Циганлији, што су једва дочекали  

заљубљеници  наше мале  плаже. Окупили се они који тамо долазе сваке године, Неки су исти, 

други су се променили, измршавели пролазе погнутих бглава, Али се чују тжни шапати:  Знаш да је 

тај и тај ,  та и та, преминули. 

Како време невероватно брзо пролази,лети. Када прођу топли и пријатни летњи дани, срећем 

забринуте људе и жене: долази зима, хладно време, кошава, свакојаке бриге или и неприлике.   

Када почне да се приближава пролеће сви се радују.  

Тачно је, да је најлепше очекивати  нешто лепо, него ли када оно дође. Јуни, јули сви су на плажи 

радосни. А када се приближи август чујем тужне речи: Од Светога Илије све је сунце милије.. 

Чини ми се да највећи оптимизам купача влада све до јула, тада је лето вечито. 

Али, када дођу јесењи дани, крај септембра, октобар, када задува хладна кошава, када се наоблачи, 

смркне, када дан постане сумрак, многи потану тужни, зебњиви.  

Страх се увлачи у кост  

Људи живе у свакодневној зебњи и у бригама.  

Метеоропате се препознају лако, Чим се наоблачи и захладни, смркну се, постају безвољни или 

свадљиви. Апатији, и депресија су раширени, јако присутни. А метеоропатија је рођена сестра 

депресији., 

`` Тешка времена`` чујем.  

Колико времена треба да прође да дођу пролеће и лето, размишљао сам прошлог новембра. 

Мислио сам читава вечност. А ево, дошло је топло време. Све је озеленило и олистало. 

Време пролаз некако брзо, Много брже него ли раније, Само пролети.  

Да ли тај осећај долази са старењем? Старење је истицање, прозицање  постојања на овоме свету, 

сваки трен постаје драгоцен, као осуђенику на смрт. 

Какво укидање смртне казне? Каква наивност? Сви смо осуђени на смртну казну? Али није речено 

када. А сви мисле  неће мене? Или закључују: има још дуго до тада? Можда зато време лети, све се 

спојило у једно, и прошлост и садашњост и будућност?  

А живот пролети зачас. Само се запитамо: зар је могће да имам толико година? Или  ћемо се једног 

лепог дана запитати, умишљајући да је тај дан бескрајн далеко. А схватићемо  када се приближи да 

зачас дође?  

Милица Никашиновић станује у суседству, иде на излете са планинарима ПД Копаоник из 

Београда. Понекад прошетамо у нашој шуми на Миљаковцу. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afriqiyah_Airways_Flight_771
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli_International_Airport
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                       Ада Циганлија. 

16  маја 2010.године је основана нова а политичка странка - Уједиоени регипни Србије на челу са 

лидером Г 17 плус Млађанпм Динкићем. 

-  

                   Млађан Динкић. 

 

Тереза ме замолила да јој покосим траву у дворишту викендице у Брестовику. 

Она је врло витална. Двориште је пространо, обрасло травом, има засада, дрвећа, на 

улазу  у двориште са асфалтног пута којим пролазе возила ка Смедереву се налази 

велика масивна гвоздена капија.  

Нешто не иде са кључом, а ми смо унутра, не можемо да изађемо, морамо да се веремо 

по високој капији,да би се извукли из дворишта. Тереза.се ухвати рукама, испе се зачас 

као веверица, опкорачи љупко дугим ногама  у фармерицама око врха капије, и спусти 

се полако на тло са друге стране капије.  

Мени је такво пењање већ било лакше, зачас се нађох са друге стране улаза.. 

Она је врло сналажљива. нема аутобуса према Гроцкој и Београду, упекло сунце, нигде 

хлада. Тереза обеси торбу о раме, крочи на асфалт, и подигне енергично руку у вис, 

знак да жели да стопира.  

Она увек тако решава овај проблем. 

Тереза је мудра и рационална, врло образована и великог животног искуства.  

Али ме понекад изненади неким својим мени нелогичним поступком.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%9B
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Има омиљеног мачка.Када би он нестајао о неколико дана, би се враћао омршавео и 

олињао, она би га у таквим приликама умиљато узимала у крило и гладила дугим 

прстима са лакираним ноктима: ``Скитницо``. Хтела је да каже : Био у штети. Али као 

савесној адвентисткињи то не доликује да каже. 

Запазио сам да би у таквим приликама мачкових љубавних излета јој он био врло драг. 

А када би се по цео дан врзмао по стану, би га одгуривала од себе?  

-16 мај 2010.године. Развој туризма на Дрини.  Допис рођаку Јови Радовановићу 

власнику  кафане у Узовници. 

Документ број 299.  

-18 мај 2010.године. Дописи  надлежним  државним  органима.Накнада штете. 

-Дпкумену брпј 300. 

-21 мај 2010.године. Достављање документације Архиву САНУ. 

Документ број 301. 

-Мај 2010. године. Умножавање акција прмоције туризма на Дрини. 

Упркос заморних опстр укција, моје активности на овом плану не јењавају. 

Документ број 302. 

--  

 Зпран Впјинпвић, Капетан Дринске регате, сa ћеркпм. 

-25 мај 2010.године. Блокада телефона, факса и личног рачунара.  

Уместо да будем  подржан у  друштвено корисном раду на јачању туризма на Дрини, 

онемогућавају ме у томе. 

Документ број 303. 

25. маја је преминуо  Ерих Кпщ, српски књижевник и преводилац, редовни члан САНУ (1913) 

 

-1 јуни 2010.године. Aрхив САНУ. Нови подаци. 

Документ број 304. 

-3. јуна 2010.године је Авион Ј-22 Прап Впјске Србије пао у Гружанскп језерп код Крагујевца. 

Пилот лакше повређен.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1913
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88-22_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
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-2 јуни 2010.године. Допис др.Стевану Петровићу., пихијатру, судском вештаку. 

Документ број 305.  

-9 јуни 2010.године. Заказано рочиште.Накнада штете. 

Документ број 306.  

-13 јуна 2010 сам стигао  Узовницу. 

 

-  

Овога лета опет изнајмљујем кућу Мике Којића,. 

Схватам да живим читаву годину дана да бих овде дошао лети.  

Сав  радостан и пун наде и оптимизма,  бих излазио из кола рођака Милана 

Живковића, право у двориште обрасло травом. 

 Све би почињало испочетка, све исто  као и сваког ранијег  лета.. Легање најкасније  

до 23 часа,, устајање у 9 часова уутру, Ноћу  широм  отрворен  прозор, најдража 

успаванка су морбидни крици ноћних птица дубоко завучених у густој шуми 

пропланка изнад куђе, што се спушта у двориште са околних планина.Пробудио бих се 

на кратко ујуртру, док се роса није осушила,  да се прошетам голим ногама кроз траву  

препуну мирисних лековитих биљки у дворишту, па бих опет у кревет.  

Доручак, па око 9 чсова и 30 минута са черенцем право на Дрину. Све до 13 или 14 

часова, как кад. Одмор у кући па опет сам око 16 часова и 3 минута на Дрини, све до 19 

часова. 

Овакви боравци на Дрини трају  од 1970-их година ( томови 3, 4 и 5). 

Могло би се помислити , будући да се све исто понавља изпочетка., да би могли 

настати засићеност монотонија, или досада, жеља за променом. .  

Такав закључак би био потпуно погрешан. 

Радост и ентузијазам доласком  у овај необични завичај  не би јењавали из године  

годину,  него би се све више претварали у  незаборавна свакодневна узбуђења. 
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Питам се да ли становници  Узовнице запажају моју радост која не јењава? Да ли се не 

запитају, откуд такав ентузијазам  човеку мојих година? Да ме не виде као чудака?  

Знају за моја деценијска окапања са властима, за учествовања на изборима, моје изјаве, 

У почетку су помишљали да ће моје акције довођења туриста у овај крај бити кратког 

даха, и да нећу успети?  

Сада виде да туристи долазе у село, доводим им Београђане, и друге,  у њихове  куће, и 

у нека оближња села, иду гумени чамци- сплавови низ Дрину, долазе планинари. Јасно  

им је да је то у доброј мери моја заслуга. 

Омогућио сам публиковање књига СОКОЛСКА НАХИЈА, која је врло лепо 

прихваћена, Владика Лаврентије ми је казао да  је та књига ојачала идентитет  и наду 

становницима овога краја, јер су сазнали ко су и одакле су овде дошли. 

Брат Бора, долази  овде лети.у његову кућу са супругом Јеленом. Он је познати  

научник, професор биохемије ( у пензији) Универзитета у Лиону, Француска, члан 

САНУ.  

Томо  Матић . власник Мотела Јапанска ружа у суедном селу Црнча, прихвата 

поједину гр упу планинара, али је Мица Стајић из Уузовнице  и даље главни ослонац, 

она је у стању да брзо и на прави начин угости групу од 50 планинара. 

Јован Савић из Лоњина сада обавља спуствове низ Дрину група које ја доводим. 

Зорана Војиновића, капетана Дринске регате, сам обучио .како да доведе што већи број 

полазника комерцијалних спустова низ Дрину: Он има адресе  контакте ( бројеве 

телефона, емајл адресе) свих посет илаца претходних дринских регата  `` Узми 

спискове свих оних који су овде долазили од како се бавиш регатама, и спустовима низ 

Дрину, шаљи на њихове емајл адресе поруке, понуде.``. 

Зоран је врло мудар и енергичан, очи су му засјак тиле, моја идеја је за њега постала 

снажна инспирација,  Он је ту идеју спровео у дело. Број туриста је почео да расте. 

Зоран се покаао као врло досетљив, почео  је да нуди спустове  не само низ Дрину, 

него и низ Лим и Ибар. 

Јован Савић је предузимљив на његов начин, он снева да на дринском острву преко 

пута његове куће у Лоњину, створи мањи туристички објекат  колме је да машовит 

нахив ДРИНСКИ БУК. Јер се баш ту налази добро познати Лоњински бук, где Дрина 

улази брзо у стене, обавија се око њих, прави букове, хучи, а около има и лепих 

плажица и терена за кампове и пецање. 

Овај Лоњински бук је био страх и трепет за  сплаваре који су овуда пролазили пре 

изградње хидроцентрале Перућац почетком 1960-их година. . 



899 
 

Колико су наши људи сналажљив и предузетници? Само  их треба подстаћи, дати им 

мало подршке  наде? 

Ја то чиним, и неки су почели да остварују резултате. 

А зашто онда мене опструирају, управо они из Београда који би требали да ме подрже? 

 

У Узовници има појединих локација  које су за мене оличење оне праве, некадашње 

Узовнице, каквом је ја памтим из мога детињства. 

То су: засеок  Крсмановића, гробље Крсмановића под стрмим брегом, Ушће речице 

Грачанице  у Дрину, долина Грачанице ка Грачаничкј цркви, воденице, вирови, њиве  

ливаде, пропланци и шуме. 

То су моји рођаци, суседи, друг из детињства Перо  Нешковић ( томови 1-5)  са Ушћа, 

је у пензији, живи са породицом у оближњој  варошици Љубовији. Нешо Васић, 

рибочувар, Дрина оваплоћена у човеку.Он доживљава ову необичну реку као и ја.  

Кум Радован Ковачевић ( томови 1-5) без сталног запослења и прихода, има нешто 

окућнице, се сналази да преживи. Када  њега видим лети, осетим ону стару, ранију, 

Узовницу. 

Панто Савић ( томови 1-5) је мудрац.  Он је за мене спона оног ранијег времена, и 

данашњих времена. држи се добро, оптмиста је.  

Др.Живко Лукић ( томови 1-5) живи његов пензионерски живот. Његов син Бане је у 

тренду нових генерација, млад  енергичан,  прагматичан, он је истински експерт за 

поправку личних рачунара, да није њега не би могао изаћи на крај са необичним 

застојима мога компутера кога бих доносио из Београда..                                                                                           
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с` лва на десно: Јела Љубојевић ( Крсмановић) , Владика Лаврентије, др. 

Љубојевић,Јелин супруг, и узовнички свештеник.  

Понекад у Узовницу на кратко дође рођака Мира Цихабер , девојачко презиме 

Крсмановић ( томови 1-5), отседне у куђи њеног покојног оца Василија Крсмановића ( 

томови 1-5). Њен супруг Ђура има здравствених потешкоћа, имају двоје деце. Мира, 

тако ми се чини, није прилагођена на своје године, запазио сам већ поодавно, да се 

жали на године, старост 
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Милица Јованић има обичај да дође на неколико дана у Узовницу. При њеном одласку,  

док смо ипред сеоске продавнице чекали аутобус да је отпратим за Београд, стаде 

наједном испред мене. Била је је љута , и тужна: `` А шта сад, докле овако``?`` 

Прошле године смо се вратили из Узовнице за Београд заједно. напустили смо аутобус 

у Београду, испред Сава центра.  Затекли смо отворена врата од места ге стоје пртљззи 

путника.. Узех моју кинеску велику торбу. Милица загледа њену  торбе, нема. је, 

сиђоше два шофера, све загледаше, торбе нигде нема, неко је однео. 

-Јуни 2010.године. Преминули. 

15. јуна је преминуо  Беким Фехмију, југословенски глумац албанског порекла (1936).  

Бекима нисам лично познавао, сем његових запажених врсних филмских улога,  

Сећам га се средином 1970-их година, улазио је увече у Клуб просветних радника на 

Обилићевом венцу, преко пута Хотела Мажестик, био је у друштву са познатим 

тенисером Илијом Панајотовићем, Беким је газио снажно, самоуверено, иако се над 

њим погрбила џиновска фигура плавог тенисера Панајотовића, супротно расположењу 

Бекима, Ика је због нечега имао болан грч на лицу, тешко је ходао, рамљао је. Можда 

је ишао на штакама? ..  

Схватио сам зашто, последица саобраћајне несреће. 

Не знам зашто, као да сам још у то време почетка расплета на Балкану и у Источној 

Европи,  видео пред собом, уместо Панајотовића  и Фехмиуја,  Србију и њене суседе  

како мирно улазе о ову просториј.?!   

Југославија и Србија су тада биле у дубоком и болном превирању пред почетак криза, 

санкција и ратова, уз побуне на Косову, али и тензије у Босни и Хецеговини, Хрватској 

и Словенији.  

Назирао сам слагалицу, кувало  се нешто колосално. 

Шта ? Како ће се све ово завршити? 

Југославија је била нагрижена побуном народа и нација. Народ је био огорчен 

тиранијом и пљачком охолих комуниста.Нације се ухватиле за грла. 

Из томова ове књиге се виде моје борбе за опстанак, тако је било са већином, то је била 

борба за преживљавање и одбрану од нечувене охолости комунистичких властодржаца.  

Али су се све више закрвиле нације међусобно. Ирационални комунизам је све нације 

од Триглава до Вардара позавађао до усијања. Спроводио је репресију над свима, без 

обзира на етничку припадност, негде више негде мање. 

А народ, обични грађани су били убеђени да им то прави друга нација.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/1936
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Касније су широм земље засевале варнице, неко је опет потпалио фитиљ балканског 

бурета барута.  

Настао је невиђен кркљанац.  

Неки невидљиви планетарни свемоћници, тако ми се чини, живе у данашњем добу, али 

су везани и даље пупчаном врпцом за стара добра времена. Сећају се 1941.године и, 

1914.године, и још даље прошлости,у њима тиња потајна жеља да докажу њихову 

актуелност, да су у прошлости вукли праве потезе у корист њих и њиховх народа, 

осећају се можда прегажени временом, хоће да покажу да су још врло актуелни. Ето 

егзотичног европског слепог црева Балкана кога су се у прошлости лаћали и постизали, 

можда  и неке поене. Ево још једне прилике да демонстрирају расне предрасуде према 

``примитивним  недораслим Балканцима``. Можда они највише презиру Србе, али не 

мисле много боље ни о Хрватима, Бошњацима, Македонцима, па чак и о Словенцима. 

Мени се чини да су овде на Балкану најчешће вукли конце завада они блиски врло 

моћни хиљадугодишњи суседи. 

Они, као експерти, врсни познаваоци Балкана и душа балканских народа, изгледа да 

имају намеру. и жарку жељу, да и сада, опет, по ко зна који пут, демоннстрирају 

њихову гео-политичку експертизу и супериорност,да  актуализују њихову 

утилитарност, 

А на нашу неизмерну штету.`` Ко шиша примитивне и недорасле Балканце`` 

Зашто су на Балкану почињали и утихнули се велики ратови? 

Изгледало ми је тада  да ће опет нешто пући у балканским гудурама?. 

Ја сам се онда борио против ондашње државе, дакле инсајдер сам. Србин сам. Али 

удружен и са несрпским народима. 

Назирем некакав мрачан сценарио. Сви се удружили против Југославије,и народ, 

становници,  и нације. 

Све ми се чини да су  Срби као народ, и њихове елите, тада исказивали склоност и 

неспособност  да се сложе и удруже, да проникну у делиће слагалице, да све скоцкају 

да  донесу мудре закључке, и на основу тога капиталне одлуке. 

А у исто време био сам тужен и разочаран, да лидери других нација и република у 

оквиру ондашње Југославије  на распећу, много луцидније процењују  и делају. 

Схватају да су Совјетски савез и Русија трун у оку САД и ЕУ.  

Скоро свакодневно сам сазнавао да се кује нова стратегија нација из састава ондшње 

Југославије, да се додворе међународној заједници , тако што ће се сви удружити 
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против Србије и Срба, да ће све учинити да Србе прикажу као русофиле. а да себе 

спасу на штету и преко леђа Срба. 

А морао сам да се зједно са њима борим против истога непријатеља.  

Ко је онда нама Србима у овој држави пријатељ? 

Тако се и десило. Србија и Срби су у каснијим годинама сатанизовани, били 

подвргнути санкцијама, бомбардовани, оцрњени у свету. 

Свугде се говорило, Срби су мали Руси, воле Русе. Тачно је да српски народ има дубоке 

историјске везе са Русима, то је говор крви, језика и вере, заједничких интереса.  

Али да би то могао бити кључни разлог кажњавања Србије, ми је потпуно нелогично и 

невероватно. 

Добро знам ко је деценијама дивљачки немилосрдно раубовао јадни сртпски народ, то су били 

комунистички властодршци. Говорило се да међу њима потајно доминирају `` проруски`` `` 

словенофилски`` генерали, политичари. 

Каква будалаштина! Какви су то русофили, словенофили, који воле словенске народе и Русе, а чине 

оваква зла свме сопственм народу? За мене је то било најобичније бенављење површних сујетних и 

охолих бирократа, политичких незналица и дилетаната. 

Нажалост у следећим годинама након тога, је све била истуренија теза: Српски комунисти  воле 

Русе, они су сметња на Балкану, сви против Срба и Руса, сви уз САД и ЕУ. 

САД иако је далеко, има врсне политиколошке научнике, али овде у окружењу и Европи која је 

близу има најемнинетнијих научника и врсних познавалаца Балкана и његових народа, 

хиљадугодишње историје завада и крвавих ратова.. Они су подмукло стално навлачили воду на свој 

млин-срби Руси Балкана, да тако нставе по старом. И да смер тајфуна скрену са себе на друге..  

Да ли су они утицали на спољну политику САД? Каква је ту била улога католика Бжежинског и 

``чувара историје``сефова Свете Столице.? 

Америка и Србија су одувек били пријатељи, Србија је земља коју њени Јевреји истичу као кроз 

историју пријатељски настројену. 

Откуд сад оваква нарастајућа промена односа према Србији и Србима? И симпатије према 

Албанцима, који су далеко од европских и хришаћанских вредности и трендова?  

Схватам, то је политика, ствар интереса, ту има мало места за емоције, остају само огољени 

интереси. 

Наишла је планетарна стихија, Срби су се нашли у процепу. Тако је требало да буде, не што мрзе 

Србију, него  што су то налагале тадашње стратегије. 
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У политици су понекад потребнији непријатељи од пријатеља. да се њиховим примером голготе 

заплаше други, да се други подучавају шта треба а шта не треба чинити, да се повећа кохезија  у 

групи ( планети, на Балкану, и шире). 

Сетимо се Другог светског рата, Холокауста, Јевреји су тада претрпели врсту геноцида. заједно са 

Србима.  

Потребна нам је мудрост. 

Супруга Бекима Фехмиу Бранка Петрић ( том 1), виспрена и врло живог духа, висока витка црнка, 

је пореклом из Далмације, је моја школска другарица, ишли смо у  исти разред земунске гимназије 

далеке 1951 .године.  

-  

с` лева на десно: Беким, њихов син, и Бранка. 

Бранка се  те далеке 1951.године дружила у моме разреду земунске гимназије са Весном Холбус, 

Фрањом Ебелом, и Аидом Јовановић ( томови 1-4). Аида, кћерка земунског лекара,  је становала у 

уској уличици преко пута Дома ваздухопловства, одударала  је од осталих ученица, јер је била увек 

врло естетски обучена, била је из имућне породице. 

Ишло се тада аутобусом или бродом. Аутобус Земун Боград је пролазио уздигнутим путем, са обе 

стране су биле баре обрасле високом трском, у којој су крекетале жабе. Данас, у мојим годинама, 

често без икаквих тешкоћа препешачим од Бранковог моста у Београду до Земунског кеја, па до 

центра Земуна. А онда као здрав и снажан дечак нисам ни помишљао да идем пешке од Земуна до 

Београда.  

Бранка, надам се Католкиња, се удала за Бекима, надам се Муслимана. 

Како то Католици и Муслимани заједно? Суседне државе су одувек против Срба Хришћана 

подржавале муслимане! 

Изгледа да је Фехмиу починио самоубиство? 

Зашто? 

Убеђен сам да ће се у наредним годинама истина уздизати изнад неистина. 

И аргументи. 
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А кад кажем аргументи, они се у политици не  морају заснивати на истинитим подацима, него 

зависе од жеље Моћи, моћних држава. 

А управо у овом грму лежи зец, разјашњење сложене политичке слагалице. Циљеви и стратегије 

Моћи и моћннх држава се мењају, у зависности од промена околности које моделирау њихове гео-

политичке  и друге интересе. Логички закључујући, ссвет се брзо  мења, али остају неке чињенице. 

Срби, Јужни Словени, Словени,  су велики грмен. 

Борбе за премоћ међу западним сегментима моћи улазе  у нову фазу. Обрачуни са Немцима ( 

нацистима) , комунистима ( Совјетским савезом) , су своје углавном одслужили, оштрица се окреће 

према другим реметилачким силама на планети, например када би се радило о муслиманским 

фундаменталистима. 

А шта ће би након тога? Ко ће тада бити реметилачки фактор? 

18. јуна је преминуо  Бпгдан Бпгданпвић, архитекта и бивши градоначелник Београда (1922). 

Мене је истински потресла смрт драгог познаника, скоро пријатеља из студентских дана, 25. јуна је 

преминуо  Жаркп Кпманин, српски књижевник (1935). Било смо  заједно у Међународном 

студентском кампу у вили Рашица у Дубровнику јула 1962.године ( том 2), био је својевремено 

члан КУД ``Бранко Крсмановић``. 

Последњих година бих га виђао у улицама око УКС ( Удружења књижевника Србије)  или у згради 

УКС. 

  

 -  

          Жарко Команин. 

 

У међувремену је  постао угледан књижевник, прозаиста и драмски писац. 

Жарко потиче из породице оца који је био на страни поражених у Другом светском рату, и то у Црној 

Гори. А то је имало своје по њега поразне последице у комунистичкој Југославији. Жарко је и онда када 

је требао да се радује и буде весео, увек био у лицу замишљен и отсутан. Ишао је улицама Београда, све 

до своје смрти, у свом свету, дубоко  забринут. 

Сретали смо се и на протестима опозиције и бораца за људска права 1980-их година у просторијама УКС 

у Француској улици број 7. Тада  смо пењући се Француском улицом поред  Народног позоришта 

евоцирали успомене из студентских дана, ромињала је кишица, било је мутно, и тужно. Рекао ми је:`` 

Ипак су то била боља вемена, имали смо наду, боримо се данас и ти и ја свако на свој начин``. 

Иако је потицао из породице четника, поредак није на њега гледао као што се гледа на потомке четника 

у Србији. који су неретко били жртве жестоких прогона. жарко није био изложен линчу, могао је да се 

несметано бави литературом и да мирно живи. Црногорци су не само Српска Спарта, имају дивних 

особина,једна од њих је солидраност и испомоћ сунаодницима.. 

 
-Јуни 2010.године. О геј паради. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1922
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1935
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 10. јуна 2010 на граничном прелазу Мпрпвић је ухапшен Милпщ Симпвић, један од 

осуђених припадника Земунског клана за убиство премијера Србије Зпрана Ђинђића. Мене 

ово хапшење занима јер бих хтео да више сазнам о неоснованом сумњичењу за убиство 

Зорана ђинђића. 

 мојих даљих сродника браће Крсмановић  

  

Томислав Крсмановић: О ГЕЈ ПАРАДИ-СУБВЕРЗИЈА  
www.tomislavkrsmanovic.com 

 

Хомосексуална опредељеност је девијација, али није настала услед личне жеље, него је 

последица генетских фактора, или услед штетних  утицаја животних околности.  

 

Према томе нико није крив што је  том несрећом оптерећен. Да ли је неко крив, ако 

оболи од неке болести?  

 

Последично, нико не може бити прогањан што је геј.  

 

Ово није спорно. 

  

Отуда се намеће логичан закључак, хомосексуалце нико не сме прогонити што су 

хомосексуaлци, нити им се потсмевати, лишавати их њихових права, понижавати их. 

  

Али под лупу критичке анализе треба подвргнути њихову прегрејану емотивну жељу да 

организују Параду поноса, који су то мотиви који их на то нагоне?   

 

Вероватно се иза тога крије њихова одбранбена реакција, конзервативна средина их 

понижава, једноставно-желе да усправе кичму. Има овде још нешто друго, многи од 

ових унесрећених потичу из политички прогањаних породица ( како стечено 

хомосексуално опредељење, а не наслеђено,  може настати под утицајима политичких 

фактора је питање једне друге анализе), отуда они своју изопачену сексуалну наклоност 

потсвесно могу доживљавати као казну неких претходних моћника који су их на то 

смишљено навели ( неки од њих се добро сећају генезе, а сада им се још намагарченим 

потсмевају, дискриминишу их. ''Сада је демократија, рецимо им НЕ, осветимо им се'') 

 

Али то није добар пут. Шта би било када би сада свакаква devijantna опредељења, 

тенденције, сегменти почели да организују јавне параде.? Можда неки од ових 

унесрећених подсвесно подмукло, жели да увуче и друге у ову пошаст, ''када су други 

мене навукли,  и ја ћу друге''? Има и оваквих резоновања: ''они који воле супротни пол 

имају потенцијалне партнере на сваком кораку, а ми немамо, наведимо и друге да буду 

као и ми, да нас буде више, а не да се овако злопатимо, има нас врло мало''! 

  

Оваква јавна манифестација може нанети велику штету. Јер може у разлабављеној 

духовно, и у сваком другом смислу уздрмалој Србији, у дубокој и врло сложеној кризи 

идентитета, где су комунизмом и транзицијом, удружено свакојаким спољним 

субверзивним, врло подмуклим и погубним утицајима, драстично поремећени 

међуљудски, породични, брачни, љубавни односи, нарочито младих.  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
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-12 јуни 2010.године. Вишем суду у Београду.

 

-2010.година. Одговор немачком дипломати. Јагма за туристима. 

Дпкумену брпј 307. 

 14. јуна министри спољних послова земаља ЕУ дали сагласност да се ратификује Споразум о 

стабилизацији и придруживању са Србијпм. 

23. јуна  Фудбалска репрезенуација Србије елиминисана са Светског првенства у Јужнпј Африци, 

након што је од Аусуралије изгубила 2:1. 

29 јуни 2010.године. Физичка деструкцнја да не добијем обештећење.. 

 

Документ број 308. 

-Јуни 2010.године. Допис Милану Брдару, часопис `` Социолошки преглед``, поводом 

мога текста о злоупотреби  психијатрије  у политичке сврхе. 

Документ број 309. 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ                                                               П.бр.2228/2010 

 

 

Поводом изјаве законског заступника туженог да оспорава тужбу и 

тужбени захтев.  

 

На главној расправи одржаној у Вишем суду 09.06.2010 године у Београду , 

председник већа господин Предраг Васић, судија,  заступник тужене госпођа Вера 

Крџић, је изјавила да оспорава тужбу и тужени захтев. 

 

У вези овога изјављујем да је ово први пут да је заступник тужене дошао на рочиште. 

Обавештавам СУД да је Републички јавни правобраниоц слично устврдио својим 

поднеском Број. П-2081 /08 од 31 октобра 2008 године . На исти сам одговорио 

15.1.2009 године АNNEXE-ODGOVOR TUZIOCA. У овоме поднеску сам изнео 

чињенице које оспоравају наводе Републичког јавног тужуиоца. 

 

Позивам се на овај Анекс од 15.1.2009 године . 

 

Молим СУД да испита моје аргументе. Уколико СУД није због нечега у поседу овога 

Анекса ( загубљен, сеоба, итд), молим да ме обавести, да бих доставио копију истога 

Анекса. Молим СУД да овај постпак који траје од 1994 године приведе крају ШТО 

ПРЕ, ја имам 74 године, што ће бити још један доказ да у нашој земљи настаје 

демократија. 

 

С' поштовањем                                                  у Београду                           12.6.2010 године 

Томислав Крсмановић  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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1 јула је преминуо Мипдраг Ђукић, драмски писац (1938), извесно време 1980-их година је 

присуствовао састанцима нашег удружења Остао ми је у сећању разговор са мудрим и 

рафинираним  .  

       Миодраг Ђукић. 

интелектуалцом. 

Режимски ловек, а тако је разуман, и префињен, није самољубиви бирокарата, као већина што су?  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
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-2 Јули 2010.године. Дошао сам на неколико дана у Београд. 

2. јула је једна особа погинула, а 11 повређено у експлозији бомбе у северном 

делу Косовске Митровице.   

Дејан Шошкић изабран за новог гувернера Народне банке Србије. 

 

3 јула сам био на Ади са Биљом. 

 

5 јула сам посетио кафић који држи Капичић, где сам накратко поседео са 

Филипом Давидом. Филип је врло фини и коректан интелектуалац.  

 

-6 јули 2010.године.  Повратак у Узовницу. 

 

Сада сам у кући Мије Полића, која је удобна, има све што треба. Налази се поред 

саме речице Узовнице, чујем је ноћу како шушти у тишини журећи да се улије у 

Дрину, неколико стотина метара даље.  

Суседи су ми драги рођаци Милан и Брена Пановићи. Одмах преко речице је куђа 

Милана Полића  и његове мајке Живке. Милан  је директор значајне државне 

установе у Љубовији, неожењен. Његов отац Момир, Мошо, је мој школски друг  ( 

томови 1-4).. његова мајка има башту,од ње купујем понекад воће и поврће, јаја. И 

Милан је заљубљеник Дрине, има њиве доле у такозваним Адама  стално тамо 

нешто ради . 

 

Мало ближе школи је кућа рођаке из Јаковљевића која је удата за Полића, понекад 

поразговарамо, њен син плав момак, је врло љубазан и радује се да са мном 

поразговара, има мали мотор којим иде на плажу на Црни вир.. 

Деса Беатовић, се понекад јави, она из Шапца долази повремено у родни суседни 

Братунац  преко Дрине.( Република Српска). 

 

У Општини Братунац је запослен као правник кум мајчиних Поповића Марковић, 

имао сам подужи врло конструктиван разговор у вези наслеђа одузете имовине 

од комуниста.  

Ту се тешко шта може учинити док се не донесе закон о повраћају одузете 

имовине, а закон још није донет. 

Душко Покорни је одсео у кући породице Стајић у Узовници. Миле Јфтић долази 

са супругом, огласио је исту намеру и  Миша Опарница.  

Овог лета је опет у Узовници Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја у 

Београду 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Јово Радовановић је плав јак човек, живи са породицом подалеко уз Узовничк 

реку, заинтересован је да прими туристе. 

Света Љубинковић доводи групу излечених алколичара, њему се свиђа мотел 

Томе Матића у Црнчи. 

Од породице Аце Пуцаревића купујем  малине и млечне производе, воће и поврће. 

Посећујем рођаке Крсмановиће Драгољуба и Славу, Јелу и Душанку. Обрадује ме 

кад сретнем грачаничке рођаке Крсмановиће.  

Отуда из планине су Крсмановићи сишли у поље поред Дрине.  

Грачаница, Постиње, Соколске планине, Рађевина, помисао на те магличасте 

крајеве, је повратак у давну прошлост, у подсвест. Тамо смо за време Другог 

светског рата били у бежанији пред Немцима ( том 1). 

Позвали су ме да говорим на  Радио Соко, у Љубовији.Пре тога сам срео у  главној 

љубовијској улици  Мићу и Никол Тадић. 

др.Јасна Јовановић је запослена као лекар у дому здравља у Љубовији, са њом је у 

истој установи супруга Миће Томића, пословног човека из Љубовије, она је из 

читлучких Тријића ( рођаци, томови 1-5) 

Сазнао сам тужне податке о рођаку Јови Тријићу( томови 1-5), који живи са 

супругом Немицом у Немачкој, има два упешна сина, један је лекар. Јово је био 

недавно у Љубовији, гледао је чудно у блиске и познате, који су се изменили, и он 

се изменио, сви се мењају временом, старе. Јово живи од 1960-их година у 

Немачкој, покидале су се временом нити, настале су животне промене. Јово је 

гледао у своје блиске као у нека чудна њему непозната бића, као да је живео у 

неком свом необичном свету . 

22. јула 2010.године је Међународни суд правде у Хагу саопштио саветодавно мишљење 

према којем декларација о независности Косова и Метохије из фебруара 2008. није у 

супротности са међународним правом. 

23. јула је  Влада Србије, на ванредној седници, одлучила да Србија настави у Уједињеним 

нацијама дипломатску и правну борбу за очување територијалног интегритета и 

суверенитета, након одлуке Међународног суда правде у Хагу. 

24. јула је новинар недељника Време, Теофил Панчић, физички нападнут у Земуну. 

Новинарске организације, као и највиши државни функционери, најоштрије осудили напад. 

26. јула је Скупштина Србије усвојила, након мишљења МСП, Одлуку о наставку активности 

Републике Србије у одбрани суверенитета и територијалног интегритета земље. 

 

-Август 2010.године. 

 

Дошао сам поново у ово мирно село, највише због шумских купина, сада их има по 

околним брдима, и ниже у пољу, по међама и врзинама..  

 

Кренуо сам по подне на Дрину , пролазим кроз капију рођаке Брене Пановић,наспрам 

куђе покојног Миће Михајловића ( томови 1 -4)  сада тамо живе његова удовица и 

деца, већ одрасли људи. То је дивна мирна породица, увек бих са њима поразговарао.( 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2008
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5


911 
 

Напомена аутора: у тој кући је својевремено живела породица узовничког свештеника 

Миладина Рачића, ожењеног тетком Секом, сестром наше мајке-томови 1 и 2)- 

 

Трава је изџикљала, до колена, изађох из дворишта и кретох кроз њиве, Дрина је тамо 

подалеко иза оних високих топола и врба, које надвисују обронци високих босанских 

планина. Идем утабаним путељком, међом између две њиве, успут пролазим понегде 

поред врзина купињака, н понеком од њих има сочних тамнорумених плодова. 

 

Следећи дан бих пак кренуо узбрдо, уз обронке оближњих брда. Знам места где има 

купина, и то великих и зрелих, слатких, 

 

Можда је ова моја страст за купине на први поглед детињаста, али здравље је 

најважније.Има овде још нешто.Одлазак у купињаке ме враћа у детињство, а то 

покреће емоције, подстиче радост и оптимизам. ,  

 

На челу туристичке организације Љубовије, при општини Љубовија, је Слађана 

Грујичић,  отресита девојка, витка црнка, врца од енергије и полета. Она је из Црнче. 

Запажам да је ова мала туристичка установа живнула, млади доносе нова виђења и 

акције. 

 

-15 август 20010.године.Посета Београду 

Прво сам посетио Милана и Сашу, онда се јавио Валерији и Ксенији.  

-16 август 2010.године. Повратак у Узовницу. 

Време је топло и ведро, Желим да искористим да скупљам здравље за наилазећу зиму и 

непредвидиве стресове које доносе ова смутна и мучна времена.. 

16 авгусуа 2010.гпдине, Kина  је ппсуала друга екпнпмија пп велишини у свеуу.. 

22. авгусуа је преминуо  Сујепан Бпбек, фудбалер (1923), човек који је обележиио 

читаву једну епоху. 

  

 -  

 

-28 август 2010.године. Повратак у Београд. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/16._kolovoza
https://hr.wikipedia.org/wiki/16._kolovoza
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1923
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30 aвгуста сам опет на Ади. Следећи дан је био облачан, Милица и ја смо отишли на 

Авалу., 

-Септембар 2010. године. Догађања. 

10. сепуембра је преминуп Раде Маркпвић, српски глумац (1921). 

8. сепуембра  Србија и Еврппска унија постигле договор о тексту Резолуције коју ће 

Србија поднети УН у вези одлуке Међунарпднпг суда правде по питању једностране 

сецесије Кпспва и Меупхије. 

Србија је изложена опакoј субверзији суседа. Мржња између Срба и суседа је 

последица вековних завада по девизи DIVIDET ET IMPERA, из чега су произилазили 

крвави ратови  MAGNUM CRIMEN. 

Балкан се није још опаметио  и схватио лукаве заваде. Не вреди ништа што је мудрац 

Иво Андрић саопштио `` Ни сличнијих народа ни веће мржње``. Опет су балкански 

народи позаваћани до крви 1990-их. Лудило се наставља, отровне зваде такорећио 

свакодневно сипају као свињама храну у корита.  

Мржња буја. 

Љубоморни и завидљиви суседи, вековни непријатељи Јевреја,  Србе чак покушавају 

да лише њиховог вековног пресудног аргумента, појаса за спасавање у овим најтежимм 

временима, а то је вековно пријатељство са Јеврејима-подстичу их на мржњу према 

Јеврејима, 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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11. сепуембра Кпщаркащка репрезенуација Србије изгубила у полуфиналу Светског 

првенства у Турској од селекције Турске резултатом 83:82.  

Седам особа повређено у сукобу између Срба и Албанаца у Кпспвскпј Миурпвици..12. 

сепуембра  

Кошаркашка репрезентација Србије изгубила у борби за бронзану медаљу на Светском 

првенству у Турској од селекције Лиуваније резултатом 99:88 и тако заузела четврто 

место. 

Pokret za za?titu ljudskih prava                                                            8.9.2009 godine   
Tomislav Krsmanovi?, predsednik. Tel.3511829; Mob.tel.064 - 3095176;   Pokret@eunet.rs ,  
web - www.tomislavkrsmanovi c.com.   
  
  
POVODOM  POJEDINA?NIH  POJAVA  ANTISEMITIZMA  U  SRBIJI   
  
Kako je kazao PATRIJARH SRPSKI PAVLE:” Jevreji i Srbi su dva  
pa?eni?ka naroda‟‟.U Srbiji, kao ?to je dobro poznato,  nikad nije bilo  
antisemitzma , Srbi su narod koji nikad nikoga nije mrzeo , a sa Jevrejima su  
se uvek dobro slagali, zajedni?ki su stradali za vreme II Svetskog rata.   
  
Utoliko smo vi?e rastu?eni ?to smo svedoci da se sa mnogih strana izvan  
zemlje, ?ine vrlo podmukli poku?aji da se Srbima podmetne kukavi?je jaje  
antisemitizma, da  ih tako izoluju, li?e prijateljstva sa ?itavim jednim vrlo  
mo?nim narodom, da ih navedu na tanak led antisemitizma, da ih gurnu u  
provaliju.    
  
Zlonamerni zloupotrebljavaju vrlo slo?enu me?unarodnu politi?ku situaciju i  
sada?nju prolaznu izolaciju Srbije,  i Srba, da u mete?u Srbe navedu na  
pogre?ne procene, da im prika?u jevrejski narod kao krivca za sada?nje  
raspe?e Srbije. Pojedini politi?ari su drugo, a drugo je ?itav narod.   
  
Zabrinuti zbog ovakvih podmuklih poku?aja na?ih neprijatelja, bremenitih  
kobnim  posledicama po na? narod, poru?ujemo:   
NA?E JE PRAVO DA NIKOGA NE MRZIMO!  Duboko rastu?eni ve?ta?ki  
spolja izazvanim pojedina?nim pojavama netolerancije prema na?im  
nedu?nim sunarodnicima Jevrejima, obave?tavamo vas da se mi borimo za  
ispravne procene i p rotiv mr?nje, i da na?e vekovno prijateljstvo sa Jevrejima,  
ostane tako zauvek.    
  
S‟po?tovanjem   
Tomislav Krsmanovi?   
  
SRBI  I  JEVREJI -  CARUJE  NEZNANJE.   
  
U sveopstoj zbrci koja danas vlada na Balkanu i u Srbiji, nepoznavanje cinjenica i mrak  
pritiskaju i p itanja odnosa Srba i Jevreja.   
  
Jevreji u Srbiji danas dele sudbinu vecinskog naroda, svi smo u istom camcu.   
 
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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9 септембра је Иво Санадер напустио Хрватску, аустријска полиција га је ухапсила у 

Салцбургу, и испоручила Хрватској. 

Често се повређујем, обавезан сам тада да примам инјекције тетануса. 

 

 

Лепо време траје, Ада је погодна за купање. Понекад топло време потраје све до 10 

октобра. 

Руски дом је отворио сезону. 

29 септембра сам се срео са Ристом Мотиком у кафани Касина на Теразијама. Ристо је 

мудар и отресит човек. 

-Октобар 2010.године. Догађања. 

3. пкупбра Патријарх СПЦ Иринеј устоличен у Пећкпј Пауријарщији..Одржани општи 

избори у Бпсни и Херцегпвини. Милпрад Дпдик изабран за председника Републике 

Српске. 

3. пкупбра је преминуп  Драган Сакан,( том 4)  ``оснивач адвертајзинга у бившој 

Југославији (1950)`` . Драгана сам упознао средином 1970-их година, тада је уређивао 

часопис`` Тржиште и пласман``, који се појавио у Београду у узбурканом времену, у 

Југославији која се натезала и почињала да пуца по свим шавовима. 

Када се на речима све више заговарала улога тржишта и прелазак  на капитализам, у 

већим предузећима су осниване службе маркетинга, званичници су се оглашавали да се 

Југославија окреће тржиш ту и Европи. А на делу су настављани окоштани разорно 

штетни бирократски концепти`` самоуправне  несврстане Југославије`.  

По повратку из Белгије 1971 ( том 3) , са престижном дипломом постдипломских 

студија истраживања тржишта сам се окретао предузећима која су имала службе 

маркетинга, писао сам чланке који су били објављивани у часописима отвореним новим и 

свежим виђењима кретања Југославије. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1950
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     Драган Сакан. 

Од Жозефа Лончара ( томови 3-5) сам сазнао да постоји часопис`` Тржиште и пласман``  чији је 

амбицозни и образован уредник извесни млади човек Драган Сакан. Успоставио сам са њим 

сарадњу, која је резултирала објављивањем мојих текстова у часопису, учествовању у дискусијама 

.Стекао сам утисак да је Драган Сакан на неки начин из привилеговане породице, питао сам се 

откуд он на страни новога тренда?  

Утолико више је он био енигма за мене, јер сам ја тада био етикетиран као `` техноменаџер``, `` 

западњак``, `` блати самоуправну Југославију``.. 

Оваква моја помисао о Сакану није истрпела рационалну поверу, он је према мени увек био врло 

предусретљив, а следеће године  деценије су показале да је он био  претеча нових времена, и да су 

његова виђења била на своме месту-,  

Нада Црња ме је упознала са психологом Вером Кондић, из синдиката Независност, она  ће ми 
лекторисати књигу уместо Биљане Куколече.. 

ПД Копаоник организује састанке планнара четвртком у 19 часова у просторијама Месне 
заједнице Теразије 45 у Београду. Ччиталац ће се сетити да су се борци за људска права, 

окупљени око Покрета за зашти људских права састајали повремено управо у овој  месној 
заједници. 

8 октобра је преминула Милка Планинц, позната из дана Хрватског пролећа почетком 1970-их 
година. У то време сам се налазио  у Бриселу, бриселска телевизија је редовно обавештавала о 

превирањима у Југославији, о г рупи загребачких политичра на челу са Милком Планинц. 

-3 октобар 2010.године.  Рушилаштво демонстраната-инстинкт преживљавања. 
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4. пкупбrа 22 особе повређене у судару воза Железнице Србије и службеног воза бугарских 

железница код места Драгпман у Бугарскпј. 

-Oктобар 2010.године. Удар на лично  здравље. 

Томислав Крсмановић                                                                             3 .10.2010 године   
Покрет за заштиту људских права, председник,  Tel.3511829;  Моб. тел. .064 - 3095176;   Pokret@eunet.rs , web - 
w ww.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija.   
  
  
РУШИЛАШТВО  ДЕМОНСТРАНАТА  ПРОТИВ  ГЕЈ  ПАРАДЕ -  МАНИФЕСТАЦИЈА ИНСТИНКТА  
ПРЕЖИВЉАВАЊА.   
  
Нереди и сукоби између противника геј параде и полиције, су јасан знак нагомиланог огромног  
незадовољства Србије која више инст инктивно, него ли на нивоу свести, осећа да су се на њу са свих  
страна устремили да је униште.    
  
Прорадио је инстинкт самоодржања.   
  
Разбеснели демонстранти су се побунили против незапослености, сиромаштва, друштвених 

неправди,  превремене смрти оца, мајке,  брата, сестре, друга, искључености већине, против света богаташа, виде да  
не могу да заснују породицу, здраву љубавну везу, здравље им измиче , моћ, пошасти, читуље боду 

очи на  сваком кораку, губимо територије, понижавају их када макну из земље. Њих боле   лукави осмеси   
подлаца који нашим младима покушавају да продају рог за свећу.   
  
Србија је бачена у блато -  обрачунавали су се са полицајцима, видећи у њима кривце.    
  
А какве везе полицајци  имају са проблемима Србије на умору? Обичан свет не види  е узроке,  
резонује да  су криви полицајци, Влада, Председништво, министри.   
  
А то је врло површан приступ.   
  
Криви су други. То су мафијаши и криминалци којима одговара слабост народа да се тако богате,  
 Иза свега  стоје закулисани потези тајкуна.  .  
Они где год могу дестабилизују Србију.     
  
Званична власт, ДС и њени коалициони партнери треба да схвате да им њихови неискрени и подли  
пријатељи кују мртвачки сандук, причајући им приче о људским  правима.   
  
налогодавцима је потребна не само потпуно  
послушна власт, него она  нова власт, која ће пристати да  за ћар дотуче Србију и српски народ, да свакога  
грађанина прогони, кињи. Желе да доведу на власт мафијаше  – тајкуне, јер данашња званична власт то  
неће да ради..   
  
Највећи непријатељ' у С рбији је разумна формална власт, а највећи  
пријатељи су мафијаши.  нама су потребни исправне процене и слога.    
  
Извуцимо поуке, сложимо се , измиримо. Нека завладају исправне процене , мир, закон, ред и рад. Не  
дозволимо да  нас мунтају и завађају.   
  
  
  
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Дпкумену бр пј 310..  

-  

Дппис Пеуру Арбууини, уреднику издавашке куће. 

Дпкумену брпј 311. 

-8 октобар 2010.године. Лидерима државе. Тихо  убиство да не добијем  обештећење. 
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Томислав Крсмановић                                                                              8.10.2010 године   

Покрет за заштиту људских права, председник,  Tel.3511829;  Моб. тел. .064 - 3095176;   

Pokret@eunet.rs , web - w ww.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija.   

    

    

Господину Борису Тадићу, ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ   

Господину Мирку Цветковићу, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ   

Господину  Ивици Дачићу, МИНИСТРУ ПОЛИЦИЈЕ   

Господину  др.Томици Милосављевићу, МИНИСТРУ ЗДРАВЉА   

    

    

ТИХО УБИСТВО -  ДА НЕ  ДОБИЈЕМ ОБЕШТЕЋЕЊЕ.   

    

Позивам се на моје дописе : ТИХО УБИСТВО ос 28.8.2010 , ФИЗИЧКА 

ДЕСТРУКЦИЈА  – ДА НЕ ДОБИЈЕМ ОБЕШТЕЋЕЊЕ  од 29.6.2010 године, и  ПОКУШАЈ  ТИХЕ  

ЛИКВИДАЦИЈЕ од  13 априла ове године, којим сам надлежне државне органе  

обавестио о перманен тним дугогодишњим ускраћивањима законских права , претњама,  

уценама,  систематским драстичним насртајима на личну безбедност и имовинску  

сигурност, што све поприма одличја истинског свакодневног разорног терора, како 

када  се ради о мени лично, тако и о мој им најближим сродницима.   

  

Обавештавам Вас да се наставља упорна и методична стратегија изнуривања и 

разарања  здравља. То је покушај подмукле, дискретне, физичке ликвидације без пуцња, зато 

што  тражим обештећење, на делу је освета због мога деценијског анга жмана за поштовање  

закона и људских права.  

.    

    

Од тада нисам добио никакав одговор.    

    

Дакле, не ради се само о мени, и мојим сродницима, тако је са већином грађана  Србије.  

Да не могу да се одупру багателним приватизацијама, да не траже повраћај одузете  

имовине, да не могу ослабљени да се бране и збаце мафијаше, да не могу да траже  

обештећење или рехабилитацију  - тако рационализују површни мафијаши.  

сред и, на делу је инструментализација острашћених  распамећених тајкуна:   

, ДА НЕ МОЖЕ ДА  

ПРИВРЕЂУЈЕ, И ДА СЕ РАСПЛОЂАВА, КОПНИ И НЕСТАЈЕ, СТВАРАЈУ СЕ  

НЕВИЂЕН ХАОС И ЛОШЕ ПРОЦЕНЕ, ЈЕР УЖАСНО ОГОРЧЕН НАРОД ПОГРЕШ НО  

ПРОЦЕЊУЈЕ ДА ТО ЧИНИ ЗВАНИЧНА ВЛАСТ - СРБИЈА БУКТИ У ТИЊАЈУЋЕМ  

ГРАЂАНСКОМ РАТУ.   
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--  

                             Стрес. 

10. пкупбар — Приликом нереда који су избили у Бепграду поводом одржавања Параде поноса, 

повређено више од 100 особа док је више од 150 особа ухапшено. У центру Београда причињена 

већа материјална штета.. 

Мущка пдбпјкащка репрезенуација Србије освојила је 3. место и бронзану медаљу на Светском 

првенству уИуалији, савладавши екипу домаћина. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-12 oктобар  2010.године. Допис Вишем суду у Београду. Развлачење  у недоглед. 

Документ број 312. 

-14 пкупбар 2010.гпдине. За Архив САНУ 

Дпкумену брпј 313. 

Томислав Крсмановић :  Зашто су демонстранти  

демолирали  болнички комби? 
  

То није био митинг хомосексуалаца ,  него митинг огорчене младежи,  десила  
се  ерупција потиснућа  извучених  из потсвести ,  на ниво свести ,    дуго  
потискивани бес се претворио   у насилничке акц ије  и  рушилаштва.   

Није тешко препознати у Србији присуство изузетно значајне нервозе,  
љутине, унутрашњих изузетних набоја потенцијалне агресивности , штампа  
је свакодневно препуна вестима тешко замисливих злочина.     

Зато јер је народ Србије изложен страховит им притисцима , стресовима,  
лишавањима права, понижавањима. А то траје већ деценијама.   

Бес проваљује повремено у појединачним насиљима, навијачки  
фундаментализам је вештачка творевина, да се тако напуне касе  
фудбалских клубова, и да се незадовољство младих  усмери , уместо на  
виновнике, на фудбалске     стадионе .   

Грађани Србије су стари и болесни, они нису у стању да се разбесне, могу да  
заплачу, или да се испсују и богорадају пред телевизијским апаратима, да се  
свађају у породици, да руминирају. Оно што има још  младежи, у Србији у  
раљама беле куге, дели на неки начин судбину старијих, ипак они имају  
много више енергије од њих, али бес младих је другачији од гнева старих,  
поготову ако се узме  у обзир  ментално стање нације. Једноставно, они се  
тешко контролишу.   

Зашто су демолирали болнички аутомобил за третман малигних обољења?   

Зато :   

- јер побесне када год зачују учестало завијање сирена Хитне помоћи у  
кварту   

- због лекара који су преписивали непотребне цитостатике   

- што на ћошку стоји продавац дроге, наркомане из  породице не могу да  
излече   

- јер им је неко од најближих тешко болестан, а нема праве неге   
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-14 октобар 2010.године. Tомислав Крсмановић-Повика на Црногорце у 

Србији | Србија и Црна Гора 

 

 

Интегралан текст на линку--http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/povika-na-crnogorce-u-

srbiji.html 

-Октобар 2010. године. Крајње тежак положај избеглица. 

Дпкумену брпј 314. 

-Октобар 2010.године. Иза хаоса у Србији су мафијаши. 

Томислав Крсмановић- ЦРНОГОРЦИ  У  СРБИЈИ    

 

Познато је из историје , да када су нека земља , или 

заједница, у кризи,  да се тада  ствара плодно тло за потрагу 

криваца, траже се жртвени јарци, на које ће се бацити кривица. 

Када је Немачка  била све више растрзавана великом 

економском кризом, и последицама непромишљених ратова у 

које се олако упуштала, масовним незадовољством радника  и 

сиромаштвом, увек је узимала маха јаросна хајка на Јевреје.   

Данашња Србија копни, то сви ми препознајемо, њој 

предстоји, ако се ништа енергично не предузме , убрзано 

слабљење и смањење територије. Умножавају се свакојака   

сумњичења:  за нашу страданију су криви суседи, етничке и 

верске мањине, поједине политичке странке, НВО, поједини 

политичари који су продали земљу да би напунили џепове, 

попови, секте, хомосексуалци, комунисти, мафијаши, тајкуни, 

међународна  заједница, ЕУ, НАТО, поједине велике државе, 

итд. 

Оваква свеопшта и паушална сумњичења, маколико у 

појединим сегментима била основана,  су пре свега присутна у 

сиромашним и заосталим друштвима у којима недостаје 

темељита научна анализа друштва. 

У Србији се, мада то није никако раширена појава, у 

оваквим околностима, све више подгрева нетрпељивост 

појединих Србијанаца  према Црногорцима који живе у Србији.  

Управо бих хтео да се тиме позабавим детаљније. 

Зашто баш на Црногорце? Да ли се ради о масовнијој 

нетрпељивости? Да ли је ова омраза заснована на чињеницама ? Или је 

на делу етничка ирационална предрасуда?  Погрешна процена? Која 

кухиња  подгрева ову омразу?  

Чињеница је да су  нарочито после Другог светског рата, а и 

касније, разни моћници, полицајци, судије, директори, итд,  били 

пореклом Црногорци, неки од њих су се  понашали насилнички, 

узурпаторски у Србији, или у Војводини. 

Али, истини за вољу, Србијом је била прекривена комунистичким 

репресивним апаратом, распрострањеним диљом Србије , све до 

најмањих пора. А ту су ипак далеко најбројнији били Срби из Србије, 

Србијанци, а не Срби из Црне Горе, Црногорци. 

http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/povika-na-crnogorce-u-srbiji.html
http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/povika-na-crnogorce-u-srbiji.html
http://www.nspm.rs/srbija-i-crna-gora/povika-na-crnogorce-u-srbiji.html
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-Октобар 2010.Људски ресурси. 

Документ број 315. 

12. пкупбра амерички  државни секретар Хилари Клинупн посетила Бепград, где је имала сусрете са 

највишим српским званичницима.. 

Због нереда које су изазвали српски навијачи, прекинута квалификациона утакмица између 

фудбалских репрезентација Србије и Иуалије у Ђенпви. 

 -  

           Ухапшени  српски навијач у Италији. 

  

 14. пкупбра  Скупщуина Србије усвојила Декларацију о осуди злочина који су почињени над 

српским народом на простору бивше СФРЈ током ратова 1990-их. 

 

Томислав Крсмановић: ИЗА ХАОСА У СРБИЈИ СУ МАФИЈАШИ.   
  
Истрага је на трагу организатора дивљања навијача у земљи и пре пар дана у  
Ђенови. Званични извори назначавају као организаторе двојицу мафијаша, оба се  
налазе ван земље.   
  
Овим се доказује да иза хаоса  и нечувеног брлога у Србији који је земљу и народ  
довео до прага  нестанка, се налазе мафија и криминалци, који имају подршку снага  
мрака ван земље, јер тако њима одговара. У слабој Србији могу да краду, пљачкају,  
приватизују за багетелу, шверцују наркотик е, бело робље, људске органе, да  
неутралишу кога год хоће тихо, без казне, и непрепознавања, јер где је слабо судство  
ту је рај за криминалце.    
  
А слаба Србија, болестан и остарео народ, нема снаге да брани Косово, југ Србије,  
Војводину.  Зато су криминалц и и плаћени од њихових  босова из гео-окружења.    
  
Или мафијаши или Србија? Питање је сад.   

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990%D0%B5
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-.28 октобар 2010.године. Снежани  Маловић, министру правде. Судови већ 16 година 

развлаче одлуку о накнади штете. 

Документ број 316. 

-  Новембар 2010. Догађања. 

2. нпвембра је пала кпспвска влада Хащима Ташија. 

3. нпвембра земљотрес  јачине 5,4 Рихуера погодио Краљевп. Две особе погинуле, повређено на 

десетине, а причињена и већа материјална штета. 

3 новембра преминуо Viktor Chernomyrdin,(b. 1938). 

4. нпвембра председник Србије, Бприс Тадић, посетио Вукпвар и Пвшару, као први председник 

Србије који је дошао у тај град и одао почаст жртвама злочина на Овчари који се догодио у 

јесен 1991. 

4 новембра се срушио у Централној Куби  Aero Caribbean Flight 883, 68 погинулих.   

4 новембра смо опет одржали наш састанак у Ресторану  Парк. 

4 новембар 2010.године. Захтевам вашу  моменталну  интервенцију. 

Документ број 317. 

-5 новембар 2010.године. Недоличан поступак службенице на шалтеру у Влади Србије. 

Документ број 318. 

-5 новембар 2010. Провајдеру ЕУНЕТ. Сметње у употреби личног рачунара. 

Документ број 319. 

--5 новембар 2010.године.  Слободану Хомену.. 

Документ број 320. 

Новембар 2010.године. састанак са УНИ-ТУРС. 

Документ број 321 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Chernomyrdin
https://en.wikipedia.org/wiki/1938
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1991
https://en.wikipedia.org/wiki/Aero_Caribbean_Flight_883
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-  

-10 новембар 2010.године. Хелени Сурлић 

Документ брпј 322..  

-10 нпвембар 2010.гпдине.Кп влада Србијпм, 

Дпкумену брпј 323. 

-12 новембар 2010.године.Томислав Крсманов ић: Напад на здравље 

.Документ број 324. 

 

-Новембар 2010.године. Догађања. 

15. нпвембра  Милпрад Дпдик   ступио на дужност председника Републике Српске.. 

19. нпвембра  Свеуи архијерејски сабпр Српске правпславне цркве рашчинио владику Аруемија. 

-23. нпвембра  Северна Кпреја бомбардује острво Иеонпиеонг, што је изазвало војни одговор 

од Јужне Кпреје. Инцидент је изазвао ескалацију тензија на Кпрејскпм пплупсурву и добио широко 

распрострањену међународну осуду. Уједиоене нације су изјавиле да је један од најозбиљнијих 

инцидената од краја Кпрејскпг рауа. 

24. нпвембар — Комесар за проширење Еврппске уније, Щуефан Филе, уручио српском 

премијеру Мирку Цвеукпвићу упитник Еврппске кпмисије. 

-Децембар 2010.године.Догађања. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0


925 
 

13. децембра је преминуп  Ришард Хплбрук, амерички дипломата ( 1941).. 

17. децембра је преминула   Мира Саоина, балерина и кореограф Народног позоришта у Београду 

(1924). 

24. децембра је преминуп  мој стари познаик из студентских дана Љубпмир Ћипранић, (том 2, 

под именом Ћеранић Љубо, мојом погрешком) српски глумац  (1936). 

.  

              Љубо Ћипранић 

Били смо заљубљени у исту девојку, по имену Нада. 

После раскида са мном се упознала са Љубом. Често му је причала о мени.Једног сунчаног 
дана на излазу из парка што се од улице Народног фронта пење у Балканску улицу ,преко пута 

Хотела Москва , ми се обратио  насмејан вршњак: `` Толико ми је причала Нада о теби, реци 
ми искрено  зашто сте раскинули```?. 

О  Нади сам му казао оно што стварно мислим о њој, све најбоље.  Имао сам  утисак да се он у 
њу озбиљно заљубио. 

Од тада смо нас два постали искрени другови. 

У међувремену је постао познати глумац. Сеђам се његових улога у филмовима и серијама који су 

обележили нашу кинематографију, филмови "Буђење пацова", "Бурдуш", "Бубашинтер" и серије 

"Љубав на сеоски начин", "Камионџије" и "Отписани". 

29. децембра је преминуп  Владан Бауић, српски политичар, оснивач и председник 

Демохришћанске  странке Србије (*1949                                        

).  

 

Упознали смо се на страначким скуповима. Схватио сам да је он необична личност, другачији од 

осталих. Јер је врло оштро, и врло оштрумно јавно износио незаконите поступке и злоупотребе 

појединих политичара.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1924
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1936
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1949
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Још више је привукао пажњу изношењем у јавност података о злоделима ОВК и албанских 

терориста на Косову и Метохији. 

Ја сам му се пбраћап кап адвпкауу, и касније кап минисуру правде, али сам схвауип да није 
дпвпљнп оегпва дпбра впља. 

``Пплуге пдлука се налазе у нефпрмалним ценурима мпћи``, саппщуип ми је у канцеларији оегпве 
пплиуишке суранке у малпј улици недлекп пд Сууденускпг парка. 

 

-2 децембар 2010.године. Допис Четвртом опшинском суду у Београду у вези заплењене 

архиве априла 2000.године. 

 

 

 

 

  
  

 -5. децембра је Тениска репрезенуација Србије освојила Дејвис куп, победом над  

 , селекцијом Француске у Бепграду. 

  

 7. децембра је ухапшен Чулијан Асанж, власник сајта Викиликс који је објавио поверљиве 

депеше америшке дипломатије. 

ПРВИ  ОСНОВНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ                           Посл.бр.10 И.10133/10 

 

              Одговор на Закључак од 01.07.2010 године.       

 
Изјављујем да је цела ова ствар са овом архивом вештачки исконтруисана за сврхе 

изазивања тензија и лоших процена, наводно да садржи опасне податке које ја могу 

обелоданити и ставити појединце из бивше полиције и државног апарата на 

оптуженичку клупу. Ја то никада нисам желео, нити  желим, нити ћу желити, јер да 

ми је то била намера, ја бих то досада учинио, јер имам и без те архиве сасвим 

довољно података за такву сврху. Али ја то немам намеру да учиним, ни сада, нити 

било када у будућности. Ја имам 74 године, пензионер сам скромних примања, борим 

се за преживљавање, и такве ствари ми не падају ни на крај памети. 

 

Зато се обраћам овим  поднеском СУДУ, молим СУД да ову моју учтиву жељу 

пренесе и МУП-у Србије, да предузму мере да архива буде враћена, у њој се налазе 

моје драге успомене, преписка, слике, рукописи мојих књига ( ја сам објавио 

последњих година неколико књига, које  никоме нису нимало засметале или 

нашкодиле, на било који начин), научни радови, примерци преведених књига, итд. 

 

Што се тиче тачне адресе извршног дужника     , он је према новинским вестима и од 

стране Нолета Лекаја, код кога је становао на адреси Високог Стевана број 1, убијен  

у обрачуну криминалаца у Београду. Покојни се био уселио насилно уз подршку 

полицијских органа, Лекај је био без адекватне и благовремене заштите органа МУП-

а, Првог општинског  и Четвртог општинског суда, који нису благовремено и стручно 

реаговали, иако је Лекај благовремено  стручно уредио поднеске ( видети досије 

Нолета Лекаја   ). Ја тачну адресу МУП-а где се ствари налазе не знам, јер је то МУП 

учинио без мога знања, за цело време је са покојним често био у друштву сарадник 

ОУП Стари Град Бјелетић, дружили су се, посећивали, били по оближњим кафанама 

у суседству (Ја против Бјелетића немам ништа против нити ћу га тужити, на крају 

он је само извршавао наређења својих претпостављених). Дакле, тачну адресу где се 

налазе ствари знају  МУП, ОУП Стари град, Бјелетић, тј. његови тадашњи 

претпостављени,  а све се ово може сазнати у надлежним службама МУП-а. 

 

Да су безбедоносни органи однели архиву, да би наводно укрили неугодне податке и 

доказе нечијих злоупотреба, постоје јасни докази. Ја сам председник Покрета за 

заштиту  људских права, био сам жртва исконструисаних интрига  проглашен 

потпунио невин и недужан, поштен патриота, за унутрашњег непријатеља, што се 

види у  моме досијеу у СДБ ( видео сам то пре неколико година).  

Време је да се освестимо и да превазиђемо лоше процене, интриге и заваде, да не 

будемо будале до вијека. Први општински суд је растезао скоро читаву годину дана 

да донесе правоснажно решење, а онда је Четврти оштински суд такође развлачио, а 

за то време је архива наводно нестала.Чак када би то и било тачно, а није тачно, 

крива су оба суда, као и органи МУП-а којима су поднешене Кривичне пријаве, и 

судови, и МУП су били упозоравани , да треба да реагују благовремено, јер постоји 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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                    Џулиан Асанж. 

13 децембра је у Руском дому наступао познати композитор и мој познаник из студентских дана 

Жарко Петровић ( том 2). Када је његова представа била завршена дуго смо  разговарали у холу 

Руског дома. Потсетио сам га на наша дружења у време када је компоновао чувену песму Све моје 

јесени су  тужне:  

`` Казао си ми тада да си добио инспирацију за ту песму на неком ужичком мосту`` , погледах га 

весело. 

`` О да, зар је могуће да се тога сећаш``, потапша ме по  рамену. 

  

 15. децембра је укинуто обавезно служење војног рока у Србији. 

  

 18. децембра је Бприс Тадић, на скупштини ДС-а, поново изабран за 

председника Демпкрауске суранке. 

  

 -  

  

 18 децембра је заппшелп нещуп врлп знашајнп, названп сликпвиуп Арапскп прплеће. 

 . 

-  

 

15 децембар 2010.гпдине смп Деса и ја ппсе уили драгпг друга из деуиосува Шеду Радакпвића, 

ппзнаупг ппд надимкпм Шеда Цвекла ( упмпви 1-5). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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-15 децембар 2010.године. Допис суду у вези заплене архиве. 

 

 

-23 децембар 2010.године.Јавно представљање књиге САГА О ... ИЋИМА. 

 

Мала сала ове установе  је била испуњена до последњег  седишта.   

Међу присутнима сам запазио драгог пријатеља још из ђачких дана  Јакова Гробарова ( томови 

1-5). Он је сада стар човек.Упркос тегобног живота, потуцања по  тротоарима, подрумима и 

таванима пријатеља који би се сажалили на њега,  гладовања, боемског живота по димљивим 

београдским кафанама и безброј испијених свакојаких алкохолних пића наручених од  његових 

пријатеља, он је доживео добре године, делује смирено, има стан и приходе.  

ПРВИ  ОСНОВНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ                           Посл.бр.10 И.10133/10 

 

              Одговор на допис од 06.12.12010 .године.       

 
У одговор на ваш допис немам ништа ново да додам, позивам се на мој поднесак од 

06.9.2010 године. 

 

Наведени Драган Здравковић је по својој прилици убијен, уколико то није тачно, 

његову адресу не знам, у вези тога сам се у више наврата обраћао МУП- у Србије, без 

резултата. 

 

Заплењена архива се налази у просторијама МУП--,а Србије. 

 

Обавештавам Суд да се приводи крају захтев за обештећење пред Вишим судом у 

Београду, поводом деценијских штета нанетих мени , у оквиру тога је и ставка 

заплене ове архиве. 

 

Изјављујем, да уколико МУП не врати архиву, онда ћу добити надокнаду нанете  

штете. 

 

Ако добијем правичну накнаду штете за одузете архиву, изјављујем Првом основном 

суду у Београду да ћу одустати од потраживања да ми се ова заплењена архива врати. 

 

У Београду 15.12,2010 године                                                Томислав Крсмановић 

 

                              ЈАВНО  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  КЊИГЕ   

                          САГА О....ИЋИМА 
                        Први том, 1940-1953 година.  
                  Аутор: Томислав Крсмановић ( www.tomislavkrsmanovic.com, Vikipedija) 

 

У четвртак, 23 децембра 2010 године у 12 часова, Завод за унапређење културног 

развитка, Риге од Фере 4. 

 

Учесници: 

 

-МАРИНКО АРСИЋ ИВКОВ 

--ДУШАН ЗУПАН 

-СЛОБОДАН ЂУРОВИЋ 

--САША СРЕЋКОВИЋ 

-др.ЈОВАН  ПЕТРОВИЋ 

и Аутор. 

 

 

Коктел. 
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Он је сада други човек. 

Одувек сам се трудио да испод његовог спољњег изгледа и необичног наступа, докучим до 

његове аутентичности, осећао сам да он није површан  кафански посетилац који тражи заборав 

у чашици, уместо да се бори, да није скитница и просјак. Њега нешто дубоко мучи, велико, а 

мени непознато. 

Објавио је многе књиге, песме, и свашта друго. Схватио сам да је он мисаоно врло дубок и да 

целог живота трага за суштином  овоземаљског  битисања. 

Разговарали смо у сали уз шољу црне турке кафе. Јаков је постао други човек. Пронашао је 

себе.  

 
 Eво једног његовог објављеног текста из 1968.године, у коме прича зашгто неће да ради?  
 

 

KRSTIO BIH JARIĆE 

 

Umesto omaža 

Zovem se Grobarov. Predstavljam se radi formalnosti. Inače, moţete me pronaći u svakom drvetu koje 

lista. 
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A znate gde ne moţete da me pronaĎete? Reći ću vam i to. Ne moţete da me pronaĎete u preduzeću za 

drebankom, na fakultetu pred šalterom za overavanje semestara, na sednici radničkog saveta, ili na nekom 

partijskom sastanku. A ja to ţelim. Moţda ţelim iz dna duše. 

Pre neki dan došao sam jednome od vas (moţda ste to baš vi bili) u ustanovu da traţim posao. Vi ste me 

ponudili da sednem, a onda ste me upitali: 

— Dakle, vi hoćete da radite, zar ne? 

— Da — rekoh — moram da radim, da se angaţujem, da se uključim u društvo, pošto ne ţelim više da me 

smatrate (vi) nekorisnim čovekom. 

— Lepo je to od vas. Samo, ja mislim da vi nećete da radite. Znam ja vas. 

— Ali, molim vas — usirotivih se. 

— Da, da, nećete! — prekide me jedan od vas. — Volite vi kafanu. 

— Hoću da radim! — bio sam uporan. 

— Nećete! 

— Hoću! 

— Nećete! 

— Hoću! 

Uto zazvoni telefon i jedan od vas mi pruţi ruku izvinjavajući se što je zauzet i reče mi da ponovo navratim. 

IziĎoh na ulicu. 

Stajao sam, neodlučan, neko vreme, kad me neko uhvati za ruku. Moja prijateljica Vera, sva besna, ide da 

baci na glavu nekom poslastičaru kolače jer su pokvareni. 

— A posle podne — reče mi Vera kada smo se pozdravljali — idem kod jedne starice da mi gleda u šolju. 

Odlično gleda. 

Zamakla je za ugao a ja sam polako krenuo niz ulicu. Činilo mi se da iza svakog zavijutka čujem glas. 

Razgovetan glas. 

— Grobarove, ti si nas razočarao. Pokoravaš se, je li? Hoćeš da staviš mašnu i šešir. Nismo znali da si 

kukavica, da ćeš da poklekneš, da se predaš. 

Pobegao sam u kafanu, i stao da pijem. 

Pred veče je naišao moj poznanik i prišao mom stolu. 

— Opet piješ? — upitao me je. 

— Opet! — rekoh. 
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— Ama što se već jednom ne okaneš toga i ne počneš nešto da radiš. Ti si mlad, zdrav. Imaš ti još nade. 

— Neću da radim! — vrisnuh. 

— Moraš da radiš! 

— Neću! 

— Hoćeš! 

— Neću! 

Sutradan sam igrao kolo s brigadirima sa autoputa. Igrao sam ludački. Kroz telo mi je prolazila nekakva 

struja: prijatna i patriotska. Posle je počela da pada kiša i mi smo se razišli. Ja sam opet pošao u kafanu i 

tamo plakao, a neki od vas su me tešili. Moţda ste to bili vi. Sledećeg dana sam u jednom listu pročitao 

oglas: „Krstio bih jariće", a potpis je bio: ,,Jakov Grobarov." 

Jakov Grobarov, Hodočasnik, 1968. str. 67 – 68. 

Ми смо данас у 2010.години, није се много ствар променила. Послодавци се жале на тражиоце 

посла:Траже посао, а Бога моле да га не нађу.  

Да ли ће се ти млади људи, нерадници,  једног лепог дана пробудити и освестити, као што се то 

десило Јакову Гробарову?  

Марија Савин је љупка и усамљена. Испод лика и наступа поносне интелектуалке од 

интегритета се укрива стидљива и врло резервисана  жена коју околина не схвата како треба. 

Њене врло сликовите , написане префињеним литерарним стилом, путописне колумне у листу 

Политика,  и књиге о далеким земљама које је посетила,  су постале врло читане у Србији. И не 

само у Србији. 

 

                      Марија Савин. 

Доказ њене нарастајуће популарности су препуне сале Коларчевог универзитета када год би 

представљала  неку  од њених књига.. 

23 децембра сам среп Драгицу Ппашић у 17 шаспва испред Сппмениа Карађапрђу , на пуу у ка 

Задужбини Гпјкпвић. 
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-25 децембар 2010.године.Поводом доследног става Ватикана о Косову.-    

 

Децембар 2010. Прпмпција Дрине. 

Дпкумену брпј 325.   

 

 

 

 

 

 
Томислав Крсмановић                                                                          25.12.2010 године  

Покрет за заштиту људских права, председник   

Тел.3511829 ; Моб.тел.-064-3095176                                                                                                                                                  

www.tomislavkrsmanovic.com, Википедија 

  

  

ПОВОДОМ  ДОСЛЕДНОГ СТАВА  ВАТИКАНА  У  НЕПРИЗНАВАЊУ  КОСОВА. 

  

Чувајмо се Данајаца и када нам нуде поклоне. 

  

  

Апостолски Нунције у Београду, Његова Ексцеленција Надбискуп Орландо 

Антонини, је изјавио за Политику поводом Божићњих и новогодишњих празника, да 

Ватикан остаје доследан  у непризнавању Косова. 

  

Разлози оваквог става, који је у флагрантном нескладу са историјском вековном 

истином о непријтељској улози Ватикана на  Балкану, када се ради о Јужним 

Словенима ( и уопште Словенима), о односима Срба и Албанаца, су јасно и 

недвосмислено исказани у речима Апостолског Нунција у Београду, које преноси 

лист Политика од 25 децембра ове године:'' Веома су се побољшали односи између 

Свете столице и Српске православне цркве, а избором Патријарха Иринеја, отворене 

су охрабрујуће перспективе за целу Божију цркву''. 

  

Оваквим великодушним гестом са Косовом, се жели придобијати Србија, ублажавати 

тежина вековних злочина Католичке цркве ( Ватикана), према Србима, и  уопште на 

Балкану; циљ је подмукло трасирати простор за постепену екуменизацију ( 

превођење православних Срба у католичку веру). 

  

Добро је то проучено од ватиканских мудраца, Ватикан не губи ништа значајно ако 

заузме овакав став у корист Србије, таква подршка не може на било који  иоле 

значајнији начин изменити садашњи однос Србије и статуса Косова.  

  

Али може придобијати значајно поверење и симпатије лаковерних у Србији. А њих 

нажалост још увек има. 

  

Најважнја је данашња стратегија Ватикана : Србе екуменизовати по сваку цену ( 

превести их у Католичку веру),  упркос вековних тешко замисливих злочина 

Католичке цркве на Балкану, DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN; од како су 

Словени на Балкану отуда се на њих проспипају најотровнија мржња и невиђено зло. 

  

Ватикански мудраци резонују : искажимо на речима формалну подршку у вези 

Косова, да би омекшали, придобили наивне Србе. (А ко проучава историју сазнаће да 

је Ватикан- Католичка црква, вековима снажио Албанце на Косову на штету Срба, и 

изазивао најкрвавије ратове на Балкану). 
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2011. 

 

-1.јануар 2011.године. У Нову 2011.годину улазим са поново поквареним 

компјутером 

.  

Људско зло и пакост су дубоко усађени у свести и савести појединих људи. Они једва 

чекају да дође нова година, да у њу уђу са вишегодишњим навикама мржње и 

најзлијим намерама. 

Ко су ти људи? Одакле су? Откуд њима толика мржња? Да ли је то `` политичка`` 

мржња, или отровно зло на националној основи?. 

.Шта чинити? Огласити, поднесци државним органима, судовима? 

Моји одговори су највише, шетње кроз шуму, одласци  на Авалу, дизање лаких терета, 

здрав живот.   

То одагнава стрес. 

Непријатељ је моћан, свеуведен, до најмањих пора.  

Потребни су промишљеност, смирен разум и  хладна глава, методична акција. 

- 1 Jaнуар  2011 .године. Томислав Крсмановић  СРБИЈА У 2011 ГОДИНИ : СУРВИВАЛИЗАМ, 

УМЕСТО СОДОМЕ И ГОМОРЕ !  

 

Србија од 1941, па од 1945 године, све до данашњих дана, је постепени суноврат 

радног , честитог и толерантног српског народа, је време када постепено, неосетно, 

настадоше безбожништво, безакоње и неморал, и када свакојаке пошасти подмукло 

накренуше на бок снемоћалу, одувек Богу окренуту Србију.  
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Србија бејаше мирно честито село на брдима, где се ишло у цркве, на свадбе, у којој 

вредни стамени радини сељани,  славише мобе, жетве, прела и посела, Видовдан, 

Божић и Ускрс. У овој Србију су струне гусала јежиле непобедиве ратнике, који су 

бранили своју родну груду, а када туђинци наваљиваху на Србију, када би чули из 

српског рова гусле, би бежали главом без обзира. Одане љубе су чекајући своје мужеве 

ратнике љуљале колевке под иконама у кућама пуним дечијег плача. Био је поштован 

свој ближњи и сусед као највећа светиња, задата реч је била јача од сваког закона, 

ломиле су се чеснице, деца се играху по слами испод столова уочи Божића.  

У тој Србији су царевали љубав и слога. 

Ова божија, честита и радина Србија, олако, широко отвори своја недра, у која јој наши 

злотвори из потаје и на превару упустише најопасније гује отровнице. 

Одузеше народу вековну веру у Бога, завладаше неморал и безакоње, слаби ген 

нахушкаше нечастиви да гуши јаки, накоћене змије изсисаше из потаје снагу, сокове, и 

крв, некад млад и здрав народ постаде постепено, невидљиво, најстарији и 

најболеснији.  

Нагло порасте број оболелих, Србија би облепљена читуљама, Србијом захара бела 

куга, природни прираштај постаде негативан. Села пропадају, све је више наркомана, 

хомосексуалаца, бујају свакојаке пошасти. Као да је смак света- рашири се педофилија, 

подмећу потмули инцест. Јавна култура се истопи, уведоше нечастиви свакојаке 

Ријалити шоу, Великог брата, Фарму, да трују нашу децу и младе. 

У  јавним медијима лансирају раскалашне жене лаког морала, да буду узор нашој деци.  

А Албанке, косовске политичарке и представнице Косова у свету изазивају дивљење 

света својом достојанственшћу и мудрошћу.  

Лукави саветодавци, како кажу наши Црногорци-Латини су старе варалице. 

Јавни морал се истопи на очиглед као пролећњи снег, поводљива руља прихвата 

морално труљење као нешто нормално-убедише их наивне да је тако свугде у свету. 

Породице су у расулу, млади неће у брак, има и овога: да младићи презиру девојке, и 

обратно. Привреда пропада, висок је број незапослених. Провалници усред дана 

пљачкају банке, станове, јавна добра, као да је Србија Алајбегова слама. Одоше млади 

ван земље у потрази за преживљавањем. Хулигани насрћу некажњено на тела 

незаштићених девојчица, девојака и жена-као да оне немају душу. Нико не сме да 

брани невине жртве од насилника. И полиција је понекад немоћна.Богаташи 

приватизују за багателу оно што припада народу.  

Угрожена су драстично људска права.  

Све позавађаше, спроводи се терор над Србима на Космету.  

Престрашена добронамерна званична власт није у стању да се одупре притисцима 

организованог криминала, јер их неко подржава, острашћени мафијаши опасно прете 

уплашеним званичницима.  
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Тешко рањену обеспомоћену Србију прождире менгелеовским вилицама слаби ген 

врло методично ревитализиран , име и презиме овог слабог гена је ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ ( неформална власт). Нечастиви јачају гује у недрима Србије, снаже 

антрополошки отпад, ментално ретардиране клиничке идиоте ( са лажним високим QI, 

њих су убедили да је црно бело), заслепљене баснословним ћаром, да помоћу њих 

сахране Србију. 

Срби нахушкани против Срба! 

Народу се намеће комплекс кривице, Србију распарчавају, желе да је сведу на 

Београдски пашалук. Србе нечастиви убедише да је црно бело, и бело црно, ако они 

кажу Србима да је снег црн, највећа јерес ће бити ако Срби кажу да је бео. Србија 

понекад самој себи блебеће: Срби су нацисти, Срби су кривци за све, Срби не ваљају, 

Срби су геноцидан народ, изгубили смо Косово, косовски Албанци су у праву, пропали 

смо, итд. 

Србија, идилично село на пропланцима, у коме су се славили Бог, рад, ред, породица, 

где се садило и жњело, рађало, у коме је био поштован ближњи, сусед, као светиња, где 

је владала овоземаљска хармонија, се претвори у пустињу, завладаше мржња и 

материјална и духовна беда. Уместо сеоских топлих кућа белих зидова и црвених 

кровова, уместо дворишта препуна веселих чељада, амбара пуних жита, штала стоке, 

помолише се контуре срушеног библијског Храма зла у коме шиште накоћене змије. 

Данашњу Србију неки назваше Содома и Гомора. 

Не предавајмо се, усправимо кичму, још није касно, ако будемо мудри можемо се 

избавити.  

Сурвивализам почиње да се промовише као књижевни и друштвени концепт, тојест као 

матрица која почиње да доминира српским друштвом. Народ то просто назива: 

преживљавање! Сурвивализам је спој биолошког, духовног, уметничког, социјалног, 

историографског у амбијенту савременог. Он се намеће као потребан или чак 

неопходан за опстанак у европској Србији, друштву у интеграцијама, кризи, 

реформама, нихилизму.  

 

Остала је борба за голи живот - појединца, породице, народа.  

Овај нови постмодерни, реалистични правац ће вероватно задобити пуно поштоваоца у 

Србији у наредном периоду, јер је сурово искрен и бескомпромисан, додирује дубину 

човековог бића. Сама појава сурвивализма у Србији ће јасно говорити да су нам 
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неопходне темељне, суштинске промене, потпуно преусмерење медија, установа и 

државе, ка вредностима духовности и човечности, ка коренима наше Православно 

словенске културе и цивилизације.  

Појава сурвивализма нам јасно говори да су угрожени идентитет и егзистенција 

српског народа, те да овај проблем треба крајње озбиљно схватити и свестрано, 

марљиво, тимски приступити . 

Успоставимо исправне процене, сложимо се, нека свако обавља како треба своје 

задатке: на радном месту, у образовној установи, у породици, суседству... ''Ако свако 

уради што може, народ ће бити спашен'', Ву Караџић. 

-2 јануар 2011.године.Старе и нове генерације Динараца у Београду. Свежа крв у 

венама Београда и Србије? Или утапање у затечено?, 

Под географским појмом `` Динарци`` се подразумевају људи који су настањени у подр 

учјима Динарских  планина (Динариди или Динарски Алпи), у планинском  

масиву  у јужној Европи, који се протеже западним делом Балканског 

полуострва кроз Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију, Црну 

Гору .Динарске планине су добиле име по планини Динари, која се налази 

на граници Далмације, Босанске крајине и Херцеговине. 

 

 

                       

                                         Динара планина. 

У Београду и Србији се као Динарци виде становници Западне Србије, Босне  и 

Херцеговине, Црне Горе и Срби из Хрватске. 

Специфичност месног становништва је његова висина  сматра се да су људи из 

Динарског краја (тзв. „Динарци") највиши у Европи.  Друга особеност динараца је 

њихова виталност и отреситост, потреб за доминацијом као  црта карактера, упорност и 

истрајност, поноситост.и праводољубивост. 

Овде није место за расправу етничког порекла динараца, јер су те  острашћене теме 

расправа, у последње време све више иполитизоване , у сврхе дневне политике 

појединих држава и народа, позивају ћи се на њихове етничке и антрополошке 

карактеристике, висину физичку граћу, облик главе, боју косе и очију.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Што се нарочито запажа у Црној Гори, а затим и у Македонији, Албанији па и  

Хрватској, не заобилазећи понекад и Србију. 

Суштина ових расправа када се ради о политизацији, је да се становништво Балкана не 

представи као доминатнто словенско, што оно јесте, него да је пореклом илирско, 

келтско,иранско, итд, да су се Словени овде доселили у позним историјским вековима.  

Руски и јеврејски научници пак са њихове стране, стварају истинску европску и 

светску реформу историје, истичући да су историју у минулим мрачним вековима 

писали по свом нахођењу ОНДАШЊИ ПОБЕДНИЦИ.  

А да је дошло време да ДАНАШЊИ ПОБЕДНИЦ дају објективно виђење. У Србији  се 

створило језгро научника који доказују да је историја  фалсификована што се тиче 

Словена на Балкану и других народа који данас живе на Балкану. Слободан Јарчевић ( 

том 5-Тел. 063/495-051, vladarsk@gmail.com) је дао заначајан допринос. 

Јеврејски извори тврде: СРБИ И ЈЕВРЕЈИ СУ ПРИЈАТЕЉИ ИЗ РИМСКОГ ДОБА. 

Позивајући се на стране изворе најчешће недовољно поуздане,  и писане по начелу 

ПОБЕДНИК ПИШЕ ИСТОРИЈУ, пре свега римске ( ватиканске),  али и на поједине 

западноевропскке ауторе, лансирају се свакакве ` научне `` теорије о тамној боји косе и  

очију, карактерним  особинама, крвним  групама, са намером д се докаже да  словенски 

становници Балкана, наводно имају мало везе са Словенима. 

Пре свега не одговара чињеничном стању да су они доминантно црномањасти, тамне 

косе и очију, јер су значајно заступљени и плавокоси,и смеђи, а већина становника 

словенског Балкана, ако има тамну боје косе, има очи светле боје, плаве или зелене.  

Балкан је мешавина народа, а антроплози знају добро  да се мешавином црномањастих 

и плавих родитеља, обично рађају црномањаста деца.  

Радећи на публиковању етнолошких монографија о становницима бивше Соколске 

нахије, Космаја, и других регија,запазио сам занимљиву истинску закономерност, они 

из западних, ијекавских, делова Србије, су исказивали  далеко већи интерес да сазнају 

своје порекло, него ли они из Шумадије и других делова Србије.  

Будући да сам пореклом по оцу из околине Љубовије на Дрини, у Западној Србији, а по 

мајци из Братунца-Сребренице, што је Источна Босна, од детињства, па све до 

данашњих дана сам запазио да су људи из завичаја, борбени, оптимисти, да чувају 

традицију, негују своје обичаје и корене, и да се не  предају тако лако.  

Нимало не умањујући  виталност и доприносе Срба из осталих делова Србије, 

потсећам на допринос чувене Дринске дивизије  победи Срба у Првом светском рату, 

чувена Динарска четничка дивизија, комунистичка  и четничка побуна су се зачели  у 

динарским крајевима. 

Иако сам по пореклу оца и мајке из тих граничних  динарских постојбина, рођен сам 

1936.године у Прешеву у Јужној Србији, где је мој отац био на дужности у Дуванској 

станици, одакле је премешетан  у Велес и Ђевђелију у Македонији све до почета 

Другог светског рата 1941.године. Да би од 1945 године службовао у Житковцу, 

Крушевцу, Нишу породица је се доселила у Београд 1951.године, где је остала до 

данашњих дана.  

Имао сам прилику да упознам дивне Србе из Јужне Србије, и драге Македонце, то су 

све ваљани и способни људи. Боравак у Београду и упознавање Војводине,  Шумадије, 

Источне Србије је био прилика да препознам  генијалност људи са ових простора. 

mailto:vladarsk@gmail.com
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Али и да установим извесне разлике у карактерним особинама овдашњег 

становништва,  упоређујући их са оним из Западне Србије и отуда, преко Дрине. 

У Земунској гимназији 1951.године, касније у Првој мушкој, ,па у Првој београдској 

гимнаији све до 1955.године, са мном у  разреду су били поједини ђаци пореклом из 

тих динарских крајева, Црногорци, Босанци, Херцеговци, Крајишници. Очеви неких од 

њих су се доселили у Београ након Другог светског рата, неки  од њих још пре рата. 

Запажао сам да међу њима доминирају они `` који су попримали боју околине``. Били 

би смирени,  личили би ми на оне младе потомке грађанских старих београдских 

породица. Ама баш никакве везе са постојбином предака.. 

Било је и оних који су чували тај изворни дух, и то сам препознавао   

Нешто неодољиво би ме привлачило да се са њима дружим. Са тугом сам оне друге 

видео као отуђене од корена, измењене. На моје иницијативе потсећања на корене,  

нису нимало  реаговали. то нису ни схватали. Нити их је то занимало. 

Када сам се уписао на Економски факултет у Београду 1955.године, упознао сам 

студенте  

придошлица из тих горских крајева. Десило се за мене нешто врло битно, што је имало 

значајне реперкусије на мој лични идентитет и поимање стварности у Београду. 
   
О томе сам се изјаснио у тому 2, мога аутобиографског романа:. 

 

``Љубопитљиво сам мотрио студенте провинцијалце, да видим њихове изразе лица, 

поступке, речи, Гледајући ове веселе и живахне студенте из унутрашњости, препознах у 

њима оно чега, барем за мене, нема у Београду; Београђани, су нешто друго. Можда ми се 

само тако чини, можда други не мисле као ја: Београђани ми изгледају као да су се 

одродили од корена и од традиције, некако су ми постали отуђени.  

 

А ови провинцијалци су тако енергични, тако изворно духовно здрави и оптимисти. Прави 

мелем за моју душу.  

 

Оптимизам који сам донео из унутрашњости када смо дошли у велеград Београд-Земун 

1951 године, се брзо „отопио―. Потиснула га је велеградска калдрма, крцата брижним 

људима који уморни вуку спори корак за кораком, калдрма препуна свакојаких страних 

новотарија. Покушавао сам затечен да као дављеник испливавам из реке страних утицаја, 

који би ме гурали у отуђену апатију и одгуривали далеко од моје обале.  

 

Хватам се сада за овај дух скоро заборављене провинције, као дављеник за појас за 

спасавање, прикупљам снаге за нове помаке.  Овај данашњи Београд није онај Београд у 

који сам долазио пре 1951 године.  Тај ранији Београд је за мене био светиња, диван главни 

град наше славне земље; видео сам широке улице и зграде као да су се негде са неба 

спустиле на брегове; свугде се размилели млади као мрави, на сваком кораку радост, чује 

се весела граја, сретао сам веселе и предусретљиве људе. Београд је тада био за мене град 

снова у коме ћу тек да заблистам пуним сјајем.  

 

А уместо тога, када дођох у тај град снова 1951 године, над мој живот се надвише 

суморни облаци, из којих су засевале муње и громови из све снаге у мој мали брод на 

узбурканој бескрајној пучини.. 

 

Београд је за мене постепено постајао град без душе. Почео сам да га замишљам као неко 

људско биће, гунђало, чијим улицама шетају неки безосећајни намргођени људи; овај град 
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ми заличи на злог човека, који ме не прихвата, не уважава ме, пролази поред мене као да 

не постојим; београдске улице ме просто одбацују када год се на њима појавим, само што 

ми не кажу:''Бежи, иш!'' .  

 

Ја се у Београду осећам сувишан. Шта сам му скривио? Осећао сам се понижен и увређен, 

као да ме је ошамарио?  

 

Дружећи се са младима из Београда, повремено би ме бацао у нерасположење осећај 

њихове отуђености од корена, њихове поводљивости за страним утицајима,. Постојао 

сам све више склон, да се безнадежно мирим са таквим тужним стањем духа наше 

младежи, који све чешће заборављају опојне сокове и виталност унутрашњости.  

 

Или ми је то само тако изгледало због тужне ситуације у којој сам се налазио? Можда 

моји београдски другови нису доживљавали Београд као ја?  

 

А ови бучни и весели студенти из унутрашњости су другачији, они су повезани са 

вековним коренима?. Аула  кипти од њихове енергије радости и оптимизма. Они су ми 

живи доказ да нисмо клонули, да се наш дух није размлачио.  

 

Схватих у откровењу, обрадован: студенти из унутрашњости доносе духовно здравље, 

успостављају за мене прекинути континуитет. Осећам се због тога охрабрен, осоколише 

ме њихови усправни ходови,физичка снага и духовна чврстина,  гласне опаске, и понека 

дрскост.  

 

Дружење са њима је за мене постајало  као инфузија свеже изворне крви. Осетих корене. 

Замирисаше родна поља и брда, почех да повезујем покидане нити. Београдска 

обезличеност и апатија као крпе магле што јури ветар, полетеше из мојих мисли, а 

нагрнуше снажни животни сокови, почех да исправљам савијену кичму.  

 

Провинцијалци постадоше за мене истинска радост, као нека психотерапија. Враћао сам 

се полако, али поуздано, из поремећене у духовну равнотежу, као када се узљуљан брод 

после буре враћа у стабилан положај.  

 

Тако је се у мојој свести стварало ново преломно животно сазнање: сусрети са 

студентима из унутрашњости имају врло значајну улогу у стварању моје психологије и 

даљег развитка личности.  

 

Настави се прекинути континуитет-схватих, као да се пробудих.  

 

Запазио сам нешто друго, што ме је додатно обрадовало: Београђани,  и они из 

унутрашњости се измешаше као две војске на ратишту, превагну на крају бројност, 

виталност, лични магнетизам  и природност провинцијалаца.  

 

Има ту још нешто друго, већина Београђана су такође придошлице, или њихови 

родитељи, сада измешани са бројним провинцијалцима, подсетили се корена, просто 

живнули, вратише се изворном оптимизму и природности. Почеше да попримају дух и 

изразе лица оних из унутрашњости, да се смеју и понашају као они.  

 

Економски факултет у Београду сада за мене није био више Београд. У њему завлада дух и 

расположење југословенске провинције. На моју велику радост!  

 

Али сада и Београд за мене није више туђинац. Омили ми.  
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Нарочито ме радује верска и национална шароликост колега студената, већином су 

наравио Срби, из Србије, Босне, Црне Горе, Хрватске, али видех Муслимане, Хрвате, 

Далматинце.  

 

Упркос разлика тако смо сви слични.  

 

Да ли сам ја нека имитација Бранка Радичевића који у његово ''коло наоколо'' жели да 

уплете све јужне Словене?  

 

Не. Такве амбиције ми не падају ни на крај памети. Али и да желим, то не бих могао 

остварити, па ја сам само студент прве године Економског факултета.  

 

Али свако има право да воли себи блиске народе, под условом да не мрзи друге. Чак сам у 

себи препознао, упознајући странце на мору овога лета, да смо сви ми земљани тако 

слични. 

 

 Сви људи планете чине једну заједничку људску породицу.  

 

Сада смо сви уједињени у једној истој држави Југославији, ето шансе да остваримо наш 

вековни сан: да сви Јужни Словени живе у једној држави.  

 

Кад то помислих одмах се сетих речи др. Веселина Савића( томови 1-5):'' Ко ће помирити 

рогове у врећи, националне елите појединих југословенских народа не размишљају о 

уједињењу јужних Словена, него о својим џеповима. Када је 1918. настала Краљевина 

Југославија, одмах су са стране почели да роваре, да завађају браћу, то чине и сада, и све 

ће се више роварити, да њима не би одговарала јака јужнословенска држава на Балкану. 

Јужни Словени су одувек сањали да се удруже у слогу и заједничку државу, то није 

одговарало моћним суседима, који су их вековима завађали..` 

 

Свакодневно, радосно запрепашћен, откривам снажан афинитет према Црногорцима, 

нарочито онима из северне Црне Горе, мада и онима из других крајева Црне Горе-

невероватна сличност по духу и менталитету моје породице. То објашњавам чињеницом 

породичних корена.А  такође зато јер су становници Западне Србије, од Пријепоља, 

Прибоја, преко Ужица, Чачка, па све до Горњег Милановца, Ваљева, ка Лозници и Дрини, 

све сами динарци, говоре ијекавски, мушка имена не изговарају ''Јова'', него ''Јово''; 

установих да имају исти дух као ови моји нови другови Црногорци. Није ништа ново за 

мене да су ми блиски и они из Санџака-Рашке, Пријепољци, Прибојци, Ужичани, Чачани. 

Дух ових из западносрбијанских крајева познајем од раније. А да не говорим о Босанцима, 

или Херцеговцима јер ми је мајка Босанка, а њена мајка Херцеговка. Познајем 

менталитете разних крајева земље, јер се моја породица често селила.  Студенти из 

различитих крајеве земље имају своја локална састајалишта у појединим деловима 

Београда, или кафанама, које су називали ''амбасаде'': Црногорска, Ужичка, Нишка, 

Чачанска, Сарајевска, итд. Тамо су се сусретали, иако живе у Београду, чували су 

контакте и сећања из родних крајева.  

 

Муслимане знам такорећи одувек, сада их срећем и из других делова Босне и Херцеговине, 

не само из Источне Босне, завичаја моје мајке. Риза је Муслиман, студент из Пријепоља, 

сувоњави дугалија, плав, има доброћудно сетно лице мудрог младића, који пати због неких 

нерешивих филозофских енигми, изгледа да га мучи пролазност, сматра да га други због 

нечега не разумеју довољно?.Иако га никад раније нисам видео, стално ми се чини да га од 

раније однекле познајем?. Схватих енигму, када се он једном у ходнику пре почетка 
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предавања гласно и слатко насмеја, тако ме подсети на једног друга из Љубовије. 

Муслимани из Босне и Херцеговине се по изгледу, боји очију и косе, не разликују од Срба, 

говоре исти језик, само поједина слова изговарају мало другачије, пре свега слова''х'', ''ч'' и 

''ћ''.  

Они пак са југа Србије, су права радост за моју помало обескорењену личност. Враћају ме 

у дечије н дечачке дане, у Крушевцу, Нишу, Житковцу, Алексинцу. Они су весели, 

шаљивџије, брзају када говоре. Неке Нишлије и Лесковчани се „фрљају― са падежима, 

брзо се  зближавају, срдачни су и отворени, осећајни, али и прагматични.  

 

А динарци су озбиљнији, строжији, склони наметању својих ставова 

.  

Има и Далматинаца, Македонаца, Војвођана, Крајишника, чак сам срео једног 

доброћудног студента Словенца са наочарима, такорећи дечака, увек ме је гледао 

разумно и пријатељски.  

 

Далматинци су врло привлачни, њих уз Црногорце обожавају Београђанке, нарочито 

Црногорце, јер Далматинаца у Београду има врло мало, а Црногораца много више.  

 

Рече ми један Загрепчанин за време недавне турнеје у Загребу, да су у Загребу, 

Далматинци најпопуларнији код загребачких девојака. Логично, закључујем, Црногорци и 

Далматинци долазе из природе, где се крећу на сунцу и ваздуху, живе здрав живот, а 

Београд и Загреб су велики суморни стресни градови. Они су виталнији, а виталност и 

мужевност иду заједно, и то највише привлачи девојке.  

 

Један Херцеговац из Гацког својом отреситошћу и духовном снагом тако подсећа на 

рођаке Беатовиће. Стојао је недавно на бруцошкој вечери студената Економског 

факултета, зурећи чкиљаво и мрзовољно у студенте који су бесно играли рок енд рол, 

загледао их је помало зачуђен како се врте и скачу махнито. Ухвати се за стомак од 

смеха, онда се напречац растужи:'' Ово нема „благе везе― са нама, са нашим колом и 

традицијом. Они су поводљиви, мисле да су модерни, а уствари су снобови и 

малограђани?!‖  

Засвира коло, ови из унутрашњости се ухватише, заиграше бесно, све се тресе. А када на 

београдским игранкама понекад засвира коло, само се понеко ухвати у коло, играли би 

млако, као да се стиде од погледа присутних. Играју коло на начин као да играју рок енд 

рол.  

 

Слажем се са речима овога студента Херцеговца. Не, ја нисам против европских и 

америчких утицаја када се ради о културном и технолошком напретку, њиховим 

филмовима, научницима, писцима, певачима, то треба прихватати.  

 

Али не треба прихватати све пребрзо и безпоговорно. Нажалост отуда понекад продире 

и шунд, порнографија, кич и неукус, и свакојаки штетни страни утицаји. Ми треба да 

хармонично усвајамо оно добро што долази из света, да повезујемо са нашом традицијом, 

а не да безпоговорно прихватамо туђе, а заборављамо и потискујемо своје.  

 

Док мене усхићују сусрети са студентима из унутрашњости, схватам да ове ствари 

имају и наличје. Знам да је међу староседеоцима  Београда, нарочито у Војводини, 

неретко присутна одбојност према дођошима из Босне, Лике, Крајине, Херцеговине, Црне 

Горе, и динарских крајева Србије. То објашњавам сусретом различитих култура и 

менталитета, али и острашћеним реакцијама локалног становништва на непромишљене 

бирократске поступке појединих осионих моћника пореклом из тих крајева.  
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Жалосно је да долази до подела међу нама! То треба отклонити? Али како?  

 

Понирем у себе јер сам схватао да сам склон да видим само оно што је данас, 

заборављајући оно што је било у прошлости, те тако пренебрегавам многе ствари из 

ранијег живота. Уместо концентрације само на садашњост, која ми не даје очекиване 

одговоре на узроке кризе у којој сам био годинама, враћам се у прошле дане, у сећања све 

до најранијих дечијих успомена, докле год досеже моје сећање, разгледам породичне 

фотографије из давних времена, разговарам са сродницима и пријатељима, подсећам се 

на прошле догађаје, трудим се да поновно доживљавам те давне дане. Тако чинећи, 

тражим пунију хармонију своје личности, желим да успоставим континуитет.  

 

Откривам по ко зна који пут, да у Београду, као да још нисам довољно у «својој кожи». И 

даље одем понекад на Железничку станицу да посматрам возове. Разумем себе зашто то 

и даље чиним. Не волим Београд, сневам да опет настану раније сеобе, да се укрцамо у 

воз, да вагони затандрчу праговима, да локомотива писне, да железничар махне 

заставицом, и да нас композиција опет одведе у непознато, нови, светлији, радоснији 

живот.  

 

Моја породица се одувек селила. Ми смо постали номади.  

 

Али ја више нисам дете.То је непоновљиво. Ово су друга времена. Прохујало са вихором.!  

 

Када бих отишао у родни крај на Дрини, осећао бих свугде око себе родни крај, као неко 

драго биће, помешао бих се са душом родног краја, постајали би смо једно, осећао бих 

неизмерну срећу да тамо будем, постајао бих оптимиста, полетан, имао сам осећај да се 

мешам са брдима и Дрином, да удишем мирисни брдски ваздух који ме тако крепи, радују 

ме растегнуте речи, лавеж сеоских паса што цвиле на ланцима док киша ромиња, чуо бих 

звон црквеног звона, а увече је црвчак цврчао у зиду топле пећи у кухињи.  

 

И када смо живели раније у унутрашњости, у Ђевђелији, Житковцу, Крушевцу, Нишу, у 

тим местима сам се осећао као код своје куће. За мене је била велика  радост да шетам 

улицама тих градова, да се дружим са веселим и срдачним вршњацима, да идем у школу, 

биоскопе, на фудбалске утакмице.  

 

Закључих од колике је важности осетити душу града у коме се живи. Место боравка 

треба заволети. Када би се између мене и Београда створила танана хармонија, као што 

је било у другим местима боравка, да када се пробудим ујутру нестрпљиво очекујем нови 

дан у вољеном граду, да у њему певају славуји, да ме сви уважавају, да Београд буде мој 

град над градовима?.  

 

А просечио је за мене жабокречина, сумрак, гуши ме, то никако не иде са мојом 

аутентичном природом. Ја волим подвиге, стремим висинама.  

 

Ако некоме није пријатно да се дружи са неким, може се удаљити од њега, али од места 

боравка се не може побећи. Морам живети у Београду.  

 

Моја личност је као у оковима, крила поткресана, покренем се да узлетим, не иде због 

нечега, као кад голубић коме још нису довољно порасла крилца замаше крилцима да 

узлети, али се лет заврши у трави. Београд ме још увек на наки начин гуши, изазива зебњу, 

баца ме у безперспективност, у конфузију?.  

 

Ипак иде набоље. Али не још онако како бих ја то желео.  
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Достојевски је казао:''Човек без стана, човек без личности''. А ја бих казао: Човек без 

љубави према граду у коме живи, је човек смањене личности.''  

 

Сусрети са студентима из унутрашњости ми подарише сећање на заборављену 

виталност и оптимизам нашег народа, упих занавек њихов смех и њихове речи, стопих се 

са њима, постајем као ранији, пре доласка у Београд.  

 

Београд ми сада поче да изгледа другачији. Ојужи, врати се нада и почеше да се јављају 

идеје за свакојаке пројекте. Као топла плима ме преплави онај стари оптимизам, иде на 

боље, долазе нова времена, није наш народ онемемоћао, није све као Београд, 

унутрашњост је још жива, снажна, неуништива, вечита?. `` ( крај цитата из тома2)- 

 

За време комунизма од 1945. године, па све до завршетка владавине комунистичког 

поретка, властодршца  државни и партијски руководиоци су углавном били из такозваних 

динарских крајева. 

 

Али после распада Југославије, ратова почетком и током 1990-их година, Београд, Србија и 

Војводина су постали преплављени избеглицама  придошлицама из тих западних, 

динарских крајева. Чак су и лидери новонасталих политичких партија, опозицонари, били 

махом отуда. 

 

Измешали су се Србијанци, староседеоци, дошљаци, избеглице, придошлице, ово је 

нарочито присутно у Војводини.  

 

Осећам да се мења дух овдашњих београдских становника. Надолази свежа крв.  

 

А народ заузет јагмом за преживљавање, изнурен и остарео,  и не осећа како колико толико 

струји та нова свежа крв.  

 

Довољно је посматрати данашње политичаре, како  оне из власти, тако и ван ње, многи од 

њих су пореклом из тих планинских динарских постојбина. 

 

Има оних чији родитељи стигли овде још пре Другог светског рата, и оних придошлих  

завођењем комунизма 1945.године..Они по су по своме духу и нарави прави Београђани, 

поготову јер су се оженили Србијанкама, одрастали и васпитавани у распојасаној 

либералној средини, на калдрмама београдске ветрометине. Ко зна са каквим пашастгима 

су се борили. 

 

Али има и подоста оних аутохтоних, који су дошли одскора. или су сачували свој ранији 

дух. 

 

  
 

Например Војислав Шешељ, и многи други. Aко су према тим научним теоријама динарци 

тамно смеђи, шта је то са Војиславом Шешељом, он је по својој нарави и карактерним 

особинама  личности прави Динарац..А плав је као Нордијац, или Рус?   
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- 4 јануар 2011 .године. Tomislav Krsmanović :SRBIJA I MEĐUNARODNA 

ZAJEDNICA. 

 

Дпкумену брпј 326.  

-4 jануар 2011.године. Туниска револуција, први део арапског пролећа.  

У Тунису, је се високообразовани 26-годишњи Мохамед Боуазизи, улични продавац 

спалио, у знак протеста због сиромаштва и тираније ... 

•.. 

•  

Самоспаљивање постаје афричка метода бр. 1 за борбу против сиромаштва и диктатуре 

 

 
 Протести у Тунису. 
  

  

У Тунису сам боравио јула 1970-године ( том 3), запазио сам да је то смирена 

франкофонска држава, где народ живи релативно добро, осећала се на сваком кораку 

дискретна, али  витална, окренутост  великој Француској. Народ живи боље.Захвалан 

јој је. 
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 Наши људи одлазе годинама у Тунис на летовање, и пуни су хвала за природне лепоте, 

плаво топло море, тајанствену Сахару, плаже, уређене хотеле, учтиве  и љубазне 

домаћине. 

Шта је ово сада? 

Времена се мењају..  

Ова побуна  у Тунису је почетак неке врсте тихе, али све запаљивије револуције 

у Тунису, која је започела крајем 2010, такође позната као Револуција јасмина. 

Након самоспаљивања Буазиза су изашли у први план захтеви за престанак 

полицијског насиља, смањење незапослености младих, смањење  цене хране, повећање 

минималне зараде, борба против корупције и побољшање услова живота. Уследили су 

протести који су постали  политички, којим се тражи уклањање аутократског режима 

председника, увођење демократије и слободе изражавања. 

Они доводе до бекства председника Зине ел Абидин Бен Али, који се после 23 године 

повукао са власти, напустивши Тунис 14. јануара 2011. 

Протести у Тунису су познати под називом као Тунижанска револуција достојанства. У 

западним медијима су ови догађаји обично називају Јасмин револуција. 

Туниски председник ( Бургиба, том 3)  је када сам био у Тунису 1969.године, био 

обожаван, врста тунижанског Тита..Друга половина 20 века, а овде у Тунису још 

обитава Средњи век клањања калифама, учинило ми се тада.. 

Оборен је комунизам. Сада су се у овој земљи појавили екстремисти исламисти, а тога 

није било у значајнијој мери раније у смиреном Тунису, око себе сам тада видео 

разумне људе.. 

Чини ми се да се након пада комунизма пажња Моћних премешта на Ислам? :  

У овом делу се сада појавила  и Америка, убеђен сам да се то није свиђало 

Французима,, традиционално незадовољни Америком. 

Мирни и разумни Тунис и његови лидери,су у новонасталим околностима,  и због 

прогона исламиста и економске политике, постајали кришом посматрани као сјајан 

модел који се може применити у Северној Африци, као модел лојалности америчким 

савезницима.   

А то би значило на уштрб Француске, Италије например. 

Као резултат тога, Бен Алијеве злоупотребе су довеле до масовних протеста широм 

земље, пада владе и бекства Бен Алија, који је владао од 1987.године. 

Нестаје онај мирни Тунис и ослањање на поједине европске државе, ради борбе против 

исламског фундаментализма. 

Овде се сада појављује свемоћна Америка. 

Што доводи до снажних измена односа између европских држава,( пре свега досада 

овде доминантне Француске)  и свемоћне Америке. 

Сила не пита. 

Исламски фундаментализам, потенцијалне миграције, постају  претња Старој дами 

Европи и ЕУ.  

Да ли се Европа благовремено прилагођава наглим и непредвидивим тектонским 

променама? Или се успавала на просперитету и ловорикама?  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/2010
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2011
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O  tempora, o mores! 

-5 јануар 2011.године. Састанци у Задужбини Здравковић у Београду, Дубљанска 

улица број 10. 

Ове повремене врло корисне састанке групе јавних прегалаца спремних да се удруже и 

да трагају за решењима изласка из кризе, одржавамо захваљујући господину Здравку 

Гојковићу власнику Задужбине,  који нам уступа просторије, и пре свега 

иницијативама које потичу од  неуморног др. Владе Љубичића. 

  

с` лева на десно: Здравко Гојковић, непознати посетилац, стоји др. Владимир 

Љубичић., др.Павле Ковачевић, Аутор. 

Власник Задужбине је пореклом из Босне,частан интелектуалац, који жели да 

допринесе добробити заједнице. 

Задужбина се налази у приземљу модерне зграде на више спратова, уза зид су рафови 

препуни  свакојаких књига, на зидовима окачене урамљене слике талентоване сликарке 

Драгице Опачић. Просторија је опремљена  компјутерима и другим неопходним 

уређајима, уствари је повећа сала са редовима столица који могу да приме и до 

стотинак посетилаца. 

др. Влада Љубичић, лекар у пензији, тамо негде је пореклом из ужичког краја, је 

забринут стањем у Србији која копни, и свим снагама свога снажног ума отреситог и 

борбеног планинца, стално размишља и окупља око себе патриотски настројене 

интелектуалце.  

Његова чврста намера је да створи једно језгро, које ће бити ембрион  препорода 

Србије..  

Он има широк круг познаника. Влада и  ја се знамо још из 1980-их година, учествовао 

је у заједничким борбама када је било најтеже. Пратио је како се наш Покрет за 
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заштиту људских права претворио из  неколико удружених појединца још од 1975 

године, омасовио и постао 1990.године међу првим политичким странкама у Србији, 

учествовао у крајње неравноправним условима  на свим вишестраначким изборима све 

до 1997.године. 

Приликом повремених, кратких, али врло садржајних телефонских разговора, и  

разменом емајл порука, смо промишљали заједничке акције. Влада је присуствовао 

нашим повременим састанцима у  ресторану `` Парк``у Париској улици у Београду, и 

давао је значајан допринос мудрим дискусијама и предлозима конкретних акција. 

Брзо сам схватио да је он драгоцен сарадник, мотивисан и интелигентан. 

У неколико наврата је покушавао да наступи преко медија, што није било 

лако..Сматрао је да треба да наступамо као политичка  странка, то није било могуће јер 

немамо новчана средства за тако нешто. Уздао се у спонзоре, али и од тога на крају 

није било ништа. 

Али он није губио елан и жељу за борбом. 

Повезан је са бројним словенофилским и русофилским организацијама  и појединцима.  

Његовим посредством смо били благонаклоно и са разумевањем примљени у Амбасади 

Русије у Београду. Био сам дирнут, Влада је пред свима постиђен скривао сузе 

радоснице, то је то традиционално топло пријатељство Срба према Русима, био је 

пресретан  што је са представницима моћне  Русије. 

Влада је дошао на идеју да негде изнађемо салу где би се могли окупљати, ојачати и 

омасовити. 

Тако је он ступио у контакт са Здравком Гојковићем, власником Задужбине Гојковић. 

Његова је била идеја да обадвојица доведемо што више наших истомишљеника и да 

почну наши сусрети у Дубљанској 10. 

Обично би били присутни даље наведени појединци, неки редовно, или редовније, све 

до оних који би само понекад навратили, или барем једанпут. 

Да наведем њихова имена: :др.Обрен Цицовић,  Вера Милошевић, Бата Удовичић, 

Синиша Ружичић, Миле Јефтић, Слоба Радовановић, Пера Бјелановић, Драган 

Нешковић, Миољуб Перичин, Милан Поповић, Мило Ђукановић, Драгица Опачић,  др. 

Нина Дрндарски, Миша Драгић, Миша Опарница, др.Павле Ковачевић, др. Радомир 

Ковачевић, Јово Ђурић, др. Јоца Гуцић, Иво Кујовић, Дуле Станојевић, Ноле Лекај, 

Пера Петровић, Драган Милић, Катарина Рашић, др. Бранислав Павловић, Слободан 

Петровић, Блажо Поповић, Слободан Радуловћ, др. Новица Расулић, Милосав Алексић, 

Голуб Бакић, др. Јован Петровић, Љуба ( жена) Стојановић, Љубица Димитријевић, 

Зукић Борислав,  Олга Јефтић, Душан Покорни, Оља Бакић, Миладин Шаловић, Воја 

Еминовски, Дејан Козић, Радош Плазинић, Миша Поповић, Маријан, Мима Милојевић, 

Драгобрат, Града Николић, др. Миша Петковић, Саша Недељковић,  Милорад Бајић,  

Никола Фукс, Мира Косорић, Лилијана Шенк, Милан Младеновић,  Жоја Веселић, 

Ненад Чопорда, Јово Стевановић, Ацо Беатовић, Неђо Икач,  г Каон ( име непознато), 

др.Томић ( име непознато) Чеда Радаковић Цвекла , Тешановић ( име непознато) , Аца 

Алемпијевић, Велизар Марковић, Вида Илић, Раде Љубичић, Мићовић( име 

непознато),  Миле Марковић, Десимир Вујинић, Гарашанин ( име непознато),  Живота 

Ивановић, Кошарић Сава, Ранко Крчмаревић, Страхиња Ђурић, Слободан Јарчевић,и 

други. 
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Теме о којима би расправљали би биле од општег значаја, и сводиле су се на то: ШТА 

ЧИНИТИ? 

У пространу салу у Дубљанској 10, су се кроз врата, заједно са мразом и снегом, 

појављивали снуждени и крајње забринути људи, крајње скромно, понеки немарно 

одевени, или поједини необријани, нисам ни на једном лицу запазио ни траг радости и 

доброг расположења.Покретали су се ка столицама тромо, једва вукући ногу за ногом, 

.Као да су долазили из неког другог света страве и патњи, а схватао сам да то није неки 

други свет, него овај садашњи, овдашњи, тај где смо сада. Седали би једва чекајући да 

одахну, избледели, изнурени, скамењених црта белих избораних лица, као мумије које 

се покрећу. 

Није чудо шта смо све претрпели, и шта трпимо. Ово су још они јачи, који су 

преживели, који желе да се боре, који нису клонули. 

Они би се радознало освртали  ка сталажама препуним књига живахних шарених 

корица, и ка као снег белим зидовима  украшеним сликама Драгице Опачић.  

Симпатична жена такозвана кафе куварица, све послужи топлим шољама кафе. 

Постепено  су се кравили, смиривали, окрећући очи ка неколицини за столом, који су 

требали да им се повере и да их подстакну.  

Запазио бих међу њима ону већину сабораца, сапатника и страдалника. Али су 

измешани са њима седели и неки други, бивши припадници Титовог и Слободана 

Милошевића естаблишмента, који су у мутним превирањима 1970-их и 1980-их 

година, након 1990-их и у првој деценији 21 века, због нечега остали лишени 

привилегија и позиција, и нашли се у табору незадовољника.  

-5 јануар 2011.године. Догађања.  

 Имао сам дуг и занимљив разговор са Драгицом Опачић. Она је секретарица 

Задужбине Здравка Гојковића.  

Баш се била завршила дискусија, међу присутнима сам запазио и књижевника 

Предрага Богдановића званог Сци, једног од челних људи УКС-Удружења књижевника 

Србије, 

 

       Драгица Опачић.. 

Када су сви отишли Гојко је од мене захтевао да останем и да Драгици пренесем нека 

моја сазнања о  могућности употребе компјутера да се промовише Задужбина Гојковић 

у јавности. Гојко је био за то мотивисан, и захвалан ми, јер сам му преко Зорана 

Димитријевића направио пројекат да буде представљена и Задужбина на Википедији.  
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Драгица је супруга угледног крајишког патриоте Опачића, био сам пријатно изненађен 

ши рином и дубином њених виђења суштинских проблема, не само Срба, него и других 

народа из састава бивше Југославије. 

Арапски свет је у превирању.9. јануара у Јужном Судану је почео да се 

одржава рефередендум о независности од Судана 6 година након завршетка грађанског 

рата у Судану. 

10. јануара је преминуо  Боривоје Бора Костић, српски и југословенски фудбалер 

(1930). Навиру сећања из младости, он је топовским шутевима из центра погађао 

противничке мреже. 

 

Боривоје Бора Костић, Плава чигра 

 Одлази још једна легенда младости. Бора Костић, ``плава чигра``, ``тобџија из 

Обреновца`` је обележио читаву једну епоху. Ону, када сам био ђак а касније студент., 

епоху  Џемса Дина,  рок енд рола, твиста, Пол Енке, италијанске канцоне попут 

Марина, Марина, Сан Ремо, полет 1950-их и 1960-их, све измешано са Рајком 

Митићем, Бобеком, Светозаром Глигорићем, Оливером Марковић, Титом, 

Несврстаним, београдским састајалиштима младих.. 

Надире осећај пролазности..  

Ипак он је 6 година старији од мене. 

Време је да поново  ажурирам План акција. 

Очекујем од Србија воде дозволу да користим парцеле Дринског  острва у Узовници 

Крсмановића чагељ. 

 Упркос описаних опструкција, моја опредељеност да развијам туризам у родном крају 

нимало не јењава.  

ПД Копаоник одржава једном недељно своје састанке у просторијама Месне заједнице 

Стари град , на адреси Теразије број 45, сарађујем са туристичким водичима Зорицом 

Јаковљевић и Радетом Лазићем. 

Завичајни клуб Љубовијана је на моју иницијативу одржао састанак  са неколицином 

земљака, одржан у посторијама Етнографског музеја у Узун Мирковој улици у 

Београд, зхваљујући услузи Саше Срећковића, кустоса овога музеја.. 

Убрзавам напоре да добијем судско обештећење.  

Превод либертаријанских књига на балканске језике је још увек високо у листи мојих 

пројеката.  

Брига о здрављу је на првом месту, шетње, Авала, тегићи, исправна исхрана, довољно 

дуг сан. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B_(%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
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Не заборављам ни сроднике, брата, сестричине, рођака Бобу Рачића и његове, тетку 

Миру.Лазаревић, сестру мајке.  

Често се сећам и дуго размишљам о ујаку, брату мајке Богдану Поповићу, ујни Јелени 

његовој супрузи, њиховим  кћеркама Мири и Беби и њиховим породицама, Због нечега 

су се пореметили односи са њима.  

Крсмановићи, блиски сродници Драган и Симо Крсмановић живе у Земуну и Јока ( 

Крсмановић, томови 1-5). Јокина сестра Душанка, удовица, удата Живковић, проводи 

зиме у Београду код кћерке Мирјане, удате Глигоријевић, која је стекла реноме врло 

стручне адвокатице.  

Од њеног  брата Милана  Живковића, директора  Фабрике дувана у Љубовији, бих, 

када год би ишли лети његовим колима од Београда до Љубовије  и натраг, сазнао за 

његове борбе да сачува његову фабрику од  грамзивости појединих локалних 

тајкунских моћника,  који би хтели да је отму за багателу. Мица ( Крсмановић, удато 

Васић, томови 1-5) је такође у Београду, станује испод Звездаре, а њена сестра  Ружа ( 

Крсмановић удата Бугарски) је са породицом у Новом Саду 

. 

            Са венчања Симе Крсмановића. 

 

Драги сродник Брано Беатовић ( томови 1-5) , је родоначалник Братства 

Беатовића,живи у Макарској . 

Европски парламент је 19. јануара ратификовао Споразум о стабилизацији и 

придруживању са Србијом (још 16 чланова то треба учинити). 

Др. Влада Љубичић је организобао састанак у Кафани Мала касина, дошло је доста 

знатижељника.  

20 јануар је Крсна слава Крсмановића из Узовнице. 
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Свети Јован Крститељ. 

Имајући у виду разумевање за моје свакидашње неприлике и оптерећеност  отпором и 

борбама,, мој син Милан и његова мајка славе овај дан. Ја бих навратио увек тога дана 

да у празничној атмосфери у овим мрачни годинама се нађемо и будемо заједно.  

Од 22. до 23. јануара, Тереза Кесовија наступала је у Новом Саду и Београду.Да ли је 

ово какав такав предзнак измирења Срба и Хрвата? На крају крајева, да их нису 

завађали вековима , они се никад не би ни свађали. 

 

 

Тереза Кесовија. 

Видео сам је на телевизији. Моја вршњакиња а још увек истинска лепотица?.Млада 

жена.? Охрабрење. Не дајмо се. 

24. јануара најмање 35 особа је погинуло, а више од 100 је повређено у самоубилачком 

бомбашком нападу на московском аеродрому Домодедово. 

 

 

Дана 25. јануара, четрнаест фанова Партизане кажњено је 12 до 35 година због убиства 

Бриса Татон-а 2009. године.  

25. јануара су почели масовни протести у Египту против Мубарака. Демонстрације су 

се десиле такође у Тунису и Либану (гдје се амерички Најиб Микати јавно противио 

Хезболаху). 

25. јануара  је Скупштина Савета Европе усвојила Резолуцију о нехуманом поступању 

према људима и нелегалној трговини људским органима на Косову и Метохији, коју је 

предложио специјални известилац Дик Марти. За гласало 169 посланика. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8


952 
 

Убећен сам да када се пена слегне, када свет објективно сагледа све ово што се овде 

догађало  од 1990-их година до данас, да ће чињенице и истина победити.  

У таквом светлу видим и овај Извештај Дика Мартија.  

- Јануар 2011.године. Отрован Жељко  Митровић-власник ТВ Пинк  организатор 

тв програма који збуњују, или згражавају  јавност, како кога. 

 

 

 

       Жељко Митровић. 

На данашњем састанку наше НВО, некадашње политичке странке Покрета за заштиту 

људских права, одржаном у сали Ресторана ``Парк`` у Париској улици у 

Београду,током дискусије  госпођа Катарина Рашић је упознала присутне да је 

прочитала да су у крви Жељка  Митровића-власника ТВ Пинк, познатог   организатора тв 

програма који збуњују, или згражавају  јавност, како кога, и познатих ријалити програма, 

пронађени отрови. 

 

 

То сам већ чуо, али се током живе  размене мишљења настале овим поводом, показало 

да је већина присутних била упозната са тим догађајем. А неки од њих су били у току 

врло занимљивих и пикантних детаља из његове бурне бографије.Сви они  прате 

телевизијске програме и слична дешавања у јавности, сви присутни до једнога су били 

згранути да јавност Србије не реагује,  и да власти дозвољавају да се тако чинећи трује 

наша омладина  и подрива јавни морал.  

Пера Бјелановић је прочитао новински текст: У децембру 2010. године, Жељко се 

разболео од ретког облика анемије, тзв. апластичне  анемије. Два месеца касније, био је 

хоспитализован у немачкој болници Малцолм Сент Френцикус, а тамо је био  збринут 

и од докторке  Надежде Басаре, рођаке његове бивше  супруге. После тога изнајмио је 

вилу у Хамбургу и био је под надзором лекара још месец дана. Пошто је Митровић 

радио 20 сати дневно, лекари су мислили да је то узрок његовог стања. Они су 

потврдили да нема рак, леукемије, хепатитиса и ХИВ-а и да су његови органи у 

изврсном стању. У медијима је била спекулација да је употребљавао опијате. Почетком 
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2011, Жељко је изјавио да му  је неко у храну и пиће сипао супстанце које су довеле до 

апластичне анемије. Због тога је повећао мере безбедности и отпустио стотине радника 

који су ширили трачеве о њему. Полицији је поднео  кривичне пријаве против 

неколико особа за које се сумњало да су га тровале.У болници је оставио коштану срж 

и косу, тако да су лекари урадили тестове који би то доказали. Утврђено је да су 

противници Митровића користили шифроване поруке да комуницирају током пробе 

емисија које су се појавиле на другој телевизији. Сродници Лола и Златко су подигли 

тужбу против Жељка, а Јуре је порекао тврдње и изјавио да Телевизија "Пинк Сл" има 

само дугове. Рекао је да ме је отпустио и да му Митровић дугује 35.000 евра. 

Потом је настала жива дискусија. Ево изречених мишења изнетих овим поводом: 

-др. Обрен Цицовић, психолог: `` Жељко Митровић је очигледно жртва, страдалник, 

али он  својим поступцима и безброј других претвара у невине и  несвесне жртве, 

познато је да понекад жртва постане џелат. Он духовно трује наш млади нараштај,онда 

је логично да има много  заклетих непријатеља. Он потсвесно осећа кривицу и 

потиснуту грижу савести , те отуда се јавља страх од нечије казне, зато све редом 

параноично сумњичи и плаши се да га нека ојађена жртва не отрује. Да ли су његове 

притужбе да га неко трује основане? .Жртва је склона да генерализује, да види 

непријатеље и тамо где их нема?  Очигледно да је Митровић крајње душевно 

пренапрегнут`` 

-Ја `` Comprendre signiffie pardonner  ( Разумети, значи опростити) . Не суди да ти не 

буде суђено. Митровић је човек у кризи, очигледнс страдалник сложених несретних 

животних околности. Али и врло имућан човек, који се обогатио нечасним работама. 

Шта чинити да спасемо наш млади нараштај?``. ,  

-Десимир Вујинић:`` Он је бивши музичар који је постао медијски магнат, обогатио се  

тиме што је лансирао накарадне тв емисије, које треба под хитно забранити.`` 

 

 

              Жељко Митровић. 

-Милорад Бајић:``Погледајмо његов лични живот, 1999.године се оженио, па развео, из 

тога брака има две кћерке. Развод брака је тежак животн промашај, то оставља болне 

ожиљке на души`` 

-Лилијана Шенк:`` Ипак се показао као племенит, разведеној супрузи је поклонио 

Студио који је основао 1988.године`` 

-Слободан Петровић:``Море какве трауме и  болнн ожиљци, тај се после две три године  

оргија ко зна са ким, поново оженио и са новом  супругом има две кћеркице`` 

-Лилијана Шенк:``Ипак, он је и племенит, показао се као добар отац, увек је налазио 

времена да се брине о својој деци`` 
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-Драгобрат:``Док је био у болници у Немачкој се зближио са сумњивом богаташицом 

која му је поклонила ауомобил вредан 100.000 евра`` 

-Ја:`` Да ли је то доказано, рекла казала?`` `   

-  

`  

 

-Слободан Петровић:``Он ужива у луксузу , од новца добијеног на страдањима и 

патњама заведених младих, као да је Оназис, или Кенеди. Има и луксузну јахту која 

вреди девет милиона евра, а зове се "Ел Боско В", Хрвати му је запленили, наводно 

није платио порез. Откуд му то`` ? 

-Драгобрат:``Чиме ли је Хрватима стао на жуљ, они подржавају све такве као он, који 

штете Србији`? Можда је Митровић хтео и у Хрватској да уведе накарадне програме, а 

бато, не дају то  Хрвати  да трује младе, напоље Митровићу``? 

Разви се жива дискусија, много се зна о њему.  

Да је  сваког лета послао на море децу из Центра за заштиту беба, деце и омладине из 

Звечана. Да ли је то чинио из искрених,, или демагошких побуда?  

Пера Бјелановић исприча да је Митровић почео каријеру у џез-рок бенд у октобру 

1984. свирао је бас гитару, затим је основао музички студио, у  јануару 2010.године, 

Жељко наступа на концерту посвећен покојном Тошету Проеском. 1992. године 

Жељко је купио радио Пингвин, а наредне године је основао радио Пинк који је 

представљао једну од првих приватних комерцијалних радио станица у бившој 

Југославији. 16. септембра 1994. године покренута је Пинк Телевизија, прва телевизија 

у Србији, чија програмска шема садржи само програм забаве. У јулу 2010. године, 

Жељко се сарађивао са сарадницима Анђелика Џоли у Сарајеву како би разговарао о 

филму који ће водити..- 

-Миша Опарница:`` Недавно је професор Чедомир Чупић, тадашњи члан Савета за 

борбу против корупције, рекао да би зграду ТВ "Пинк" требало срушити јер Жељко 

није имао дозволу за градњу. Убрзо га је Митровић напао на телевизији, назвао га је 

као "страшљивог и неспретног дечака".  

-Никола Фукс:` Жељко се 1999.године придружио Југословенском покрету (ЈУЛ),.био 

је близак  Слободану Милошевићу, био му је забрањен улазак у земље Европске уније. 

2000. године био је кандидат за заменика на листи СПС-ЈУЛ. Касније је постао 

прелетач, у Вашингтону се састао са службеницима из администрације Џорџа Буша, са 

којима је разговарао о учешћу "Пинка" у програмима Стејт департмента који су везани 

за односе у медијима`` 

После ових речи Николе настаде граја, чуло се са свх страна:  

 

- Већина Срба има кратко сећање  
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- децембра 1996. године, исти Жељко Митровић демонстрантима против Милошевића 

је показао хеклер 

- да је ударио новинара 1996. године који је написао нешто о Мири Марковић (новинар 

и даље живи и пише данас). 

Да је Даду Вујасиновић (убијену, новинар "Дуге") назвао јавно "курвом". 

-нападао је Ћурувију..  

Нико га није осудио или казнио због овога. 

-Отац му је преминуо 2000.године 

 

За реч се јави др. Обрен Цицовић. он је доктор психолошких наука:`` Из споменутих 

података, верујем да су веродостојни,  Жељко Митровић је особа склона конфликтима 

и неодмереним и непромишљеним поступцима, из којих су проистекле и његови 

нездрави пројекти `` забавних`` емисија на његовој телевизији, који разорно делују на 

јавни морал и трују душе младих. А надлежни то не забрањују јер се Митровић брани 

да поступа по закону, и да сличне емсиије постоје и у демократским западним 

земљама, које треба да следи и Србија ако жели да буде примљена  ЕУ 

 

Голуб Бакић:``Јок море, Жељко Митровић је тајкун енормно се обогатио на 

страдањима  наше омладине он је неформална власт,а та власт овде влада.Он је 

моћник, зар не могу да му забране да то чини`` 

-Узео сам реч и Ја: Живео сам 7 година у Белгији, путујем и одржавам контакте са 

појединим западним државама, бавим се медијима и друштвеним наукама. Поредити 

духовно и морално смалаксалу Србију, чија поводљива омладина је у дубокој кризи 

идентитета, са демократским и уређеним снажним западним државама духовно 

постојаним,  је апсолутно немогуће. Јер тамо сличне емисије немају било какав утицај 

на формирање јавног мнења и систем вредносги и морал младих. А у Србији је сасвим 

другачије. Митровићеви `` забавни`` програми које гледа `` цела Србија``, погубно 

делују на схватања, ставове и поступке многих људи у овј земљи узнемирених, или из 

лежишта избачених појединаца.`` 

 

 
 

 

- Катарина Рашић:``Како то, молим појасните``? 

-Ја: Овакве емисије у западним земљама огромна већина становника једноставно 

игнорише, и са сажаљењем види оне који их посматрају,као припаднике малобројних 

маргиналних сегмената аутохтоног становништва,непросвећене,или једноставно, као 

појединце без укуса, махом душевно и морално оштећене. А њима треба додати и 

бројније фрустриране стране раднике из ваневропских земаља. Такве емисије се не 
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приказују на телевизијама са националном и регионалном фреквенцијом., и у програмима су у 

познијим ноћним сатима.. Родитељи строго воде рачуна да деца то  не гледају. породице нису 

разлабављене као код нас., Недавно се у Белгији на интернету појавио  врло бениган алузијом 

педофилни текст, на улице је изашло 2 милиона грађана, Белгијанци чувају своју децу и породице. 

Код нас ове емисије гледају милиоии, неки по цео дан, и деца  и млади. дејство оваквих емисија код 

нас је опасно по нашу децу и младе. У западним државама је другачија улога закона, медија, 

породице, домаћег васпитања и образовања, цркве,  државе, народ је здравијег духа и не пада под 

лоше утицаје као као код нас. Зато би овакве програме требало .приказивати  на посебним 

пограмима, у позним сатима, и усаглсити их са законским прописима,  јер у овима садашњим има и 

кривичних дела. Доба фарма програма у Србији мора да се заустави, јер представља велику 

претњу по здравље, културолошки, духовни и психолошки развој читаве нације.`` 

 

 

           Абортирани фетус. 

Сви су пажљиво слушали моје речи. 

- Десимир Вујинић:``Милиони абортуса, чедоморстава, убистава  у Србији, последњих деценија, 

разводи, насиље у породицама. Што је производ духовног и моралног расула, краха културе,  

закона, поремећених односа међу половима и младима, и у породици, Србију је у медијима 

преплавио шунд, или понекад и истинска порнографија. Такви ` шоу ``програми  приказују  насиље 

и неморал као нешто нормално. пропагирају нерад и лаку зараду без рада, понижавају незапослене 

и гладне купујући их да буду подвргнути руглу, шегаче се са породицом, браком  искреним 

осећањима младих који траже стварну љубав,  а не проституисање.``.  

 Слоба Радовановић:`` Поставља се питање, да ли је Митровић довољно свестан  последица 
онога што чини. Да ли је заплашен, уцењен док је био ван земље,  можда су му запретили да то 

мора да ради,  ако не да ће га отровати опет, или је поткупљен и занет милионским зарадама, 

без да је довољно свестан шта чини``? 

 
-Десимир Вујинић:`` Има у његовим поступцима много крајње емотивног, пркоса, 

гнева,охолости,  као да се неком  свети? Коме ? Он је у животу  много пропатио, скупо је 

платио олако стечене милионе, лако је се обогатио, на штету нације,  без санкција надлежних 
органа, то би могао свако да успе тако, то није плод његове способности, него данајски поклон 

недораслом, од злонамерних, и гео-окружења, да преко  њега слабе Србију и њен народ. Из 

какве је породице, какви су били односи међу родитељима, са децом?  Какво је било његово 
детињство, адолесцентско доба,  односи са особама супротног пола, или обратно,  како се на 

његов лични духовни  душевни развој одразило то све што му се дешавало деценијама? Можда 

се разочарао у свој народ, у своје ближње, или у људе, постао антропоскептик, човекомрзац? 

Или доживео  тешка разочарења са девојкама , зар није покојну Даду Вујасиновић неосновано  
назвао `` курва``,можда се због нечега свети девојкама и младима, да их гурне у мочвару 

неморала и разврата ``?  
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-др. Обрен Цицовић:``Једно је јасно, Жељко Митровић ,још увек млад човек, због 

трновите прошлости, и свакојаких траума  је очигледно у дубокој духовној  и душевној 

кризи. У његовом конципирању таквих тв емисија има недовољно  логичке 

утемељености и свести о последицама. Ипак, он је врло моћан човек, он припада 

сегменту енормних богаташа који су то постали у мутљагу транзиције, он је део 

неформалне власти. На крају би се могло сасвим оправдано запитати: Да ли тако могу  

поступати душевно уравнотежена бића ? Да ли је он безосећајан, бездушан, крајње себичан 

без моћи стављања на место безброј оних на које штетно делују његова телевизија  и њени 

програми. ? 

 

-Десимир  Вујинић: `` Његова себичност је нарочито проблематична, он  иде тако далеко 

да почиње да умишља фараонски да су његови лични онтереси значајнији од интереса 

већине`` 

 
-др. Обрен Цицовић: `` Не ради се сам о овде о Митровићу, погледајмо  ко су најбогатији 

људи у Србији, то су све сам прелетачи , бивши апаратчици Титовог и Милошевићевог  

режима,  који су поражени пришли победницима, опет остали на власти, те на незаконит и 

крајње аморалан  начин искориствши мутљаг транзиције , се енормно богате, иду преко 

лешева.. Они су владари Србије, они су неформлна власт. Са потпуним  правом могли би 

се запитати: О каквом моралном профилу ових извитоперених бирократа се ради? 

 

Узимајући у обзир екстремне видове њихових поступака, требало би се изјаснити и о 

њиховој душевној стабилности, психопатологији, или смањењу душевне урачунљивости  

 

-Слободан Петровић: `` Они су кварњаци, неморални`` 

 

 -др. Обрен Цицовић:` Моралност је усађена, али се стиче домаћим васпитањем и 

утицајима окружења. Очигледно је да нема зрелости у њиховом моралном расуђивању и 

поступању. Они бескрупулозно дају предност својим потребама-  Њих карактерише 

безосећајност, што подразумева отсуство скале емоција, повезаних са емпатијом, 

саосећањем, алтруизмом, праштањем. А нарочито, они су имуни на осећање кривице и на 

грижу савести. Њихове емоције су дефектне и утрнуле. Ако би отишли даље у дубину и 

ширину проучавања ове дефектне моралности, дошли би до сазнања, да они драстично 

запостављају позитивне моралне принципе који су темељи здравог и одрживог друштва, 

као што су: једнакост, правда, толеранција, разумевање потреба другог. Уместо тих начела, 

доминирају егоизам, користољубље, негирање друштвених потреба, лаж и превара у 

служби сопственог комфора и користи.  

 

-Ја: Научна истраживања су доказала пресудан утицај окружења на појаву морално и 

душевно извитоперених особа, установљено је да су преко 95 % проститутки производ 

утицаја окружења а не наследних фактора`.већина ових локалнх моћника потиче из 

дефектних породица `и штетних утицаја окружења`` 

 

-др. Обрен  Цицовић: Као последица поремећеног моралног расуђивања, настају 

друштвено и морално неприхватљиве и штетне радње. Дакле, то  су асоцијалне и морално 

отупеле и дефектне психопате. Када се ради о њиховом душевном здрављу, они тврде да 

такве штете наносе из утилитаристичких побуда. Тако је зацртано, и тако мора бити,тако 

се  понашајуј јер морају. Ипак, њиховипоступци су лишени логике, изопачени су и погрешни, 

тако могу чинити само они који су лишени разума. А  дубоко  су убеђени да су мудри 

бизнисмени, новопечени  капиталисти који су богатство стекли својим радом и способношћу.  
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-Пера Бјелановић: `` Пије воду, Митровића су уценили, дају му богатство под условом да 

створи такве штетне медијске програме, он ради против свога народа за свој ћар 

 

-др. Обрен Цицовић: `` Жртва ако добије моћ, је склона, да се садистички  изживљава, 

наношењем штете другима, уживањем у туђим мукама, у тумбањима људи 

 

-Десимир Вујинић:`` Морално расуло  младих не само да разара породицу, него и наталитет, , 

љубав, поверење, мрзи здрав живот` 

-др. Обрен Цицовћ:`` Они су некрофили, према Фрому некрофилија је „љубав према 

смрти‖. То је моћна страст, љубав према свему што у себи нема живота, и што се распада. 

Некрофилија је тежња за претварањем живог у неживо, страсна склоност за уништавањем 

Фром сматра да некрофилни карактер имају особе које су у међуличним односима 

арогантне, а у политичком погледу имају ултраконзервативне, ригидне ставове. То је у 

основи свакојаких извитоперених емсија на тв, да руше здрав живот, и да сеју духовну и 

сваку другу трулеж. 

 

-Десимир Вујинић: ``Чујмо Митровићеве поруке, погледајмо његов израз лица,  то је слика 

духовних патњи, и кошмара, ипак он се одликује одсуством савести, потискује је - као 

једне важне особине коју поседују нормални људи. Он ће се служити свим средствима да 

оствари своје циљеве. Нема више повратка, мора се спасавати, свестан је да је се заглибио. 

Натраг не може.  Обичним људима савест на неки начин служи као кочница, тако да ће они 

већину својих поступака ‗вагати‗, тежећи томе да не повреде друге приликом остварења 

својих циљева. Међутим, без савести у склопу њихових бића, њих ништа не може да кочи, 

осим можда оних правила успостављених у оквиру корумпираног правног система 

друштва и државе чији су они службеници. Ове психопате болују од једне стварне 

менталне болести, која се може означити као – потпуни и неизлечиви недостатак осећања. 

Потпуно су имуни на последице, које би нормалног човека испуниле осећањима срама или  

гриже савести. Они могу изгледати у сваком погледу као нормални људи. Они могу да 

буду брилијантни, могу да имитирају речи пуне емоција, међутим, временом постаје све 

јасније и јасније да њихове речи нису у складу са њиховим понашањем.  

 

-Борислав Зукић:``Тачно, Митровић уме бити бриљантан у одбрани његових ставова, и 

способан предузетник`` 

 

-др. Обрен  Цицовић: Митровић је веома ефикасан, у  обављају веома комплексних радњи,  

и да правда оно што он жели и да докаже да је увек у праву.У стању је да обмане масе, 

тако је  достигао високе позиције у друштву. Али ево након извесног времена грађани 

постају свесни, да је његов лични успех заснован на њиховој штети, и њихове деце.`` 

 

-др. Бане Павловић: ``Како је то могуће, зашто га неко не спречи? 

 

-др. Обрен Цицовић:``Лукав  је он,  познаје он добро душу својих жртава, све њихове 

врлине, слабости и мане, па игра  на те карте колико год је то могуће и како му то 

одговара. Он је, као и остали тајкуни, ``вук у јагњећој кожи`` 

 

-Десимир Вујинић: `` Како спречити морално и душевно осакаћеног Митровића да трује 

нашу омладину?Уствари  треба ставити на дневни ред питање тајкуна, неформалних 

центара власти, рећи народу да они владају,  об јаснити како владају, и о каквим духовним, 

моралниим и душевним наказама се ради. Треба их спречити. 
 

Зато би овакве програме требало .приказивати  на посебним пограмима, у позним сатима, и 

усаглсити их са законским прописима,  Жељко Митровић. 
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             Жељко Митровић. 

                     

  Јануар 2011,године. Томислав Крсмановић: Србија најзад по први пут  да упре  

прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку огромну подземну 

депонију која канибалски нагриза темеље државе и нације, у тајкуне-а не да их 

слепачки  одувек обилази као киша око Крагујевца. 
Упућуем  љубопитљивог читаоца да  посвети дужну пажњу овој анализи о стварним, 

скривеним,  владарима земље, и њиховим тајним методима управљања .. 

 

Свакодневно, из свакојаких извора,  уз помоћ свакојаких лингвистичких формулација, 

се чују и сазнају аргументовани подаци, да је Србија  у убрзаној, врло дубокој кризи, 

да копни, да се смањује и да тежи у догледној будућности нестајању.  

То сви ми видимо. 

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на одбрану.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих  учинака.  

О  виновницима се нагађа, све до разноразних теорија завера.  

Нажалост, не само наши политичари, него и  наши научници укључујући и Универзотет, 

научнe установе, све до САНУ,  о томе се досада нису прeцизно изјаснили .  

Узроци нису  установљени. И даље царују погрешне дијагнозе, лутања у магли.  

Нажалост, Србија се и даље  муљари у наслеђеном блату лакировке и устајале 

тајкунско крокодилске  све затрованије баре препуне `` мудрих транзицониста``, 

пежоративно називане у свету -балканизација. 

Србија треба најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну 

антрополошку огромну подземну депонију која канибалски нагриза темеље државе 

Србије  и нације, и франкенштајнски свакодневно гута људе.  

Да покаже прстом храбро на  тајкуне.  

А не да овај мрачни судбоносни  досије, слепачки  одувек обилази,као киша око 

Крагујевца. Или да их понекад похваљује.и одликује.  



960 
 

А драгоцено време лети.  

Рецимо јасно и отворено: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То  

је неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која управља  тајно, даје 

неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, социјалним 

установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима.. 

Интегралан текст је у прилогу. Документ број  330. 

- Јануар 2011. гпдина. Тпмислав Крсманпвић: ЉУДПЖДЕРСКА  ПСИХПЛПГИЈА  ТАЈКУНА-

СУШТИНСКИ   УЗРПК  ПРППАДАОА  СРБИЈЕ.  БРПД ЛУДАКА. Србија лудила-Брод 

лудака, на линку:*http://enlite.org/brod_ludaka.doc 

У претходном  тексту  је објашњено  ко и како влада Србијом, да су то тајни неформални 

центри моћи , оличени  у тајкунима  и мафијама. 

У томовима и поглављима ове књиге, је једна од главних порука била  указивање, да земљу 

унесрећују они који су изгубили тло под ногама, који се понашају асоцијално  аморално. 

Постављало се питање њиховог душевног здравља. 

Преухпдни уексу се бави  анализпм уајних ценуара мпћи, закљушује да маспвна крщеоа 

људских права и закпна пмпгућава друщувенп-пплиуишки сисуем у кпме све наципналне 

инсуиууције и прганизације у Србији ппдлежу пплиуишким дирекуивама и пдлукама кпје 

дплазе из ценуара мпћи неппзнауих јавнпсуи и грађанима. Усуав и закпни не регулищу 

садржину и примену пвих дирекуива и пдлука, пбишнп су издаване усменп, оихпва садржина 

је неппзнауа јавнпсуи, кпја не мпже ни знауи, ниуи ууицауи на оих; налпгпдавци су пдгпвпрни 

јединп оима самима, и оихпвим сппсувеним хијерахијама ( изван земље); пви јавнпсуи 

неппзнауи ценури мпћи  имају пдлушујући ууицај на дпнпщеое пдлука изврщнх пргана власуи, 

председнищува, владе, минисуарсуава, правпсуђа, впјске, пплиције, у предузећима, наушним и 

кулуурним усуанпвама,  медијима, спцијалним усуанпвама, пбразпваоу, иуд. Када ппјединци 

или прганизације инуерпреуирајући оихпва права дпђу у кпнфлику са уаквим дирекуивама , 

уещкп да мпгу дпбиуи билп какву защуиуу пд билп кпга надлежнпг државнпг пргана. 

Србију уназађују и кппне ппменууи нефпрмални уајнпвиуи ценури мпћи, перспнификпвани у 

енпрмним бпгауащима, уајкунима, мафијащима и криминалцима. Тп је нефпрмална власу ван 

званишне, пгрпмна изузеунп прганизпвана скаламерија кпја управља  уајнп, даје нефпрмалне 

дирекуиве без знаоа грађана судпвима, пплицији, спцијалним усуанпвама, ппслпдавцима, 

криминалцима, све дп гангпва у кварупвима, и уежи да загпсппдари шак и инуимним сферама 

живпуа грађана и међуљудских ппщуеоа.  

Пни имају пгрпмну мпћ, изузеунп су уведени у свим сегменуима, уп је уајна ппдземна илегална 

изузеунп снажна  и брпјшанп врлп разуђена скупина. Пни у пвпј земљи владају свим и свашим, 

све дп инуимних сфера живпуа грађана. 

А грађани уакп малп знају п оима, мада шесуп нагађају.  

http://enlite.org/brod_ludaka.doc


961 
 

А пва уајнпвиуа  пбласу пришиоава Србији неизмерне щуеуе, рущи је и разара. Пна је сущуина 

прпблема. 

Србију впде, и руще, ирацпнални и несппспбни, извиупперени и дущевнп пщуећени. Све је у 

људима. Да су на оихпвим месуима разумни и дпрасли, све би билп другашије. 

Пвај есеј размаура защуп су неразумни, и кпје су  разпрне ппследице оихпве ираципналнпсуи.  

Зауп јер су већина психппауе,  а међу оима има и агресивних дущевних бплесника.  

Пукуд пни уамп, защуп их не уклпне?  

Пва анализа управп даје пдгпвпре на уа пиуаоа. 

Инуегралан уексу у Дпкуменуу брпј  331. 

Министар здравља Томица Милосављевић је 28. јануара, након осам година са мањим прекидима, 

поднео оставку.. 

28. јуна у Србији је започео штрајк. 

 

-28 јануар 2011 .године. Снежани Маловић 

У прилогу данашњи допис господина Kena Schoollanda, упућен Вама, поводом 

одбијања Вишег суда у Београду да донесе правичну одлуку у моме предмету за 

обештећење који траје од 1994 године. Да Вас упознам, професор Скуланд је угледни 

амерички научни радник, професор универзитета на Хавајима, директор ИСИЛ-а , био 

је специјални саветник претходног председника САД Буша Старијег. Не ради се ни о 

каквом утицању на рад суда, него о подршци врло престижне и утицајне установе 

своме заслужном сараднику ( ја сам омогућио публиковање хиљада примерака 

њихових књига на јужнословенским језицима и добитник сам престижног признања 

ИСИЛ- а BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD 1999 године у знак признања за развој 

демократије у нашој земљи и за претрпљене деценијске повреде мојих права). ИСИЛ је 

познат по објективности према Србији и њеним интересима www.isil.org, чему сам и ја 

допринео.( 

Документ број 327. . 

Новак Ђоковић освојио Отворено првенство Аустралије, победом над Ендијем 

Маријем 3:0.. 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Раде Љубичић из патриотског Покрета 1381, је млад, и полетан. Данашњи млади  и они 

млади из моје младости,имају сличности, али и великих разлика.Немају онај облачасти 

занос мојих генерација, приземљенији су. 

Упркос мојих акција одбране, мој компјутер је често ван употребе, судови одбијају да 

донесу правичне пресуде у вези мојих захтева за накнаду штете и повраћаја заплењене 

архиве априла 2000.године. У раду са довођењем туриста на Дрину, наилазим на 

велике сметње. 

То производи стрес, немиран и површан сан. Или несаницу.  

 

-29 јануар 2011.године.Вишедецеинјски ноћни снови, којих се тешко присетим. 

Рабин Хисда: "Непротумачен сан је сличан непрочитаном писму". 

Када се пробудим ујутру, све чиним да сачувам добро расположење и оптимизам. 

Сећао бих се по нечега, неких снова, али не могу да се сетим садржине тих снова. Или 

се сети само понечега. 

Упорно се трудим да се сутрадан сетим тих истих, опсесивних снова, што однекуд 

долазе у мој сан.После великог труда бих понешто сазнао о чему се ради, однекуда би 

се из потиснутих сећања  појавили некакви фрагменти. Као крпице високих папернатих 

облака што их разагна олујни ветар пред невреме. 

Понирао бих у сећања, да, већ годинама би се ти моји ноћни снови обично зачињали у 

кући покојних Мике и Виде Николића на Ушћу ( томови 1-4) тамо где се додирују села 

Узовница и Грачаница. Тадашња њихова кућа је срушена, сада је тамо модерно 

саграђена грађевина добростојећих  мештана повратника из Аустрије.  

Али моји снови још из дечачких давних деценија, све до данашњих дана, би 

започињали у тој старој кући. Она је била на кат, доле је била гостионица,  а горе су 

биле три собе за ноћење намерника. Високи зидови од крова до тла према улици су 

били бели , лепо окречени. 

У мојим сновима, од тада, па све до данашњих дана, би се та Микина стара кућа 

појављивала другачијом, него ли што је у стварности.  Као да је надограђен 

продужетак куће, и то вертикално узбрдо, више јој се виде црвене ћерамиде, него ли 

зидови, уздиже се у гранама високог дрвећа  између Крсмановића гробља изнад пута у 

суседству, окренута горњим истуреним делом ка Томића гробљу успалом у недођији,у  

травама и  бодљикавим врзинама, високо на брду. 

Као месечар, ноћу у сновима бих се кретао сеоским путом уз пут ка Грачаници, тада 

бих видео једну другу слику и неке друге житеље села Грачанице. Нису то они призори 

из стварности.  
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Занимљиво, снови и  јава би се измешали. Годинама, на јави, пут који се благо пење уз 

Грачаничку реку, кроз село Грачаница, ка Грачаничкој цркви, није био онај стварни, 

него из снова. Шетајући лети тим путом, сам потсвесно очекивао да видим оне слике 

из снова, а преда мном су помицале слике кућа и људи, потпуно другачијих, од оних из 

снова. 

Дан данас, понекад када се сетим тога пута, би ми се мешале визије сна и стварности. 

Дакле, када се ради  о сну, кренуо бих негде од у сну новосаграђеног дела Микине 

куће, зване ``Тромеђа.`` 

Журио сам поред некаквих еоских кућа, али скоро све на кат, у једној са породицом 

живи сеоски свештеник, видех само како његова црна мантија замакну кроз врата 

куће.Утом се иза њега појави црнокоса заносна девојка, када год бих у сну туда 

наишао, она се појављивала враголасто на веранди куће, смешкајући ми се. 

обешењачки, али не фриволно, али никада нисмо ни реч проговорили.  

Наједном би се речица Грачаница скоро повећи поток, гранала  и сливала правећи 

дивне природне забране за купање. Ишао бих сатима од једног до другога, пливао, 

сунчао се, прикупљао снагу.Ови вирови су се низали ка ушћу речице, тамо према 

Дрини, ка Микиној воденици. 

Или бих залутао, пут ка Грачаници се рачва, а ноћ пада. Где да заноћим? 

Кренуо бих још за дана журно ка кући у Узовници,  речица Грачаница надошла после 

киша горе у планинанама, нарасла као Дрина, али мутна, носи балване, дрвље, 

поломљене гране борова, промиче испод пута  невиђена снага разбешњене природе. 

Јурио сам бесно изнад водене стихије победнички, пун снаге. Смео бих и да запливам у 

тој мутној воденој стихији. 

А горе високо у Микуљаку, у Осоју, на малој заарвни, је сав окупан од олује блистао 

дворац, начичкан пушкарницама и осматрачницама. 

Поред ових снова окренутих брду и шетњама ка Грачаници, присећо бих се и 

опсесивних дугогодишњих снова на обали Дрине, од испод Микине куће па све до 

изнад ушћа речице Грачанице. На том кратком простору од око  пар стотина метара би 

се дешавцало нешто значајно, неки мени непознати људи.би се важно, али без речи 

кретали узводно ка Микуљаку. Тамо од моста на Грачаници, се сада у сновима налазио  

прокопан  улаз у стене брда, као у тунел. Ушао бих у тунел, тамо је био рудник, 

бушотине, ужурбани радници. 

Успео сам да се после година труда присетим још једног упорног вишегодишњег сна,  

дешава се у Галеници, где сам био запослен од 1977 до 1997 године. Иако у пензији, 

долазио бибх у сну упорно у фирму, пео бих се уз степенце, али то је све другачије 

него ли што је било у стварности. Лутао бих од канцеларије до канцеларије, потпуно 

другачије него ли што су биле оне у стварности. 

Сањао сам упорно и град Земун. у коме је моја породица боравила годину дана  од 

1951 до 1952 године., од 1988 до 1997.одине сам био запослен у Галеници, лоцираној у 

Земуну, тамо сам  и становао неклико година. 

Земун је тако пријатно место боравка. 

Иако су ови вишедеценијски снови за мене занимљиви, бекство у далеку прошлост, 

тежња ка коренима, евазија из сиве стварности  у нешто врло необично и егзотично, 

схватио сам временом, да после таквих снова нисам био довољно чио и испаван као 

када таквх снова није било. 
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Као да би ми неки непознати глас саветовао: Више и брже шетај, фиички се замори, па 

ћеш боље спавати. 

Ипак, на крају буде боље. 

-1 фебруар 2011.године.  Т.Кrsmanović: Budimo sami sebi psihoanalitiĉari. UPOZNAJ 

SAMOG SEBE! 
 

Ljudi nisu dovoljno svesni svojih dubokih unutrašnjih motiva, onoga šta ih pokrećе i muĉi . 

Zašto su povremeno neraspoloţeni, u zebnji, zabrinuti ili nesretni?  

 

Umesto što smo'‘ samo veslaĉi na površini svesti‖, budimo gnjurci, lovci dragulja u potsvesti.  

 

Spoznavanje sebe znaĉi poniranje u sebe. Tamo ćemo naći odgovor na pitanje : ŠTA NAS 

MUĈI? 

 

Poniranje u sebe, ili u prošlost, je potraga za kljuĉem stabilnosti i harmonije. Poniranje u 

prošlost, prošle dogaĊaje, sve do ranog detinjstva, vodi snaţnom jaĉanju liĉnosti. Ustvari 

individua je sklona da vidi samo ono što je danas, da nekako zaboravlja ono što se zbivalo u 

prošlosti. Dublje sfere liĉnosti su za većinu nas neistraţena Amazonija. 

 

Jer liĉnost ĉoveka ne ĉini samo direktna svest u datom momentu, nego i sve ono što je u 

strukturama potsvesnog i nesvesnog.  

 

Svi oni dogaĊaji, ma koliko bili daleki, ili u dubokoj potsvesti, su delovi liĉnosti, bez sećanja 

na njih liĉnost je samo delimiĉna, površna. 

 

Patimo od fobija, druge mrzimo ĉesto bez racionalnog osnova, nismo svesni dovoljno motiva 

zašto? Napad na druge je strah.  

 

Izlaz nije u napadu, nego u razumevanju sebe. Jer ako ne budemo razumeli sebe, taj napad će 

biti izokrenut protiv samog sebe. 

 

Put istinskom duhovnom, duševnim i moralnom ozdravljenju, vodi kroz komuniciranje sa 

korenima liĉnosti, sa prošlošću jedinke od momenta kada nastaje njeno sećanje do danas, 

kroz komuniciranje sa potsvesnim i nesvesnim. Da bi se tako liĉnost povezala i ujedinila. 

 

Tek tada se oseća sva punoća snaţne liĉnosti.  

 

Zalazem se za auto psiho-terapeutski metod koji svako moţe brzo primeniti na vrlo 

jednostavan naĉin, koji ništa ne košta,a koji moţe snaţno unaprediti liĉno duševno zdravlje, 

punoću i dimenzije liĉnosti: sećajte se vaših prošlih dana, vratite se u sećanjima do najranijih 

deĉijih uspomena, dokle god doseţe vaše sećanje, pronaĊite porodiĉne fotografije, 

razgovarajte sa vašim srodnicima, zajedno se potsećajte, udubite se i ponovo doţivite te dane. 

Uronite u sebe, pitajte se šta me to muĉi, zašto osećam strah, zebnju, zabrinutost, zašto 

osećam ljutinu, mrţnju prema nekome. 

 

UPOZNAJTE SAMOG SEBE ! Ukoliko ovako postupite, otkrićete ubrzo nove horizonte 

liĉne harmonije, pred vama će se otvoriti nepoznati prostori nove mudrosti, i ispunjenosti 

energijom potpunosti i novih saznanja. Vaša iscepkana liĉnost će postati jedinstvenija i 
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potpunija, nećete više biti površni snagatori'‘samo veslaĉi napovrsini vaše svesti‖, nego 

gnjurci, lovci dragulja u potsvesti.  

 

Ujedinite vašu liĉnost. Vaš ţivot će dobiti novu dimenziju. 

Shvatio sam sebe, protumaĉio sam sebi neke od mojih podsvesti. Ja trajno ţelim prosvetliti 

ljude. Ako uspijem u tome, pojavi će se sretniji svet. Došao sam do ovog saznanja 

desetljećima 

-3 фебруар - Tomislav Krsmanovic: Sinoć u Ruskom domu u Beogradu, poznati 

istoriĉar dr.Jovan Deretić, ĉlan Ruske akademije nauka, objasnio kako je Vatikan 

hiljadama godina fasifikovao našu istoriju.  

 

Na delu je epohalni grandiozan projekat: REVIZIJA HILJADUGODIŠNNJIH 

FALSIFIKATA VATIKANA. DANAŠNJA NAŠA ISTORIJA JE LAŢNA SLIKA. A U 

RUSIJI SU FALSIFIKOVALI  ISTORIJU PREKO NEMAĈKIH  NAUĈNIKA-tvrdi 

Deretić.. 

 

Našu decu u školama uĉe pogrešno. Danas Vatikan istim metodima ţeli da ubedi Crnogorce 

da nisu Srbi, uvodi tu opaku doktrinu na mala vrata. 

Navodno postoje u Crnoj gori Crnogorcu i Srbi, koji su ipak u manjini. 

Na šta se ide?. 

Navodno Crnogorci nisu Srbi, ali da u Crnoj Goi ima pored Crnogoraca i onih koji sebe 

smatraju Srbima.   

Raĉuna se da će se broj onih koji se deklarišu Srbima u Crnoj Gori, potepeno osipati 

asimilovati, onda će kada navodni Crnogorci Srbi budu asimilovani, ostati samo Crnogorci. 

Pojeo vuk magarca.  

Tako luklavi Latini udaraju razdor  unutar nezrelog srpskog bića.  

Neka Crnogorci imaju svoju drţavu, i Republika Srpska je zasebna drţava, neka se zvaniĉno 

zovu Crnogorci. Ali su deo srpskog naroda, kao što su Francuzi u frankofonskoj Kanadi il 

Švajcarskoj. 

 

Ne dozvolimo nastavak laţi i falsifikata. Profesor d.Jovan Deretić sprovodi kolosalan projeka 

od ogromne vaţnosti za sve nas. 

-Фебруар 2011.године. Догађања. 

Јеврејској заједници у Београду сам доставио текст "Антисемитизам -Кукавичје јаје подметано 
Србима``..Управо сам добио кратак одговор, захваљују ми. 

Весна Ракић Водинелић је дорадила мој судски поднесак. Учинила ми је услугу. 
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-4 februar 2011.godine. SUDSTVO  SRBIJE KAO  VRHUNSKI  KRIMINALAC. 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik. Tel. 3511829; Mob tel-064-3095176; 

Pokret@... Vikipedija, Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic. com. 
 

Kriza u sudstvu se drastiĉno produbljava posle navodne  reforme pravosuĊa, uporedo sa 

bujajućim haosom u Srbiji. Nastao je zastoj od više od pola godine, nagomilali su se 

predmeti, rašireno je ubeĊenje da je navodna reforma imala za smišljeni cilj da ukloni 

praviĉne sudije i da proizvede reorganizacioni haos. Sada je još gore, sudovi nastavljaju da 

beskrajno odlaţu odluke, mnogi se pitaju zašto sudije po pravilu, ostrašćeno iautomatski 

navijaju za prekršioce?  

Sudske takse su enormne, advokati su skupi, a ĉesto nemoćni.Ogromna većina sudeonika nije 

u stanju da plati usluge advokata, a neuka je u pravnoj nauci. 

 Što '' mudre'' sudije već decenijama zdušno zloupotrebljavaju da ţrtve bezakonja prevode 

ţedne preko vode, da ih namagarĉuju. 

Интегралан текст у Документу број 332. 

-Februar 2011.godine. Događanja. 

 5 februara je odrţan Miting opozicije u Beogradu (Srpska napredna stranka, Nova Srbija i 

dr.), zatraţeno raspisivanje vanrednih izbora u roku od dva meseca. 

 

9 фебруар Rade Ljubicic je pozvao na skup u Hotelu Moskva u 13 caova, bilo je mnogo 

sveta.  

 

-Februar 2011.godine. Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik. Tel. 3511829; Mob 

tel-064-3095176; Pokret@... Vikipedija, Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic. com. 

 

Miroslavu Miškoviću, direktoru Delta Holdinga, Beograd:  
 

Miroslavu Miškoviću-POVODOM VAŠE INTERVENCIJE U VIŠEM SUDU U 

BEOGRADU U VEZI MOJE TUŢBE ZA NAKNADU ŠTETE ( 2 P.br.2228/2010).  

 

Viši sud u Beogradu je doneo 21.1.2011 godine nepraviĉnu odbijajuću Presudu ( 

2P.br.2228/2010) u vezi moje Tuţbe za naknadu šteta nastalih od preko dvesto kriviĉnih dela 

prouzrokovanih postupcima drţavnih organa od 1971 godine do danas, upućujući me na 

Apelacioni sud . Sudski organi su mi stavili diskretno do znanja da je pravda oĉigledno na 

mailto:Pokret@...
https://sh.wikipedia.org/wiki/5._2.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Srpska_napredna_stranka
https://sh.wikipedia.org/wiki/Nova_Srbija
mailto:Pokret@...
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mojoj strani, ali da su Presudu doneli pod pritiscima neformalne vlasti . 

Srbija zna da je sudstvo privatna pravniĉka agencija tajkuna.  

Документ број 328. Це о текст 

 

- 9 фебруар 2011.године. Томислав Крсмановић : ПОРУКА '' МУДРИМ  ЕУГЕНИЧАРИМА 

ТРАНЗИЦИЈЕ''.. 

  

Када се пред почетак Другог  светског рата почело да шапуће по Немачкој да су нацистичке 

власти потајно стерилисале  неколико стотина хиљада  ментално заосталих и душевних 

болесника, а подоста угушиле и гасом, да би тако очистили  аријевску расу, и уштедели на 

непотребним устима за потребе надолазећег Хитлеровог освајања света, престрашена  Немачка 

је муком  ћутала. 

Част ове велике државе и великог немачког народа у том врло тешком и сложеном моменту је 

ипак била спашена, њу су сачували немачки  католички свештеници. Они су дигли свој глас и 

јавно оптужили нацисте. 

Данашња  Србија копни и ишчезава. Званичници кажу да је то због стреса и тегобне 

транзиције.  

Испада да нема кривца.  

Ако је тачно да је то због стреса, зна се ко га проузрокује.Али ту поред стреса има и бог зна 

шта још.  

На делу је методичан инжињеринг. Они подмукли и крволочни који иза њега стоје су познати, 

то су  они који су се масно оћарили од транзиције настале од 1990 године.  

Србија слеђена од страха  ћути, као што је једно време ћутала Немачка пред  Други светски 

рат. А онда се у Немачкој радило  о 400.000 душевних болесника. 

А у данашњој Србији  бројка унесрећених је неупоредиво већа, и све ово траје већ неколико 

деценија. 

Позивамо поштене и храбре патриоте да дигну свој глас. 

Документ број  329. Цео текст. 

10  фебруара сам се обратио дописом  Миодрагу Ракићу , из ДС-Демократске странке. 

Документ број  329 А   
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14 februara  srpski premijer Mirko Cvetković predloţio razrešenje potpredsednika 

Vlade MlaĊana Dinkića; Dinkić podneo ostavku sutradan, stranka G17 Plus ostaje u vladi. 

Mиша Ивановић ми је  и овога пута отклонио квар. 

17 februara su se desili  Bahreinski protesti,, šesti dan protesta u Jemenu, "Dan gneva" 

u Libiji, poĉetak ustanka.. 

20 februara  protesti širom Maroka, petoro poginulo u jednoj zapaljenoj banci. 

21  februara  u Libiji protesti protiv predsjednika Moamera Gadafija prerasli u oruţani 

ustanak,  tokom koga su ustanici zauzeli grad Benghazi (povrijeĊeno 8 radnika iz BiH), 

sukobi stigli do Tripolija, 2 vojna aviona preletela na Maltu, jer nisu ţeleli da "pucaju na 

demonstrante".. 

Руски дом је место  опуштања, повратак у давну прошлост. Поред мене је седела 

Гордана Ерић. У реду испред нас је био   Слободан Самарџић, велики поборник 

одбране 

-Фебруар 2011.година. Ко  ЈЕ МИНИСТАР ЗДРАВЉА Милосављевић: руководилац  

ПОТЕМКИНОВОГ  САНАТОРИЈУМА  СРБИЈА? 
Већина грађана Србиеј кубури са здрављем, било личним, било њихових ближњих, а знају они 

добро да нису  могли да се лече како треба. Тиња деценијама огромно незадовољство, јер свако 

има право на заштиту здравља, а живимо  у Србији где је то право нажалост већини сиромашних 

оспорено.  

А богаташима је лако, они могу да се лече и у земљи и ван ње.  

Озлојеђени грађани  стављају на дневни  ред командну одговорност, оптужују  министра здравља.   

Да ли су у праву?  Ко је др.Томица Милосављевић,  доктор гастроентеролог?Да ли је он један од 

криваца за здравствену катастрофу грађана Србије? Или једноставно није могао да ствари 

исправи, јер су узроци били ван његових овлашћења?  

Борећи се против безакоња и лажи, увек сам се трудио да као борац за људска права и научни 

радник, будем објективан, да исправно процењујем, да доносим непристрасне закључке. Тако 

чиним и овога пута, са намером да проговорим о стању здравља у Србији, и о одговорности 

надлежних.  

Али овога пута то чиним нарочито из моралног дуга према мојој покојној сестри Надежди 

Иванковић ( 1946-2010), која је преминула јануара ове године због драстичног несавесног лечења, 

отвореног условљавања хоспитализације митом, она је била жртва злоупотреба кажњивих  по 

закону. Као дугогодишњи борац за поштовање закона сам се обраћао у вези ње министру здравља  

Томици Милосављевићу, који ме није удостојио никаквим одговором, а био је на то обавезан по 

закону.  Због чега по начелу командне одговорности и он сам би требао да сноси одговорност за 

њену трагедију, као и када су у питању трагичне судбине безброј оболелих који нису могли добити 

потребну медицинску негу, која им је била неопходна, и на коју имају право по закону. 

Не треба овога пута да наводим детаљне податке о стању  у нашем здравству, јавност је упозната, 

нација здравствено копни, људи се масовно злопате, разбољевају и умиру без потребне медицинске 

неге, у здравственим установама се јако тешко добија место  за операцију или стручан 

свеобухватан преглед , многи лекари скоро отворено траже мито, скоро свакодневно сазнајемо за 

монструозне злоупотребе,  у нашем здравству су присутне невиђене афере и малверзације. А сазна 

се само понешто. Срби су један не само од најстаријих, него и најболеснијих народа света, грађани  

су изгубили  поверење у лекаре, у болнице иду само када морају, наше здравство, на чијем  је челу  

био гастроентереолог Томица Милосављевић је морално ругло Србије, лешинарско легло .( Ипак, 

срозани углед  наше медицине спашавају већина наших лекара који су упркос свега очували 

колико толико свој морални лик, уз напомену да и њих постепено захвата микроб поткупљивања 

и нестручних поступака-шири се РАСУЛО). 
Узимајући у обзир објективну анализу организације здравствене заштите, и катастрофалног стања 

здравља грађана Србије, намеће се недвосмислен закључак: нису предузете праве мере да се стање 

санира, не само то, нису извршене ни анализе узрока. Оно што је најтрагичније у свему  је то,  што 

https://sh.wikipedia.org/wiki/14._2.
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надлежни органи који су то требали да учине, уместо праве акције, су се утркивали да укрију 

трагичну реалност, да правдају оно што треба осудити и санирати, изгледа, да тако скину 

одговорност са себе, а заборављали су да тако чинећи онемогућавају болесне да се лече , смање 

патње и бол, уместо да их спасу од превремене смрти, гурали су их у безнађе, према гробљима. 

А неко је то морао да учини, зна се ко. То су надлежни органи који нису  испоштовали законске 

одредбе.  

У јавности се одавно и увелико расправљало о личној одговорности министра здравља за 

овакво стање у здравству наше земље.  

Трудећи се да будем објективан, увек сам указивао да су узроци лошег здравља изузетно 

сложени, да је то у много чему скоро у потпуности ван компетенција др.Милосављевића, 

објашњавајући да било ко да је на његовом месту, не би могао нешто много више 

учинити. Дакле, нико ко се разуме у ову материју, не може искључиво лично 

окривљавати министра здравља за здравствено копњење Србије. Једноставно, министар 

је у много чему био немоћан пред свемоћним тајкунским починиоцима-прекршиоцима.  

Али сам у исто време истицао, да се од наших политичких функционера истина укрива 

(делимично познавање је опасније од никаквог познавања), њима су дати лагодни услови 

живота, без стресова и неприлика ( тзв. синдром КОФИ АНАН и БАРАК ОБАМА- њима 

двојици је добро, они мисле:''свим црнцима је добро'', што је потпуно нетачно, а Срби 

нису ипак Црнци), као што је то случај са већином. Онда је њихова оштрица перцепције 

отупљена, да их тако пасивизирају. Да се не побуне. А за то време сређују већину, касније 

ће неминовно ударити из све снаге и по њима. ( Оставка Милосављевића је доказ да је и 

он пао најзад под удар). 

Медаља има и другу страну. Када сам ја био по казаматима крајем 70-их година прошлог 

века, Томица Милосављевић је  још онда били лагодно удаљен од стварних чињеница, 

будући да је тада као студент био партијски секретар на Медицинском факултету у 

Београду ( његови партијски истомишљеници су ме онда оспоравали, и проглашавали за 

непријатеља, агента Запада, а они су сада највеће западне скутоноше у Србији). Коцкице 

се могу сагледати и сложити: онима којима одговара наслеђена стратегија слабљења 

Србије, ће увек ићи на такву кадровску опцију, која ће промовисати оне, употребљиве, 

чији окоштали ментални склоп је формиран још ранијих деценија, када је закувавано 

увелико све ово што се данас дешава. Између осталог, такве појединце одликује нарочита 

психологија-повремена непријемчивост на логичке поставке, неспособност емпатије ( 

стављања на туђе место), итинска аутистичност, безосећајност . 

Да ли је министар Милосављевић био необавештен? Или заплашени конформиста, или 

поткупљен? Или од фактора из непријатељског блиског гео-окружења заврбован да на тако 

одговорном месту саботира здравље грађана Србије, да изнурени и болесни грађани не могу да 

бране своје територије, да привређују  да се оплођавају? Да ли је здравство у функцији лечења, 

или је претворено у цветајући бизнис најпрофитабилније трговине људским здрављем и 

животима, у најпрофитабилнију погребну индустрију. У Србији се не производи опрема за 

бебе, него цветају погребна предузећа. У Србији се више води рачуна о опстанку паса него ли  

о здрављу беба. Више се води рачуна о мањинама него ли  већинском народу( ово кажем без 

икакве одбојносгти према мањинама у Србији, али сви треба да буду равноправни. Бука око 

мањина, а тишина о нестајању Срба избеглица са Косова, из Босне, Хрватске, који живе у 

Србији. 
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Да ли је он припадник злогласних недодирљивих тајних владара франкенштајна?  

Његова специјализација тако потсећа на злогласног колегу гатроентеролога француског 

министра франкенштајна Бернара  Кушнера, пријатеља Тачија, иза кога су остајали лелеци 

осакаћених Срба. Лекари треба да лече, поготову они ''Без граница'', а не да сакате људске 

органе и дебела црева.  

Откуд оваква коинциденција, да ли је она случајност?  

Одговор није лако дати, потребна је ригорозна објективност, лична морална савест  

одговорност. До истине није лако доћи. 

Министар Милосављевић је будући да се налазио на тако одговорном месту морао бити 

свестан ове трагичне чињенице узети к' знању, и да трага за решењем. Са друге стране, 

неспорно је да је тајкунска неформална власт све чинила да државне функционере обмањује, да 

их замајава овога пута по потемкиновим болницама и статистикама. Министру здравља и 

Министарству здравља су упркос држања у информационој изолацији и блокади , били на 

располагању необориви докази и подаци о здравственом копњењу Србије.  

А министар Милосављевић уместо да предузме мере да наше здравство буде 

санирано, то није чинио.  

Могао је одавно да поднесе оставку? Зашто то није учинио? Ако је преплашен, 

уцењен од медицинских тајкуна, а они су истински франкенштајни,  могао је се 

повући?  Ако је имао иоле савести, зашто није указао на стварне проблеме нашег 

здравства? Зашто  је стално ствари улепшавао? Он је потпуно нетачно тврдио да 

је узрок катастрофалног стања здравља нације СТРЕС, и када је то казао мислио 

је да је одговорност скинута.  

А ко је произвео стрес?  

Он је у више наврата јавно саопштио да је криза лекарске етике и здравља 

својствена и западним развијеним државама. Што је потпуно нетачно, 

становници западних држава су најздравији на свету, за најмањи законски 

прекршај се изричу врло строге казне.  

Овако искривљујући ствари он је шири дефетизам,изгледа да је хтео да убеди 

народ да је овакво стање потпуно нормално, иако је сасвим ненормално. Зашто он 

то чини, да ли то ради по нечијој директиви, по чијој? Изгледа да је њему била 

важнија његова парадерска функција, од здравља нације. Да ли је тако поступао 

јер је био руковођен привилегијама, он је имућан , откуд то?  

Или су у питању неки други разлози? 

Србија изумире, а надлежни ћуте, јер не само да беже од истине, гурају главу у песак као 

ној, јер је њима лепо, имућни су, трују безброј деце цитостатицима, да би се богатили,  сит 

гладног не разуме. Ако се сагледа  објективно трагично стање нашег здравства и здравља 

нације, и узроци истога,  не може се избећи поразан закључак: нису установљени узроци, 

нису предузете мере, јер тако некима одговара, да би се лично богатили. 
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Да ли се надлежни осећају  одговорним? Да ли их  гризе савест због милиона сиромашних који се 

разбољевају, а немају могућности да се лече јер не могу да плате оне који већ добијају једну плату?  

Да ли је др.Милосављевић шеф ресора који би требао да лечи, или је наше здравств у рукама 

најцрњег антрополошког отпада - медицинских тајкуна, а они су најбогатији од свих, они су 

национални непријатељ број 1.  

Најављена оставка др.Милосављевића ће бити добра ствар, али она неће ни за длачицу 

покренути ствари на боље.  

Ко ће доћи на његово место? Да не дође неко ко ће наставити исто шти и он, или ће то 

бити неки подмукли корумпирани саботер делегиран од најцрњег подземља-злогласних 

медицинских тајкуна? Може бити још горе.   

Предлажем: 

-избор праве особе на место министра здравља 

-ставити на дневни ред стање здравља нације 

-установити научним методом стварно стање, узроке.  

-преписати предлог мера. 

 

- 26 фебруар 2011,године. TOMISLAV KRSMANOVIĆ BIO NA TV JERINA U 

SMEDEREVU u petak 25 februara od 19 ĉasova 30 minuta do 20 ĉasova 30 

minuta.Pokret za zaštitu ljudskih prava . 

 
Tomislav Krsmanović, predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava je imao  

jednoĉasovni intervju na TV Jerina u Smederevu u petak 25 februara, kojom  

prilikom je odgovarao na pitanja voditelja emisije o pisutnosti kritiĉke  

misli u Srbiji, o stanju u sudstvu, o tajkunima, stanju zdavlja nacije. 

 

Tom prilikom je Krsmanović izjavio da nisu obavljena nikakva nauĉna  

istraţivanja o uzrocima katastrofe koja je zadesila Srbiju, da je narod u  

konfuziji, da sudstvo ne privodi pravdi kriminalce, zbog ĉega su oni svugde  

prisutni i glavni su krivac za današnju pogibelj naše drţave.Krsmanović je  

saopštio da je Miroslav Mišković preko svojih ljudi intervenisao kod Višeg  

suda u Beogradu ( kod sudije Predraga Vasića, predsednika suda Albijanića,  

zamenice predsednika Bulatović), da se donese odbijajuća presuda u njegovom  

sporu za obeštećenje koji se vodi već 17 godina. Napomenuo je da je 

Mišković drţao 10 godina u zatvoru zbog verbalnog delikta svoga zemljaka iz sela  

Bošnjane Milisava Ţivanovića, a takoĊe zemljaka Radomira Veljkovića, 

poznatog borca za ljudska prava, je drţao do nedavne smrti u ludnici (PB Vršac).  

Krsmanović se izjasno i o Sneţani Malović, mnistru pravde Srbije, ocenjujući 

je kao mudru i obrazovanu, struĉnu, ali nepogodnu za takav poloţaj, jer je bez 
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dovoljnog iskustva i zbog njene liĉnosti ( ona je otmena ţena , pogodna za  

diplomatiju, medija, kulturu, umetnost, nauku, humanitarne delatnosti, ali ne  

za srpsko pravosuĊe koje je ratište prepuno jauka i suza). 

 

Krsmanovića pozivaju širom Srbije da govori o stanju u zemlji, i putevima  

razrešenja krize. 

 

Na TV Jerina je pre tri dana govorio ambasador Rusije u Srbiji Nj.E.KONUZIN, u  

drugoj polovini marta je rezervisan termin za intervju sa PREDSEDNIKOM  

RUSIJE PUTINOM. 

 

Savet POKRETA  

-Фебруар 2011.године. Догађања. 

27. фебруара  Савет безбедности Уједињених нација је усвојио Резолуцију којом уводи 

санкције либијском лидеру Моамеру Ел Гадафију, његовој породици, и блиским 

сарадницима његовог режима. У Бенгазију, на истоку Либије, формирана прелазна 

Влада на челу са бившим министром правде Либије Мустафом Абделом Џалилом. 

28. фебруара је преминула Џејн Расел, америчка глумица (1921),  

  
  

 а 28 фебрура  Annie Girardot, француска глумица ( 1931) 

  

  
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%8F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
https://sh.wikipedia.org/wiki/Annie_Girardot
https://sh.wikipedia.org/wiki/1931
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Један за другим нестају неумитно, сурово, идоли младости.  

 

Толико драгих успомена.  

У биоскопу ``Београд`` се  тих зимских дана 1959 године у 19 сати давао амерички 

филм ``The French Line``.са Џејн Расел у главној улози. Ова глумица има у себи нешто 

изузетно  сензуално, што опија, ствара занос. Нада Јанков ( том 2) ме је чекала у 

петнаест до седам испод сата код Биоскопа Београд, она станује у близини у улици  

Мајке Јевросиме број 50 где ова улица улази у Нушићеву улицу. Појавила се кроз 

снежне  налете кошаве, снежне пахуљице су јој сјактале на дугим црним трепавицама, 

тротоар је био леден и клизав као огледало,  ноге као нечим повучене се изокренуше, 

нађосмо се обадвоје на тлу. Нема бола, уместо тога је то био врло забаван догађај који 

смо касније препричавали. 

Али Џејн Расел, је толико старија од мене?   

А  Ани Жирадо само 5 година. 

Сви умиру, и славни  и они који то нису, и моћни и сиромашни. 

Свет се бори против смртне казне, захтева да буде укинута. 

Воде се крвави ратови, хиљаде, милиони жртава, зашто?  

 А све нас чека та сурова егзекуција.. 

-Март 2011.године. Догађања. 

2 марта смо одржали један од уобичајених састанака  у Ресторану `` Парк` у Београду. 

Новинар листа `` Политика`` Александар Апостоловски је склон поштеној и 

објективној анализи текућих догађања. 

2. марта косовски Албанац убио два америчка војника на аеродрому у Франкфурту, 

због  "освете за Афганистан". 

 

3. марта бивши генерал Армије Босне и Херцеговине, Јован Дивјак, је ухапшен на 

аеродрому у Бечу на основу потернице коју је за њим издала Србија због сумње да је 

одговоран за ратни злочин у Добровољачкој улици у Сарајеву 1992 . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%98%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%88%D0%9D%D0%90_%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1992
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8  марта су У Бриселу отпочели преговори Београда и Приштине, уз 

посредовање Европске уније, а који су предвиђени резолуцијом Генералне скупштине 

УН из септембра 2010. 

12. марта  реактор у нуклеарној електрани Фукушима 1 се истопио и експлодирао, 

испустивши радиоактивност у атмосферу дан после разорног земљотреса и цунамија. 

14. март - Скупштина Србије изабрала реконструисану Владу Србије, која уместо 

ранија 24 ресора, сада има 17. 

3 март. 2011.године. "Delta holding" Мiroslava Miškovića, prodao trgovinski lanac "Maksi" 

belgijskom "Delezu" za 950 miliona evra.- 

САТАНИСТИЧКИ КОД-ТРАГ ЈЕГУЉА.  

 

Мишко и ја у бриселском Делезу 1966.године. ( том 3 -Роман о Бриселу). 

 

Briselski Delez u ulici Shausse de Wawvre. 

 Ova Miškovićeva prodaja lanca Maksi belgijskom Delezu јe odmah iz dubine moje potsvesti 

izvukla lavinu svakojakih sećanja na moj davni boravak u Briselu, jedno vreme 1966.godine 

sam bio zaposlen u Delezovom Supermarketu Evrop,a lociranom u ulici Chausse de Wavre u 

Briselu ( tom 3). 

Kakve asocijacije?   

Davna briselska 1966.godina?! 

 I sada beogradska 2011 godina !? 

Ljubopitljiv citalac toma 3 ( str. 316, 317, i td), ĉe saznati da sam  u ovom supermarketu 

doţivljavao neprilike. Bio sam vrlo rastuzen nekorektnim postupcima prema meni od strane 

izvesnog, nesto mlaĊeg suvonjavog povisokog momka, zemljaka, koga su svi zvali Misko ( 

od prezimena Miskovic) iz jednog sela u okolini Krusevca . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2010
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0_1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%83_%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BA%D1%83_2011.
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sh.wikipedia.org/wiki/3._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Delta_holding
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Delhaize_Group&action=edit&redlink=1
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Miško je u Delezu bio vrlo prihvaćen. Imao je odlicne veze u Ambasadi tadašnje 

Jugoslavije.u Briselu. 

Nije mi bilo jasno zbog ĉega su ga simpatisali u supermarketu, jer nije bio ni vredan niti 

disciplinovan?,  

U potrazi za satanistickim kodom? ! 

 

Strana 216 toma 3 ROMAN O BRISELU 1966-godina`` U Delezu nastavljam da srećem 

Mišu  i Albanca Usnija, stalno su zajedno,. Ne prestaje da me zbunjuje uobicajena hladnoća  

Miše prema meni, dok je u isto vreme ushićen svojm albanskm kolegom``‚‚ 

Политикa је сатанизам, тада сам тако размишљао.  

 

Читам странице  тома 3-РОМАН О БРИСЕЛУ:``Чим стигох на радно место у 

супермаркет у 7 часова, чух преко транзистора Радио Брисел: на Брионском пленуму 

ЦК СКЈ, из СКЈ је избачен Александар Ранковић, шеф Службе државне безбедности 

СФРЈ, и један од најближих Титових сарадника. Ранковић је такође смењен са свих 

државних и партијских функција. Ова одлука је уследила због оптужби да је Ранковић 

прислушкивао Тита, . 

 

 
 

                 Тито и Ранковић 

 

Ту се нађоше Мишко Крушевљанин и његов нераздвојни другар Албанац Усни, они су 

такође запослени у фирми Делез, али у другом супермаркету.  
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Придружи нам се колега Жак запослен у моме супермаркету, који је ову радио вест 

прокоментарисао ликујући: ''Ранковић је српски националиста. Овај Титов потез је 

мудар!''  

 

Изразих учтиво неслагање.  

Али се Мишко на моје чуђење умеша, и отворено стави  на страну колеге Жака.  

 

Усни завика гласно на српском, да се неки закаснели купци осврнуше радознало:'' 

Ранковић је четник, он је прогонио нас Албанце на Косову''.  

 

Не чудим се што то каже косовски Албанац, али ме збуњује Мишкова изјава, поготову 

јер га виђам како пријатељски ћаска са људима из југословенске амбасаде.   

 Политика је научна фантастика.  Уме подмукло  субверзивно потхрањивати деценијске 
омразе. 

 

        Мирпслав Мишкпвић.  

Белгија има изузетно  интелигентне и образоване кадрове  у свим областима, па  и када се ради 
о политичарима и свакојаким тајним агентима. Није без разлога  Агата Кристи стално истицала 

Мсје Поаро, белгијског агента. Схватио сам у Бриселу да они умеју  залазити дубоко у 
потсвест људи и отуда , `` из потаје`` управљати поступцима других. 

Има овде у Србији дан данас много оних који не могу да се отарасе бремена наслећене 

ирационалне мржње према некадашњим неистомишљеницима.  

А, пак,  отуда са дистанце, из далеке кишовите равне земље Белгије, неки тамо други, 

могу усмерити своје мрачне извитоперене енергије на обеспомоћену Србију и сипати 

отров завада.. 

 Настављам да читам Роман о  Бриселу:`` Ко је Мишко? У амбасади СФРЈ у Бриселу важи 

за поузданог Југословена лојалног и приврженог. А овако говори? И дружи се нераздвојно са 

Албанцем који не воли Југославију? Мишко ме очигледно не подноси, шта више, он ме 
острашћено мрзи.  Зашто, питам се? Да ли је у питању политика или нешто друго? У мржњи је 

страх, како рече Ниче. Да ли је он љубоморан на мене као образованијег земљака, коме овде у 

„Делезу― придају већу пажњу него ли њему? Уколико би овако нешто било посреди, мени и 
даље нису јасна његова политичка и патриотска опредељења? Он не опонира Уснију када 

испољава аверзију према Југославији? Чак му се стално улизује? Да ли је он љигави полтрон? 

Или „продана душа―? Сви Албанци сложни као један, а он се са Уснијем увек солидарише 

против мене? Можда је у земљи био партијац, проповедао у свакој прилици БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО? Па то из навике наставља да чини и овде?  Према Ајнштајну, људска глупост је 

бескрајна.  
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`` 

Поткупљивање?  

 

Читајући вест да је Мишковић продао Делезу трговински ланац Макси, настављају да 

из моје потсвести куљају потиснућа, опет се присећам Брисела и Делеза:``  1. октобар 

1966. године.  

Продавац сам у супермркету у фирми „Delhaize― (Делез), Supermarket L' EUROPE, 

Shausse de Wawre.  Није ми познато одакле потиче назив фирме „Делез― па сам 

заинтригиран почео да проучавам порекло овог имена. У литератури сам наилазио на 

име Delhaize, то је био научник који се бавио хипнозом. У овој фирми настављам да 

срећем повремено Мишу и Уснија. Док смо премештали тешку гвоздену полугу, један 

од њих је испусти и она ми паде право на стопало. Бол је био врло јак, уплаших се да 

нешто није сломљено, снимали су, и на моју радост установили да није било прелома. 

Добих неколико дана боловања.  

Миша, Мишко како га неки зову, ужива велику подршку шефа супермаркета. Мени не 

би пало ни на крај памети да позовем било кога у Бриселу са телефона из канцеларије 

супермаркета, а Миша као неки бос, са тог телефона зове родно село код Крушевца. 

Чујем како се гласно поздравља са њима, галами у слушалицу,  као да су на другој 

планети.  

Миша није крио да је добио значајну позајмицу од Делеза, новац ће инвестирати у 

родном селу код Крушевца, каже. Дуго размишљам и не могу никако да схватим откуд 

такво уважавање у овој фирми према мом земљаку Миши? `` 

Читам даље странице мојих дневничких записа из времена мога борвка у Бриселу: 

``Једнпг дана на ппслу сам зашуп врисак деуеуа. Јурнем забринуу измесуа у правцу вриска, и 
видим да су врауа супермаркеуа кпја се ауупмауски зауварају, приуисла главу дешака пд пкп 8-9 
гпдина. Брзп приуиснух дугме, врауа се пдмах пувприще. Ту се нађе мајка уплащенпг и 
расплаканпг деуеуа, и сва радпсна ми захвали на брзпм реагпваоу.  
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Док је  на разгласу у супермаркету одјекујивао звонки глас Битлса:  

 

„Hey Jude, don't make it bad  

Take a sad song and make it better  

Remember to let her into your heart  

Then you can start to make it better.― ,  

 

директор супермаркета млад и отресит, витак човек који терпери од енергије, ми 

даде задатак да направим гондолу од великих паковања Кока Коле. Урадих савесно и 

пажљиво. Јавише ми да се гондола срушила. То ми рече хладно директор 

супермаркета, али без прекора. Ту се игром случаја нађе мајка детета коме сам 

помогао да ослободи главу од аутоматских врата, она приђе директору и рече му:'' 

Видела сам два момка Југословена, они су раменима оборили гондолу''. Мислила је на 

Мишу и Уснија. Она потом позва директора на страну, чух када му исприча како сам 

ослободио њеног синчића и како се похвално изјасни о моме залагању на радном месту.  

Директор ми се насмеши дискретно:'' Дугујем вам извињење''. Белгијанци изузетно 

уважавају мишљења својих земљака. Био сам у прилици да то увидим још једанпут.  

Мајка детета му приђе уносећи му се у лице:'' Господине директоре, није довољно 

што се извињавате, треба дисциплински да казните та два распојасана момка, 

господине: „Les excuses sont faites pour s´en servir''. („Извињења се употребљавају да се 

њима само послужи―, превод аутора ).``. 

 Колико се ја сећам, у бриселском Делезу, поред коректних и цивилизованих колега је 

било и оних који су манифестовали нетолеранцију према мени као Србину.. 

Какве су намере Делеза који је од Мишковића одкупио ланац продавница за милијарду 

евра (који је износ стечен незаконитим работама Мишковића).. Он ће сада да покупује 

масовно земљиште, опет за багателу, користећи тежак економски положај сељака, 

досада за будзашто је  откупљено у Србији на хиљаде хектара обрадивог земљишта. 

Наравно, да '' бизнисмену '' Мишковићу не пада напамет да се бави пољопривредном 

производњом, он чека боља времена да земљу препрода странцима- 

-Март 2011.године, Догађања. 

 

Arapsko prolece je u povoju. 11 marta Gadafijeve snage zauzele i centar Zavije, zapadno od 

Tripolija, ušli i u Ras Lanuf, prema istoku..18.marta je zavedeno vanredno stanje 

u Jemenu nakon pogibije 52 demonstranata;18 marta  Vojska u Bahreinu srušila spomenik na 

Bisernom krugotoku.Istoga dna protesti u juţnom sirijskom gradu Dera. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/18._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jemen
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bahrein
https://sh.wikipedia.org/wiki/Sirija
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Otvoren Sajam knjiga u Lajpcigu, Srbija počasni gost. 

 

18. мартa je преминуо Ворен Кристофер, познати амерички политичар (1925). 

А 23. марта славна америчка глумица Елизабет Тејлор, (1932). 

 

 

23. март 2011. Živorad  Kovačević  izvršio  samoubistvo. 

 

Nezvaniĉno, Kovaĉević je sebi oduzeo ţivot hicem iz pištolja.  

Ţivorad Kovaĉević bio je znaĉajan i vrlo obrazovan politiĉar.Zauzimao je vrlo znaĉajne 

poloţaje. Дa bi od 1974. bio  osam godina gradonaĉelnik Beograda, a potom ĉlan Saveznog 

izvršnog veća (SFRJ) i predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom (1982-86). Bio je 

ambasador SFRJ u Vašingtonu od 1987. do 1989. kad je opozvan zbog neslaganja sa 

politikom Slobodana Miloševića, koga je javno kritikovao u Vašingtonu. 

 Po povratku iz SAD, dao je otkaz u Saveznom sekretarijatu (ministarstvu) za inostrane 

poslove i otišao u prevremenu penziju 1991.  

Bio je aktivan ĉlan nekoliko nevladinih organizacija. Od 1994. je bio u Evropskom pokretu u 

Srbiji, a od 1999. predsednik tog pokreta. 

Ne sećam ga se pre moga odlaska u Belgiju 1965.godine. Zapazio  sam ga  na televiziji po prvi put 

po povratku iz Brisela 1971.godine. Bio je drugaĉiji od većine tadašnjih jugoslovenskih  i srpskih 

politiĉara, više je liĉio na intelektualca, nego li na krutog socijalistiĉkog samoupravnog direktora. 

Prvi put sam ga video izbliza u FGP Rekord u Rakovici 1977-godine, gde sam tada bio zaposlen na 

radnom mesu ‚‚Šef sluţbe marketinga.``  

Bio je tada u poseti ovoj fabrici poznatoj kao rasadnik i sedište najortodoksnijih  reţimskih kadrova. 

Prošao je sa pratnjom na par metara od mene, odmah sam ga prepoznao,vrlo naoĉit, visok i košĉat 

muškarac, je prošao brzo, drţao je visoko glavu, samouverenog i poletnog izraza lica mudrog 

intelektualca, i nastupa, odisao je optmizmom i nadom.  

Ĉini mi se da on tada nije predosećao šta će biti kasnijih nadolazećih godina? 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Lajpcig
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1925
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%98%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1932
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Taylor,_Elizabeth_posed.jpg
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Sredinom 1980-ih godina sam bio na veĉernjem koncertu u velikoj sali Kolarĉevog univerziteta, seo 

sam na mesto naznaĉeno na ulaznici, posle par minuta u red sedišta se ušetao. dostojanstvemo  i 

radosno Ţivorad Kovaĉevć sa suprugom. Seli su taĉno pored mene, i to njegova supuga do mene, a 

on pored nje. 

Vrlo diskretno sam pokušao da saznam nešto iz njegovih postupaka i izraza lica, ja sam tada bio od 

reţima ozloglašeni‚‚ borac za ljudska prava koiji blati u svetu samoppravnu Jugoslaviju``. 

 Stekao sam tada zbog neĉega utisak, to je bila više intuicija, ne znam da li sam bio u pravu, ili ne, da 

i on naţalost spada u onu grupu optimistiĉkih politiĉara, gluvih na kritike sve prisutnijih disidenata i 

koji ne shvataju dovoljno galopirajući rast krize u zemlji.Bio je tada na koncertu veseo i pun nade i 

zivotnog optimizma. Zapazio sam da je bio sretan da bude u društvu sa njegovom suprugom. 

Ti moji prvobitni utisci o njemu su vremenom poĉinjali da se menjaju, Iz njegovih javnih izjava, 

nastupa, pojava na televiziji i u medijima,u sledećim decenijama moglo se nazirati iz godine u 

godinu , da on spada u onu grupu pronicljivih politiĉara, koji sa novim saznanjima koja nisu u skladu 

sa ranijim iskustvima, su skloni da menjaju svoje stavove i  ubeĊenja ( Festinger: Konjitivna 

disonanca ) .  

Ipak sam zapaţao da on postaje sve zabrinutiji. 

Bio je suviše inteligentan, iskusan i obrazovan, shvatao je sve više da Jugoslavija ide ubrzano 

silaznom putanjom. A u isto vreme od ranog detinjstva vaspitavan kao veran Tiov omladinac, nije se 

nikako mogao miriti sa novim odnosima u svetu i poloţaju Jugoslavije u brzo menjajućim 

okolnostima. 

 

  Живорад Ковачевић. 

Ne bih se sloţio da Srbijom i dalje vladaju komunisti.  

Pravi komunisti, komunistiĉki lideri poput Ţivorada Kovaĉevića nestaju, to se saznaje iz 

ĉitulja i vesti o preminulima. 

Neko će reći, pa Tito je ţiveo 88 godina, uţivao?  

Nije taĉno, pre svega je preminuo u najuţasnijim mukama,otsekli su mu na kraju nogu.a još 

desetak godina pre smrti, dešavala se njegova liĉna tragedija bez uvida javnosti, bolest, razlaz 

sa suprugom Jovankom, uzurpcija komandi vlasti od strane nedovoljno javnosti  poznatih 

osoba iz njegovog okruţenja.( npr. od Staneta Dolanca). 
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Taĉno je da su  tajkuni, mafijaši i novonastali tranziconi bogataši bili mahom pripadnici 

reţimske nomenklature, ili direktorske nomenklature, ali je poznato da direktori nisu bili na 

ĉelu komunistiĉkog poretka,.  

MeĊutim, meĊu tranzicionim bogatašima ima i onih koji su proistekli iz tajanstvenih redova 

takozvane neformalne vlasti. Neformalna vlast je neformalna, ona nema veze sa idelogijom, 

niti sa komunizmom, njena logika je druga.  

Postoji nešto drugo, današnji enormni, tranzicioni bogataši,  su neretko najobiĉniji profiteri,  

pristali su da sve uĉine, ali da im se omogući da se obogate, i većina od njih nema stvarne 

veze  sa komunizmom. ili su oni, ili njihovi roditelji, bili najniţe rangirani ĉlanovi, ili 

saradnici Komunistiĉke partije. 

Ţelim da saopštim, da sam ubeĊen da kada se radi  o novonastalim tranzicionim bogatašima ( 

neformalna vlast), tome je u manoj, ili beznaĉajnoj meri, doprinelo njihovo ideloško opredeljenje, 

nego pre svega tip liĉnosti, njihove psihološke, moralne i duhovne  osobine- 

Ovakva jedna  konstatacija bi se mogla na neki naĉin, i u drugaĉijem kontekstu, mogla odnositi i na 

rukovodeće funkcionere zvaniĉne vlasti. Ali, pogledajmo, meĊu njima ćemo retko videti potomke 

prethodnih komunistiĉkih  lidera. Pre bi se moglo reći, da potiĉu iz porodica koje su bile na niskim 

politiĉkim pozicijama, ili nisu ni bili ĉlanovi komunistiĉke partije. 

Treba priznati da meĊu današnjim vrhunskim politiĉarima Srbije, ima onih ĉiji su se roditelji 

izjašnjavali kritiĉki prema konmunizmu ( npr. BorisTtadić), ili su bili ţrtve komunistiĉke tiranije, 

bivši disidenti i demokratski nastrojeni pojedinci iz takozvanih ‚‚ reakconarnih‚, ‚‚ 

antikomunsiiĉkih‚‚ porodica.. Znaĉajna je psihološka i duhovna razlika izmeĊu  zvaniĉnih poliiĉara i 

onih iz takozvane neformalne vlasti. Ali se ponegde neformalna i formalna vlast dodiruju, proţimaju 

i mešaju. Ili ponekad poistovećuju. 

-18 март 2011.године. Томислав Крсмановић: Интервју Косте Чавошког ( томови 4 i 5) у 

Печату  

Dostavio sam novinaru gospodinu Nikši Bulagoviću intervju Koste Ĉavoškog objavljen u Peĉatu od 

18.3.2011 godine,  gde on govori o saradnji sa mnom u vezi zloupotrebe psihijatrije .Spreman sam da 

sve  to ispriĉam, to bi mnoge zanimalo jer sve potiĉe od mene.  

Pokušavam da Kostu potstaknem da sada  ponovo osnuju Odbor za odbranu slobode misli i 

izraţavanja, neki dan sam mu to predloţio. Sada je gore nego li 80-ih godina. Onda smo imali nadu, 

bilo je jasno ko nam to ĉini, imali smo podršku meĊunarodne zajednice. Sada je konfuzija, ne vide se 

jasno poĉinioci, nema one nade, istrošila se, a meĊunarodna zajednica ne daje jaku podršku kao 

onda. 

U prilogu intervju Koste Čavoškog  časopisu Pečat gde govori o saradnji SANU, i 

njega lilčno sa Tomislavom Krsmanoviće.( crvenom bojom). 

 

Дпкумену бр пј   333. 
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Кпста Чавпшки. 

.19 mart .2011,godine.  Preminuo  Miroslav Karaulac ( томови 2-5),  srpski knjiţevnik, 

prevodilac, knjiţevni istoriĉar ( 1932) . 

Сећаоа на Мирпслава Караулца.  

 

Мирослав Караулац.. 

20 јула 1962.године је био мој рођендан, напунио сам 26 година.  Налазим се у Студентском 

међународном кампу у Рашицама на Лападу у Дубровнику.. 

Плажа на Лападу је близу, одмах испод Кампа, сиђе се низбрдо и море је ту. На плажи се сусрећем 

и дружим са  посетиоцима кампа. 

Мирослава Караулца сам овде упознао. ( том 2). Он је често у друштву са директором кампа и са 

политички утицајним омладинским функционерима из Београда који би овде долазили лети.Видео 

сам га како седи на клупи и опуштено разговара са мојим школским другом Бором Мирковићем ( 

томови 1-4).  

Почео сам да га другачије промишљам када га видех у групи Француза, поред њега је чувени писац 

Оскар Давичо, сви су говорили  француски. Иако не познајем тај језик, могао сам препознати да га 

говори савршено.  

Данас смо на плажи на Лападу, наслоњени на жицу високог бетонског блока што се уздиже изнад 

површине мора. `` Ти си негде из Крајине, твоје презиме Караулац потиче од речи ``караула,`` твоји 

преци су били на некој караули чували Крајину од упада Турака``,? осмехнух му се весело. Желим 

да успоставим разговор. Он ми је драг, рекао бих по презимену да је Босанац, или Крајишник, има 

нешто у њему босанско, нека врста искрености и спремности да учини добро дело. 

Али он има поред оног босанског, још нешто друго у себи, као неки налепљен слој, говори 

француски, понаша се као Французи, углађен је и префињен.    

https://sh.wikipedia.org/wiki/19._3.
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Miroslav_Karaulac&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/1932
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Он ме погледа, очекивао сам топлину и досетке, био је пријтељски настројен, али није било оне 

топлине коју сам очекивао:``  Моји су из,Мркоњић града ( Босна), избегли за време рата у  Соко 

Бању  у Србију``..,  

Тек сада почех да повезујем,  то његово босанско је било  потиснутго оним србијанским.  

`` Откуд ти познавање француског``, радознао сам 

Сазнах укратко његову биографију: студирао романистику, докторирао на Универзитету у 

Стразбуру. Он је песник, приповедач, историчар књижевности, преводилац. Радио је 

као професор, новинар, драматург, лектор и предавач на универзитетима у Лиону и Дижону. 

Са Титом у његовој пратњи је путовао по афричким земљама. 

Сада су ми неке ствари јасније. Он је песник, али је и политичар. другим речима, залутао је у 

политику, кажем залутао, јер песник и политичар не иду никако заједно. Чини ми се да се не осећа 

због тога, добро у својој кожи 

Рече да је рођен 7 јула 1932.године. Дакле 4 године старији од мене. У овим годинама то је значајна  

разлика, а како се године гомилају, тежи безначајностги. 

`` Нема нигде земље као што је Босна``,хоћу да га потстакнем. 

`` То је овековечио Иво Андрић``, то каже Босанац, врсни интлектуалац космополита. 

Поред нас се нађе Радослав Граић,, звани Граја, он увече  забавља посетиоце кампа својим песмама, 

а он је и композитор, такође Босанац.  

 

           

         Радослав Граић, Граја.                    

                                                                                                                                                                               
Граја нам се придружи  ноншалантно, обрати ми се поучно:`` Миро је један од најбољих 

познавалаца и тумача Андрићевих дела. ``.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9B
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Хана, власница фабрике играчака из Минхена, наша познаница.на плажи на Лападу у Дубровнику. 

 

``Андрић је за мене Босна`` рекох им. А у себи помишљам, када помислим  на Иву Андрића видим 

Дрину, њене притоке, храмове и џамије, векове мешања Крста и Ислама, природа, ваздух, необични 

сликовити људи и жене, створи се нешто што се зове Босна. 

Осврнух се око себе, очекујем да наиђу Марина студенткиња из Ротердама и Хана, из 

Осла,договорили смо се да се овде нађемо данас. 

 Уз степенице су се њих две полако пењале, у купаћим костимима, са сјактавим капљицама морске 

воде на младим витким женским телима. Климнуше главама весело, тек да се најаве да су стигле. 

Седоше на траву.недалеко од нас . 

`` Ту је и наш забављач `` показа руком на Грају. 
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20 јули 1962.године , у Студентском интернационалном кампу Рашица  у Дубровнику. с` лева на 
десно Марина, студенткиња из Ротердама, Аутор и Хана студенткиња из Норвешке. 

( Напомена аутора: Мирослава Караулца сам наставио да сусрећем у Београду све до 

мога одласка у Белгију септембра 1965.године. Он је становао негде близу пијаце 

Зелени венац. 

Када сам се вратио из Белгије 2о јула 1971.године, шетајући врућим  јулским даном, 

пространим Тргом Републике , испражњеним од  пролазника, од Кнез Михајлове улице 

ми се брзим ораком приближавао стари друг Мирослав Караулац. Смешкао се. 

Обрадовао сам се. Да му се поверим шта ми се дешавало у Белгији последњих шест 

година ( том 3). 

Посматрао ме је иситивачки, али као да је све знао о мени. Показа ми руком на столове 

и столице у хладовини кафане недалеко од ~Биоскопа Јадран, испред чувене палате 

``Истра``, некада су је звали ``Реунионе`` ( томови 1 и 2). 

Опуштено за столом на Тргу Републике, сам м кратко саопштио да сам незадовољан, 

мој боравак у Белгији није био ни издалека онакав каквим сам га замишљао. Он се  

сећа мога огромног оптимизма и одушевљења одласком у Брисел,Он  је тада био врло 

резервисан: `` Туђа земља, туђи људи``. 

Отишао сам у Брисел румен и пун снаге и сокова, сада сам пред  њим био  изнурен и 

избледео, помало  погрбљен. 

Он је то запажао, са скепсом политичара, и сетом песника. Казао ми је: `` S est la vie``. 

Сретао сам га и следећих година.Био је увек сам, и сетан. Позвао ме је у пролазу у 

стан, показивао ми је слике из година када је би у Титовој пратњи у Африци. 

Био близу Тита, а живи тако скромно? Скоро скрајнут?  

-Maрт 2011.године. Догађања.  
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19. марта је Француско ратно ваздухопловство покренуло операцију Харматан, што је био почетак 

стране интервенције у Либијском грађанском рату., а 21. марта западне војне снаге, 

предвођене САД и Француском, су отпочеле другу фазу ваздушних удара против Либије.. 

23. марта је Премијер Русије, Владимир Путин, посетио Београд. 

  

   
 Владимир  Путин и Борис Тадић у Београду. 

Чеда Јовановића је у јавност пласирао контроверзну изјаву о "канибалима" у Африци 

(лидерима), што се није свидело Весни Пешић, због чега је дошло наредних дана до 

њиховог разлаза.. 

Косовски Уставни суд је оценио неуставним избор Пацолија за председника Косова. 

 27 марта у  Русији је отпочело стално летње рачунање времена, односно трајно се 

укида дотадашње зимско рачунање времена (међутим, од јесени 2014. почиње стално 

зимско рачунање). 

Гоца Ерић је и запажен борац за људска права, нарочио се бави повраћајем незаконито 

конфисковане имовине. 

 

Гоца Ерић из млађих дана. 

Пијанисткиња Лилица Арсеновић ме је позвала у Дом ваздухопловства на њен 

концерт. п ричала ми је о њеном супругу пензионисаном лекару  хирургу Земунске 

болнице, оне високе зграде тамо на искрају Земунског парка. Колико пута су се 

разилазили и мирили, сазнах. 

Лилица је из пречанске мултиетничке војвођанске породице.  

На позорници је стално био присутан стар, али енергичан човек, час би био 

конферансије, онда у улози глумца, врло брзо се сналазио и кретао са једног краја 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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простране позорнице на други . Био сам пријатно изннађен када ми она у паузи, 

силазећи са позорнице саопшти да је то њен супруг. Лекар, поврх свега  хиург, а тако 

надарен за глуму! И ужива у тој улози. 

Она станује у врло скромном, али уредно сређеном стану у Мажуранићевој улици, што 

иде од Главне улице Земуна, па све до Земунског кеја. А  ја сам у тој улици становао 

крајем 1990-их година.  Деса Митановска ( том 5)  се са њом годинама дружи,  једно 

време је становала заједно са њом   

Лилица је моја генерација, ишли смо у исту Земунску гимназију, на ободу оближњег 

великог парка Он је активна  у Завичајном клубу Земуна, познаје отуда и од раније 

Едија Банфића, колегу са факултета. ( томови 3- 5). 

Земун је носталгија, повратак у давну прошлост, долазак породице у Београд је био 

преко Земуна, од 1951 до 1952.године, у Земуну сам био запслен од 1977 до 

1997.године, тамо сам често изнајмљивао подстанарске станове. 

Земунски парк, Мухар, Бежанијска улица, су места где је често била довођена у 

недоумицу моја исправна   оријентацја у простору. Када сам као ђак земунске 

гимназије долазио аутобусом у центар Земуна из правца Земун Новог града, нисам 

могао да погодим у ком правцу  се налази Београд.?  Земунски парк је за мене у тим 

годинама био велика тајна, тамо иза болнице, нешто врло мистериозно?  А касније сам 

открио да на улазу у ту тајну, пролазе прозаични путници који баш изађоше из 

аутобуса 15, баш, ту стају возила пред сигналом. 

Ружа  Мрђа ме је позвала да посетимо њеног брата у Земуну, тамо негде иза центра ка 

Бежанијској улици, све се измеша, као да сам у 1951.години на Земунском корзоу у 

Главној улици. `` Идем ка Дунаву`` запитах Ружу.  Она се скоро зачуди: `` Не у 

супротном правцу``   

1992 сам становао у улици Солунској број 7  у Земуну, мада сам слушао да је то Земун 

Нови Град, сметнуо сам са  ума да је се моја породица доселила у овај део Земуна 

1951.године. `` Моји су се доселили 1951.године у Бачку улицу``, обратих се тадашњој 

мојој станодавки Ани. `` Па то није далеко одавде, близу је``, изненадих се када чух.  

`` Где је железничка станица Земун Нови Град``, не могу да вер ујем да сам се доселио 

у крај Земуна где сам боравио годину дана 1951 до 1952 године. `` Па железничка 

станица је ту преко пута такорећи``, она се осмехну да ме обрадује. 

Зар је то могуће?  Не знам где се налаим?  

Златоје Мартинов је један од уредника часописа Република. познајемо се одавно. Он је 

Војвођанин, то је друга енергија, да не кажем другачији менталитет. Војвођански 

интелекталци су стасали, а и дан данас,  под утицајем наслеђене средњеевропске 

традиције.и културе.  

Златоје је интелигентан  и образован, прецизан  и методичан.Као да је помало Немац. 
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      Златоје Мартинов. 

Читање између редова је више него читање редова. То је мој животни  наук. Треба 

свугде тражити ону потамњену, невидљиву страну поруке. Она највише говори. Слика 

говори више од хиљада речи, каже Конфучије. Мислим да музика говори више и од 

слика. 

Али свугде постоје скривалице, скривене поруке, скривени кодови.  

А њих треба умети дешифровати. 

Рођака Деса Беатовић ( томови 1-5) је још увек привлачна жена, интелигентна и пуна 

духа и оптимизма. Живи у Шапцу. разговарали би повремено телефоном. То би били 

сурети са својима, са собом. 

Преминула су два угледна  српска писца. 30. априла је преминуо  Petru Krdu ( 1952), а 

14. априла Брана Црнчевић, српски књижевник и новинар (1933) 

  

  
      Брана Црнчевић. 

 

Петре Крду не познајем лично.  

Са Браном Црнчевићем сам се мојом иницијативом, као борац за људска права,  сусретао 

током 1980-их и почетком 1990-их година, у пространим  просторијама Матице Српске у  

Нушићевој улици. То јест то ми је својевремено посаветовао  сликар Милић Станковић од 

Мачве, који је једно време био потпредседник  нашег Покрета за зашиту људских права ( том 

4) 

https://sh.wikipedia.org/wiki/30._4.
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Petru_Krdu&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/1952
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1933
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с `лева на десно: Милић Станковић од Мачве, четврти с лева на десно, Радован Караџић, 

стоји 

Ценио сам га као надареног писца бајковитих приповедања, али  моје податке о стању људских 

права га се нису нимало досегле. Из разлога што је он био близак бившем  председнику   

Он је био изразито националистички оријентисан, а ја сам тада био лажима на сва звона оцрњен као 

`` Заштитник Албанаца и усташа``, па сам и то имао у виду зашто ме није подржао.` 

Пера Бјелановић ( томови 4 и 5) је на то казао:`` Шта је то сада, бивш анационални комунисти, сада 

наједном заредом постадше српски националисти, бранитељи Српства``? 

 

-7 април 2011.године.Tomislav Krsmanović -O P T U Ţ U J E M ! 

За вишедеценијско  уништавање наших живота , крађу времена, енергије, новца, 

здравља, квалитета живота. 

Документ број 334. 

-Април 2011.године. Догађања. 

 7.април 2011.године. Атифете Јахјага, заменица директора косовске полиције, постала прва жена 

на месту председника Косова. 

 • 

 •  

                        Атифете  Јахјага. 

  

 • 12 априла  Светлана Ражнатовић склопила нагодбу са Вишим тужилаштвом у Србији - 

осам месеци кућног притвора и 1,5 мил. Евра за незаконитост при трансферу фудбалера. 

 . 
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                             Цеца 

  

 • 10 априла је пао спортски   авион у Мрчајевцима код Чачка. 4 погинула. 

 • 10 априла Председник Тадић у посети Кувајту, међу споразумима и један о војној сарадњи 

(могућност ремонта тенкова М-84). 

  

 11. априла је 11 особа погинуло у терористичком нападу у Минску.. 

  

 У тржном центру недалеко од Амстердама, наоружани нападач убио шест особа, а ранио 

13. 

  

 12.априла су јапанске власти изједначиле  удес у нуклеарној електрани са Чернобилском 

катастрофом. 

  

   

  
 

 

 15. априлa je Хашки трибунал осудио хрватског генерала Анту Готовину на 24 године, 

а Младена Маркача на 18 година затвора због злочина почињених над Србима у лето и 

јесен 1995. Трећи оптужени, генерал Иван Чермак, ослобођен оптужбе. 

 16. април — Опозиционе странке, предвођене Српском напредном странком, одржале 

митинг испред Скупштине Србије у Београду са којег је затражено расписивање ванредних 

парламентарних избора. Лидер СНС, Томислав Николић, отпочео штрајк глађу до 

испуњења захтева. 

 1 ( прекинут на Ускрс) 

  

 , .  

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1995
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sh.wikipedia.org/wiki/16._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/16._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/16._4.
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 26.априла је одржан Самит Србија -Турска у Карађорђеву. . -   

  

  

Министар образовања у Кантону Сарајево Емир Суљагић одлучио да оцена из веронауке не улази у 

просек, што изазива оштре протесте ефендије Церића због "укидању" веронауке. 

29 априла је одржано венчање принца Вилијама и Кејт Мидлтон у Вестминстерској опатији; 

процењених две милијарде гледалаца. 

  
  

  

 30 априла у нападу НАТО -ових пројектила .на Триполи убијен најммлађи син и троје 

унучади Моамера Гадафија.  

  
 

 1 маја у Риму свечано беатифициран Папа  Ivan Pavao II. 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/26._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/30._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/30._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1._5.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavao_II
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 2 маја у Пакистану у нападу америчких морнаричких специјалаца је убијен 

Осама Бин Ладен, вођа Ал Каиде и организатор напада 11. септембра 2001  

.године. 

  

  

       Осама Бин Ладен. 

 Преминуо рођак Драгољуб Крсмановић.( томови 1-5). Иако је имао подоста 

година, и одавно боловао,корачао је тешко због обољења ногу, ипак држао се 

добро. Драгољуб је за мене најближи рођак, друг из детињства, то је истински 

ударац. Живот је суров. 

 . 

-3 маj 2011.године.  Светски владари.  

 

Светски владари су свемоћни и имају генијалне експерте у свим областима. Наспрам 

њих се налази велики део планете  који је сушта супротност. Тамо понегде владају 

диктатори , насиље, у многим земљама када се ради о  њиховим владама , 

рационалност политичких одлука ,уступа место можданој застрањености, свакојаким 

екстремизмима и фундаментализмима. Таквих као Осама Бин Ладен има на сваком 

кораку, не само међу терористичким групама и организацијама, него и у владама 

појединих држава,  

Поједини амерички стратези се често нису слагали са политиком неуплитања (често 

називаном „изолационизам―)  образлажу да је исправно да држава предузме 

превентивна војна дејства када докази указују на стваран ризик да ће друга 

држава прва потегнути за употребом физичке силе.  

Постоје у западној хемсифери струје које заговарају становиште -ДАЋЕШ МУ ПРСТ  

ТРАЖИЋЕ ЦЕЛУ РУКУ, ДЕМОКРАТИЈА ЗАХТЕВА ЗРЕЛОСТ, КОЈЕ ОНИ 

НЕМАЈУ.. ПРЕВЕНТИВА, ДА НЕ ОЈАЧАЈУ, ПА ДА НАС НЕ УГРОЗЕ. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/2._5.
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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-6 Мај 2011.године. Tomislav Krsmanvic. ZAHTEVAM  PRAVIĈNO OBEŠTEĆENJE, 

TAJKUNI U KONTRAOFANZIVI- BIĆE PORAŢENI, DOŢIVEĆE VEĆE ŠTETE NEGO 

LI KORISTI. 

 Povodom nezakonitog odbijanja moje Tuţbe za obeštećene od strane Višeg suda u 

Beogradu i upućivanja moje Ţalbe Apelacionom sudu u Beogradu, vrlo znaĉajno sam 

ntenzivirao moju borbu da se ovaj sudski spor koji traje već 17 godna okonĉa. 

 U okviru toga sam pokrenuo kampanju nastupa i obznanjivanja preko medija.  
 U odgovor na moj napor, tajkuni i udruţeni kriminal podrţavani od geo okruţenja, se 

upinju iz sve snage da me onemoguće, napravili su istinski informacioni zid, vrše pritiske 

na medija, prete im u vezi mene, suspendovali su bili na nekoliko dana moj liĉni sajt, 

novinari se ţale da ne mogu da me dobiju telefonom, nestaju email poruke, poznanici ne 

mogu da me dobiju telefonom, ne dobijaju moje email poruke, nepoznate osobe mi 

upućuju pretnje. Ja sam zablindiran kao u zatvoru. 

 Mene neće zaplašiti geo-okruţenje, trgovci ljudskim organima, belim robljem, 

drogom i cigaretama, koji ovde imaju svoju crnu ekspozituru koja guta krv i jede 

meso Srbije i njenog naroda.ZAHTEVAM DA APELACIONI SUD U BEOGRADU 

DONESE PRAVIĈNU ODLUKU . 
 Tomislav Krsmanović  

  

 -Мај 2011.године. Догађања. 

  

 У мају почињу јагоде оне мале, из њиве. Ово бобичасто воће је здравље. Онда у 

јуну долазе малине, па у јулу и августу шумске  купине. 

  

 4. маја Хашки трибунал је одбио да усвоји захтев лидера Српске радикалне 

странке, Војислава Шешеља, за прекид суђења и ослобађање. 

  

  

4 маја је потписан .у  Каиру споразум између Хамаса и Фатаха, палестинских покрета у 

завади од краја 2006. 

Свугде око себе чујем жалбе , и од мушкараца и од жена, жале се на учестало  

мокрење. 

8 маја Новак Ђоковић победио Надала у финалу Мадрид Опена, на шљаци (32. победа 

у низу). Деса коментарише:`` Новак је већи, снажнији``. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
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Србија воде би требала да ми да право да користим делић дринског речног острва у 

Узовници., 

12.маја је дошло до нереда  у Приштини током посете српског преговарачког тима. 

• Од 10 до 14. мја је трајао Еуросонг, Песма Европе, у Диселдорфу: Азербејџан 1, Босна 

и Херцеговина (Дино Мерлин, Лове ин Ревинд) 6, Србија (Нина Радојчић, "Чаробан") 

14. 

  

 

 

Катарина је дошла на Аду,да се прошета, али не жели да се купа. 

14 маја  Доминику Страусс-Кахн, председник ММФ, је ухапшен у Њујорку, оптужен за 

покушај силовања хотелске собарице (оптужбе одбачене 23.8., Због неуверљивости 

наводне оштећене). 

Оваква оптужница ми звучи необично, шупље?  

Саша Срећковић најављује посету  Узовници , са Биљаном Куколечом и Надом 

Петровић сам гледао занимљив француски филм  у Етнографском музеју у Узун 

Мирковој улици, . 

 -19 Maј, 2011.godine. Tomislav Krsmanović: STANJE U SUDSTVU SRBIJE. 

Документ број 335.   

-Мај 2011.године. Акције унапређења туризма на Дрини не јењавају. 
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Документ број 336. 

-Мај 2011.године, Догађања. 

17 маја  британска краљица Елизабета друга стиже у историјску посету Ирској Републици.Да ли је 

на видику историјско помирење? Ко то подржава малу Ирску проив светске силе Велике 

Британије? 

Арапско пролеће, 21 маја северносуданске снаге заузеле спорни град Абиеи, активисткиња Манал 

ал-Шариф објавила видео како вози аутомобил у Саудијској Арабији. Због тога је накратко 

ухапшена. 23 маја, након што је јеменски председник Салех одустао од договора, велика племенска 

федерација се изјаснила за опозицију - долази до борби у Сани. 

26 маја је Ратко Младић ухапшен у Србији (Лазарево код Зрењанина), изручен 31.маја.  

 29 маја више од тридесет особа је повређено, а око стотинак приведено након нереда који су 

избили током митинга Српске радикалне странке у центру Београда, који је одржан у знак протеста 

због хапшења Ратка Младића. 

Дуле Покорни ме позвао на кафу у Хотел `` Москвa``, спрема се на Дрину 

 

                                                        Ратко Младић . 

  

-2 јуни 2011.године. Одлазак у Узовницу. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Ratko_Mladi%C4%87_court.jpg
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Целу годину дана, од прошлогодишњег летњег боравка на Дрини, са сетом помишљам колико 

је далеко следећа година, када ћу опет отићи тамо? Прође лето, дође јесен, некако се и јесен 

истопи, одшуми са прохладном кошавом .А када  дође зима, јануар, бројим, још два месеца па 

долази март, а март наговештава  топлије време. А онда април, већ је топлије. Када пролети 

април дође топли мај, обично би тада почињала  сезона купања на Ади.  

А сунчани топли  мај зачас пролет и, долаи муњвито јуни, време да се припремам да  идем у 

Узовницу. 

Ево дошао је 1 јуни, час када идем у Узовницу. како брзо пролете година дана?  Нешто се 

десило са временм, убрзава се. Већ неколико дана телефонирам  рођаку Милану Живковићу, он 

долази  једном недељно колима у Београд,  наврати до мене, поведе ме до саме куће у 

Узовници, имам много ствари, не могу да стану у аутоб ус.  Овако је и  јефт иније. Неће Милан 

ни да чује да му дам накнаду за утрошени бензин. 

Недељу дана су трајали  наши телефонски разговори, мора да утаначи пословне сусрете у 

Београду, и са синовима, и сестром Миром удатој Глигоријевић, адвокатицом којој сам 

усмеравао поједине жалиоце клијенте, који су ми били захвални јер им је она помогла . 

Најзад ми Милан јави: Долазим сутра у Београд, бићу испред твоје зграде на Миљаковцу у 16 

часова. 

Рођак Милан Живковић ( томови 3-5), директор Фабрике дувана у Љубовији  је, као што је 

обећао  око 16 часова дошао колима пред зграду на Миљаковцу где станујем, видео сам како се 

кола паркирају. Унео сам повећу гомилу ћебади, посуђа, књига, све је ишло врло брзо, 

пословно, кола кренуше ка видиковцу, уђоше убрзо улево у Ибарску магистралу и упутисмо се 

ка Ваљеву, капији завичаја.. Одатле почињу планине, једв чекамо да их видимо  тамо у даљини 

како се плаве уздижући се небу. 

Знам шта Милан осећа, шта мисли,  наш завичај је за нас обадвојицу врста Свете земље. Дрина 

на првом месту. 

Милан је мудар и успешан привредник, упркос свакојаких препрека и замки, већ годинама се 

опире онима који би хтели да му отму фабрику, и да је присвоје за багателу. Навикли су они на 

тај тајкунски рецепт, који  још од 1990.године примењују широм Србије- руинирају фирму, 

зграде, погоне, онда откупе за багателу. 

Упркос  здравствених неприлика са кичмом, Милан се са повремен несносним боловима 

годинама бранио.одолевао. Није клонуо. Чу најзад за неког исцелитеља из Скопља, оде код 

њега, овај га мало испипа по леђима и око кичме, болови  нестадоше као руком однешени. 

Милан ван себе од среће, најсретнији човек на свету, не може да верује, закорача, исправи 

кичму, опипа се, све у  реду, ништа га не боли. 

Од тада је за њега настало ново време, нови полет.  

Он до данашњих дана одолева свакојаким подметачинама и пакостима осионих и разуларених 

пљачкаша. Фабрику му нису отели, али  настављају да то покушавају. 
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Милан је велики оптимиста, као и већна људи са Дрине. Његов супруга Злата  је лекарка из 

породице Савић из Лоњина, села у околини Љубовији, има свој приватни кабинет у Љубовији, 

имају  два сина студента у Београду. 

Док кола иду ка Ваљеву, од Милана сазнајем шта се дешава у Љубовији и околини. Он је 

изванредно обавештен о политици. Овде у Србији се више не зна ко је власт, а ко није. 

Миланова мајка Душанка ( томови 1-5) је из Крсмановића, а његв отац Бојо Живковић ( томови 

1-5) је са Старе Љубовије, из које има политичких моћника и успешних предузетника. 

Миланова рођака Јуца Живковић  ( том 3)   је 1976 године била запослена у београдској 

фабрици пива БИП,  захваљујући њеној подршци сам добио запослење у овом предузећу. 

Питам се, ко ипак стоји иза драгог рођака Милана Живковића?  

Када кола изађоше уза страну из Ваљева, знао сам да је вал топлине блиског завичаја 

запљуснуо и Милана. Брда родног краја, поједине  куће приземљуше, гајеви и пропланци, 

стада оваца, малињаци, зајапурени мештани, промичу кроз прооре  аутомобила, дремају 

гробља у шљивицима  

Милан живну, развесели се, расприча се.  

Брзо дође и прође планинска забачена варошица Пецка, сетих се да смо ту за време Другог 

светског рата били у бежанији, не могу да препознам  нека места тадашњег боравка?  

Тада су Пецком владали четници. Наша маршрута у тим ратним данима  је била врло 

занимљива, овде у брдима није било  Немаца, отац, мајка, ја сам имао 8 година, старији брат 

12, а млађи брат 5 година. Све смо то препешачили, како смо успевали,( том 1).? 

Прође Љубовија, мала варошица на Дрини, избисмо на зелене запенеушане валове моћне 

Дрине. Милан не застаје жури да мене исговари у Узовници, 6 километара низ Дрину. 

Кола стадоше пред кућом, благо цимнуше, изађох, узех ствари и изнесох у траву. Около мир, 

шума, кућа у којој нико не станује, просто  мами.  

Комшија Томо Полић, висок и стамен, оресит  човек, има кључеве, годину дана надзорава кућу 

и имање.Затекох откључана врата. Сумрак је.Није пала ноћ, уђох и поотварах све прозоре, 

унесох ствари у  горњу собу под шумом, ту је мој омиљени велики простран отворен двосед. 

Повукох га од зида, да се није завукла змија у годину дана празној кући? Дугачким штапом 

прочарах испод кауча. Узех метлу и мокру  крпу, почистих прашину, дугом метлом скинух 

паучину са зидова собе. 

Онда погледах инсталације , све је у реду. Ипак позвах Гвозду, електр ичара, он поправља 

кварове. Гвоздо је врло занимљив човек, сувоњав, постарији човек, али брзе мисли и 

енергичних  руку. 

Отворих широм прозоре собе, и легох спокојан и радостав у кревет. Сутра почиње чаролија, по 

цео дан на Дрини са черенцом. Лежем најкасније до 23 часа, а устајем око 9 часова ујутру. 

Знам да ће ме и овога успавати спокојни цврчци и  потмули крикови ноћних птица у шуми 

изнад куђе, одаке почиње планина. Свитаца и слепих мишева још нема, али ће их убрзо бити. 
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Пробудих се ујутру рано, скочих из кревета, око куће је трава и свакојако дивље цвеће, и 

лековито, изађох бос у авлију, засуках ногавице до колена,  газим по роси. То радим свако 

јутро. Опет у кревет све до 9 часова.  

Када устадох видех тамо подаље иза плота у суедној кућ Новку Којић, удовицу покојног 

Мићуна Којића, Којићи ( томови 1-5) су били чувени богаташи у овоме крају Србије, она је 

сличних година као и ја, има оштро око, спазила из даљине да сам стигао. Чух њен весео 

глас:``Дођи на кафу``. Новка  у великој кући живи са сином наочитим Сретеном, његовом 

супругом и синчићем. Десетак метара испод Новкине куће је модерна зграда у којој се налази 

Зорица Којић,професор математике, удовица покојног Томе Којића, са сином, младићем.. 

Док је спремала кафа, показах Новки руком  на спрат старе куће:``Ено онде у оној соби смо за 

веме рата се били  уклонили од  усташких пуцњева, јер је подаље од Дрине, а куће 

Крсмановића су на узвишењу које се на пушкомет види отуда из Босне``( том 1). 

Упркос свакојаких недаћа, или и трагедија, људи одавде чувају свој вечити оптимизам. Сетих 

се   речи господина Арно из Амбасаде Француске у Београду:  Optimisme eternel e de  paysans  

de Drina  ( Вечити оптимизам сељака са Дрине). Не само да су оптимисти него су и отресити. 

Ипак, њима су Дрина и овај крајолик свакодневица,  све чари овдашње природе може осетити 

само онај ко дође са стране. 

Назирем да ме доживљвају  као помало чудака. сећају се вишестраначких  избора, мојих 

оштрих иступа у медијима, да сам захтевао 1979 да скину Титову слику са зида у месној 

пошти. ( том 3). Али да су ипак увидели да сам постигао и резултате корисне за овај крај 

Западне Србије. 

Ујутру сам потражио оно што је најважније , то је черенац, нема га наслоњеног на зид,куће, 

камо сам га оставио прошле године,  пронађох га задевевеног у старудије набацане испод 

нахереног чардака, склоног  урушавању. 

На десетак метара је срушена кућа покојног Србе Којића  (томови 1-5). рече ми Срето:`` Пуна 

је  гуја, силазе у моје двориште, неколико сам их убио``. 

Брат  Бора је стигао са супругом Јеленом у његову кућу. 

Срето држи продавницу поред пута, месна црква је у центру села, поред ње споменик са 

петокраком. 
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Центар Узовнице 

 Око 10 часова сам се, са черенцом у рукама,  брзим ходом упутио ка Дрини, 

Ова чаролија черенцом и Дрином се понавља од 1977.године.Али сам је повезивао са 

дрином и раним детињством, Дрина је одувек била наша велика инспирација и љубав.,  

Тих 1970-их година ми се чинило да је опијеност овом родном реком, ипак била тада 

мање  присутна и узбудљива него ли када сам био млад, погоово у поређењу са 

временом пре мога одласка у Белгију 1965.године.  Сада 2011.године, ми се чини да 

сваке године када дођем у Узовницу, радост родним  крајем и реком не јењава.  

Био је у праву француски дипломата када ми је својевремено говорио: Optimisme 

eternele de  paysans  de Drina.  

Ево крајолика Дрине, званог Црни вир , где свакодневно долазим са черенцом.Тамо 

срећем драгог рођака Милана Пановића ( томови 1-5) , прикрајчен уз обалу је његов 

чамац, , стане насред Дрине са чамцем мало наниже и пеца. Жале се риболовци да има 

мало рибе. 

 

                                   Црни вир. 

На  Дрини до 14 часова, повратак траје око пола сата, ручак, одмор до 16 часова и 3о минута, 

опет на Дрину. по 7-8 часова физичке рекреације у природи, на сунцу, са телом изложеном  

валовима узбуркане реке. 

Намирнице купујем  у продавници код Срете, млеко, сир, кајмак код Аце Пуцаревића, поврће и 

јаја  код Живке Полић. њен син Милан, син школског друга Моше Полића ( томови 1-5) је 

директор државне установе у Љубовији. Увек је насмејан и зрачи оптимизмом и здравом 

енергијом.  

Мица Стајић из Узовнице,  њен супруг Саво су стуб, окосница, они су угошћавали туристе и 

стварали навику да опет дођу. 



1000 
 

Томо  Матић из Црнче, власник Мотела `` Јапанска ружа`` и објеката уз мотел, одборник  у 

Општини Љубовија, је драгоцен сарадник, увек спреман да прими сваку групу излетника. Јово 

Савић из Лоњина, сада прихвата групе које доводим на спустове  низ  Дрину. 

Бојан Полић, син Мије Полића , ми је покосио траву у дворишту. 

Донео сам компјутер да у слободном времену, када је  невреме и не идем на реку, да тада 

порадим на мојим књигама. 

Настављају се застоји и кварови, као и у Београду. Бане Лукић, син друга и детињства, доктора 

Живка Лукића ( томови 1-5) , ми увек поправи, он је врстан стручњак. 

Али је био немоћан када су се појавиле неприлике са  екраном, који год бих екран узео, 

одједном би пуцао. На крају сам компјутер искључио и ставио га у малу просторију иза 

кухиње. 

Овде се не ради само о разбојничким поступцима починиоца, драстично је угрожена слобода 

литерарног стваралаштва. Таман се концентришем и почнем да стичем инспирцију, да је 

преточим у складан спој правих идеја и естетских израза садржине, таман почнем, деси се 

застој, компјутер се закочи, или фајлови наједном нстану, или оно што  сам написао одјдном 

нестане, или се измешају реченице, фонтови, све се испретумба, команде престану да раде.  

То траје годинама, не само да проуз рокује честе поправке доградње нових компоненти, или 

куповину  другог рачунара, то узима време, то је неизмеран стрес ,који гута енергију, руши 

здравље. 

А то је и један од циљева овога тероризма-дискретно обезвредити моје књиге, то је 

дискретни облик врло опасне модерне цензуре. 

Упркос доказа, тортура се наставља, судови одбијају да провере наводе. 

У оваквим околностима, литерарни квалитет мога списатељства је драстично умањен, 

у п равом смислу  књижевни  стил је унакажен . 

Не могу да заспим у усамљенј кући испод планине, увече до позних ноћних часова 

нешто лупа, као када неки ноћни непозвани  посетиоц  корача, па обори понеку дрвену 

ствар. 

Нисам плашљив, нити  сујеверен, не верујем  у духове и вампире, али  је осећај 

непријатан. 

Миш је, друго не може бити. Купио сам мишомор, и ставио га у просторије. После 

неколико дана, пред моје ноге се нешто нагло искотрља испод ормара у соби. Загледах, 

то је био миш, изокренуо се на леђа и само дрхти ножицама, умире отрован. 
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.  

Породица Аце Пуцаревића, Ацо, његова супуга, кћерка и син,  је сложна и вредна, 

сачувала је традиционалне вредности . Кћерка је завр шила фризерски занат, код ње  

сам се потшишао, да јој направим промет, зашто да то чиним у Љубовији. Ацо 

Пуцаревић је сишао из брда, купио је њиву звану ``дугање`` , од покојног  деда 

Велизара, ту је саградио велику кућу, у модерном стилу, оборе, амбаре. 

Пристижу малине, зреле, миришљаве, црвене се, долазим сваки други дан, спакују ми 

килограм у пластичну кан тицу, сваки дан потрошим по пола кола, са медом. 

 

Од избеглице Нове презиме Кебо, купујем свежу рибу, он је страсни рибловац , и увек 

има риба у замрзивачу.. 

Покварио се проточни бојлер судопере у кухињи, ту је вредни Стјепо, месни 

водоинсталатер сваке године прегледс све водоинсталације у кући. 

Планинарски водич ПД  `` Железничар`` из Београда, Верица Митровић, је довела 

групу планинара, спустили су се у чамцима Јована Савића из Лоњина, од Љубовије до 

Црнче, где су отсели. Затим је стила група Удружења излечених алкохоличара из 

Београда, на челу са Светом Љубинковићем. Дошла је Гордана Васиљевић са групом  

Удружења пензионера Општине Палилула из Београда. 

 Купујем новине, гледам ТВ, чух да су  Boris Tadić i Ilham Alijev otvorili obnovljeni 

Tašmajdanski park u Beogradu, otkriveni spomenici Miloradu Paviću i Hejdaru Alijevu. 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Boris_Tadi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilham_Alijev&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Milorad_Pavi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/Hejdar_Alijev


1002 
 

  

 Свако вече слушам бошњачку радио станицу Глас Дрине из Сапне. Њихове народне 

изворне песме су скоро исте као и Срба православаца. Занимљиво, вечерња емисија 

Гласа Дрине почиње србијанским Ужичким колом. Да ли је то гест пружања братске 

руке помирења, или сматрају да је Ужичко коло и Бошњачко, не само српско,  јер су 

Муслимани ( `` Турци``), се дуго задржавали у  Ужицу, и одатле након устанака Срба 

против Турака у 10 веку се селили  низ Дрину и Босни.  

 

Било ми је задовољство да Радио Љубовија у Србији преноси песме Гласа Дрине. 

 До позних ноћних часова бих слушао архаичне бошњачке мелодије,то ме потсећа на 

детињство. слично, или исто су тада певали и у Србији. 

Нема више тих изворних српских песама, радио станице у Србији одјекују од 

новокомпонованог  кича, и мелодијског и неукуса изговараних речи. Понекад ми се 

учини, да у српским новокомпанованим песмама има више оријенталног завијања и 

мола, него ли у Бошњачким. 

Посебно ми се свиђају речи Бошњачких песама. Славе култ породице, брака, рађања, 

искрене љубав, слоге и земљачке испомоћи. 

Што се композитори српских новокомпонованих народних.песама не угледају на 

Бошњаке, уместо што шире штетан систем вредности? Док Бошњачка медија славе 

породицу и рађање деце, дотле  када бих окренуо ТВ станицу у  Републици Српској, на 

екрану би се  таласала и увијала разголићена женска тела.  
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Српске радио станице шаљу ипак другачије порука од бошњачких.Понекада бих 

осетио плиму  наде и дубоке радости када бих чуо речи песама, разумних , као 

подршку примереном систему духовних вредности српском народу који се налази у 

дубокој кризи  идентитета. Али бих одмах пао у тугу, певачи и певачице би сипали 

баналне и понекад вулгарне речи, као псовке. па то слушају наша деца  наши млади 

који још немају јасно играђене идентитете. Њима се тако не усађује правилно схватање 

живота и објективно виђење стварности, односа полова и у породици, него им се 

предлаже лакомисленост, непромишљена површност и  распојасаност. 

У Републици Српској се стално чује: Мајоризација, хоће Бошњаци да нас мајоризују.  

Хоће да кажу да Бошњаци постају све бројнији, то јест да су млађи и  виталнији.,  

 И ништа не чине да се у Репубхлици Српској поправи стање са наталитетом и 

извитопереним ставовима према породици и рађању деце.( Слично је и у Србији). 

Једноставно, сматра се изгледа да се ту ништа не може учинити.. 

Ако је присутно такво крајње песимистичко виђење, то је капитуланство, Бошњаци ће 

рађати све више деце, и све бројнији у односу на Србе, завладаће Босном, БиХ, 

Републиком Српском.. 

Реч треба дати научницима..   

Висок наталитет Бошњака у односу на Србе није доминантно због Муслиманске 

религије, Кинези, и многи други народи, нису муслиманске вере, а имају, или су имали 

врло високу стопу наталитета. Поједине етничке мањине у Србији нису муслиманске 

вере а рађају више деце од Срба.  

Бошњаци нису богатији од Срба у Републици Српској , дакле не може се закључити да 

имају вишу стопу наталитета јер су богатији. 

Нити се такво стање може тумачити генетским особннама, јер су Срби православци и 

Бошњаци  истог етничког порекла  

Други суштински разлози су у питању. 
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Косовски Албанци су врло смишљено потиснули косовске Србе, пре свега 

наталитетом. Они су тврдили: Ми ћемо Србе победити на к...... 

Значи, нису овде пресудни вера, сиромаштво, и генетика, него пре свега мудрост и 

одлучност појединог народа ( то јест њихових вођа и елита),да рађа што више деце да 

тако победи. 

То је порука хипнотисаним Србима.  

Не стално кукумавчити о  мајоризацији,  

Треба рађати децу. 

Ако неће хтети да рађају децу, постаће робови.у својој земљи. као сада на Косову.  

-20 јуна сам се вратио аутобусом на неколико  дана  за Београд. 

  

  

 Посетио сам Милана  и Сашу, јавио се Валерији и Ксенији, брата Милића је јако тешко добити 

на телефон, не диже слушалицу, неки су га узнемиравали. Јавим се увек Боби и  Дари.  

 Са  Гоцом Ерић сам се  нашао на њеном радном месту у Радио Београду. 

  

 Пошто сам  поплаћао рачуне,  обавио све неопходне  послове, 23 јуна сам се вратио  аут обусом 

у Узовницу.  

  

 Тамо сам затекао Душана Покорног, Мишу Опарницу  и Милета Јефтића са супругом.  Показао 

сам им лепу усамљену плажицу на острву Крсмановића чагељ. 
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                  Крсмановића чагељ у Узовници. 

 Узовничка црква је у центру села, ту се налазе и продавница, месна пошта и 

канцеларија. Одавно желим да идем на богослужење у цркви, које почиње у 8 

часова. Покушавао сам неколико пута, али сам се увек пробудио тек у 9 часова. 

Наручио сам телефонско буђење у 7ујутру, навио будилник. 

 У цркви није било много света али је било  неколико познаника и сродника. 

 Када год бих пролазио центром села, или навратио  до порте цркве, која је 

уствари велико двориште савршен оржавано од Мије Полића, ограђено. Ту се 

одржавају  вашари, сећам се из ђачких дана, само би цијукала виолина и 

одјекивали снажни ударци бубња. Видео сам прошле године у Узовници код 

цркве вашар на Светог Илију, то ни издалека нема било какве везе са оним  

ранијим вашарима. Нема оне енергије  полета младих, скоро да се нико не 

ухвати у коло, држе се у колу без жара 

 Врти се полако некакав дотрајали рингишпил. Промичу усукани момци и 

нашминкане девојке. 

 И данас сам запалио свећу рођаку Радмилу Рачићу ( 1940-1947), сину  Секе, 

сестре мајке и њеног супруга Миладина, узовничког свештеника у поратннм 

годинама ( томови 1-5). Његов гроб је са десне стране од улаза у цркву, када се 

долази од пута, чист и лепо одржаван, али без слике. Преминуо је као мало дете 

у тим смутним поратним годинама од запаљења зглобова.Отац је добио писмо 

од  тече Миладина Рачића, били смо тада у Крушевцу, мама нам је са сузама у 

очима читала његов писмо:`` Док пишем ово писмо рука ми дрхти, сузе ми 

навиру на очи, наш  непрежаљени син Р адмило је преминуо, сво смо учинили, 

али му нисмо могли помоћи`` 
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 тетка сека,  

 

                         Тетка Сека, мали Радмило и течо Миладин  Рачић 

Када идем до реке, пролазим кроз поља , процветао дуван. Штетан за здравље, али 

доноси зараду. 

 тетка секаа сека  

  

 Видео сам свадбу у порти Узовничке цркве. 
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    Узовница, свадба у црквеној порти. 

 

Ипак, највише времена проводим  на Дрини. 

  

                       Узовница, Дрина. 

У Узовницу је дошао Симо  Крсмановић ( томови 1-5). Брат Драган је у Београду,  а други брат 

Раденко је успешан бизнисмен  у Замбији. 

  

  

 Кућа крај пута. 

  

 Читам књигу Виктора Игоа, Жан Валжан је велик јунак, и човек. 
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 Маденовић гаји пастрмке  уз Узовничку реку. Томи Полићу сам дао књигу Соколска нахија да је 

проучи, да сазна корене његове фамилије.  

  

 Треба да пристигну  рачуни за струју и телефон. 
 28.јуна  у  Вишеграду, стотинак километара уз 

Дрину,  положен камен темељац Андрићграда, градњу по замисли 

Емира Кустурице, финансира Република Српска. 

 

  Емир Кустурица. 

Преминула Оливера Марковић,, одлазе у неповрат обележја младости. 

 

   

     Оливера Марковић.   

Успео сам да се договорим са Миланом Глумцом из Панчева, он је довео његову групу 

планинара- 

Јово Савић је његовим чамцем спустио панчевце низ Дрину, од Врхпоља до Љубовије.  

др Јасна Јовановић је навратила до Узовнице да види православни обичај паљења лила ( 

буздована) на Петровдан увече. Тај православни обичај се још задржао у овом крају Србије.   

Али је другачије него када сам био дете. Има мање младих који јуре са запаљеним лилама, 

уместо огуљене коре, горе делови исечене гуме са неких старих аутомобилских точкова У 

детињству су околна брда ноћу светлуцала у бескрај, сада тога нема.  

Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја у Београду је требао да дође да види ов 

светковину.наслеђену из прастарих времена.Није дошао јер је био спречен.   
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Живка Полић ми је показала у дворишту кајсију, сјакте жуто браонкасти плодови, савили гране 

скоро до земље. Плодови ове кајсије су врло здрави. 

-Јули 2011.године. Догађања. 

3. јула  Новак Ђоковић је освојио Вимблдон, пошто је у финалу савладао Рафаела 

Надала резултатом 3:1. 4. јула  Новак Ђоковић први пут доспео на прво место АТП листе у 

појединачној конкуренцији у својој каријери. 

7.јула је објављено да је почела градња Кинеског моста (Земун-Борча), преко Дунава у 

Београду (стигли кинески радници, припрема).  

 

8. јулa у  свемир је из Кејп Канаверала последњи пут лансиран шатл Атлантис, на последњу 

мисију једног свемирског шатла. 

9 јула  Јужни Судан  је постао независан од Судана. 

10 јула је  потонуо туристички брод на Волги у Русији, преко стотину утопљених. 

11. 7. - Експлозија у поморској бази на Кипру (заплењено иранско оружје), најмање 12 мртвих 

(укључујући команданта морнарице), уништена највећа електро-централа на острву. 

15 јула је стигао  Пера Казимировић  са иришким планинарима. Пера Казмировић је не само 

посвећен планинарењу, он је и председник  Општие Ириг. Врло занимљив и уман, поврх свега 

разуман  и скроман човек. Одсели су код Тома Матића у Црнчи. 

  

     Стара узпвничка шкпла из 1888.гпдине. 

Рођака Деса Беатовић ме је обавестила да ће бити 6 месеци одкако је преминуо рођак Томо Беа 

товић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Kineski_most.JPG
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20 јула је ухапшен Горан Хаџић, последњи хашки бегунац, ухапшен код Крушедола на 

Фрушкој гори (изручен два дана касније). 

 УН прогласиле глад у јужној Сомалији 

22 јули  2011.године. Андерс Брејвик је убио 77 особа.       

Андерс Брејвик  повезан са  екстремном десницом у Норвешкој, је изазвао  експлозију испред 

седишта владе у Ослу (8 мртвих), затим пуцао на подмладак владајуће Лабуристичке партије у 

кампу на острву Утоја  (68 мртвих).  

Према Википедији: Андерс Беринг Брејвик (13. фебруар 1979) , 

норвешки је екстремни десничар,  заступа десничарску милитантну идеологију, коју је 

овековечио у својој књизи "2083: Европска декларација независности". У 

књизи, својеврсном манифесту, Брејвик износи своје погледе на свет, који се 

карактеришу национализмом и исламофобијом. Брејвик тврди да је 

потребно уништење ислама, наводног пројекта Еурабије и културног марксизма, 

да би се очувала хришћанска Европа. 

Нешто пре закључења саслушања 17. априла 2012, тужиоци су 

питали оптуженогБрејвика шта је узроковало његову радикализацију. Изјавио је да су 

НАТО 

боммбардовање Србије током 1999. и напади терориста на Њујорк 2001. били"важни ф

актори". 

Био је проглашен неурачунљивим, на крају је ипак осуђен.24 августа 201.године, на  21 

годину затвора.  

Брејвик је изражавао дивљења и према руском премијеру Владимиру Путину, рекавши 

за њега да је, фер и одличан лидер, који је вредан поштовања Портпарол  руског 

премијера је осудио Брејвика акције, назвавши га "лудаком". 

Америчка хришћанска штампа је нагласила да је Брејвик следбеник религије 

неопаганизма. 

 

Брејвик је себе идентификовао као љубитељ српских  паравојних организација, 

Слободарске партије Аустрије, Народне партије Швајцарске и хинду национализма. Од 

људи на њега су утицај имали Винстон Черчил, јапански премијер Таро Асо, филозоф 

Џон Стјуарт Мил, први председник Републике Српске Радован Караџић, и други.  

Брејвик је навео да је три пута посетио Белорусију, али се у званичним изворима 

наводи да ју је посетио само једанпут 2005. године, као туриста. Том приликом, на 

њега је снажан позитиван утицај оставила белоруска опозиција.``( крај цитата) 

 . 
27 јула сам се вратио у Београд, десила ми се незгода, загубио ми се кључ  од стана, нигде 

нисам могао  да га нађем. Позвао сам драгог сусдеда Драгана Милојевћа, који је развалио  

браву, отворио врата  стана, и поставио нову браву. 

Сашин брат Војислав Пешић је озбиљно оболео.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/22._7.
https://sh.wikipedia.org/wiki/22._7.
https://sh.wikipedia.org/wiki/22._7.
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2 август 2011.године. Опет у Узовници. 

  

                      Црни вир. 

 Поново сам дошао у Узовницу, битан мотив - због сезоне дивљих купина. По 

брдима изнад села, на међама и у врзинаа се румене зрели слатки плодови.  

 Ово шумско воће је здравствени еликсир, наставља се на пољске јагоде у мају, 

малине у јуну. Чине једну заокружену целину 

  

 -  
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 Узовница која нестаје-Одозго на доле: слика засеока Крсмановића, рад Јелке Крсмановић, 
удове Љубојевић; покојни Милутин ( брат деде Велизара) и његова супруга Зорка; покојни 

Милић Крсмановић Јовин  

  

 Не могу да поверујем да се ово дешава у свемоћној Енглеској. 6 августа у избили протести 

у лондонском Тотенхаму због убиства једног младића од стране полиције, претворили се у 

нереде; наредних дана пљачке и паљевине околини Лондона и у већим енглеским 

градовима. 

 Још више сам био згранут оружаним сукобима Енглеске са Ирском. 

 Швајцарски франак почиње да страва невоље за оне са кредитима у тој валути,  накратко 

достиже рекордну вредност од 0,97 евра. 

  

 Поново сам скоро сваки дан на Ади. 

  

  
  

 17 августа ме поново позвао телефоном сарадник Полиције града Београда 

Медојевић, захтева да се одмах одазовем на разговор у станици Полиције на 

Новом Београду., на адреси Михаила Пупина 165. 

 Не желим да идем на разговор могу ме задржати, прете ми лудницом већ више 

година ( од 2008 године). Послаћу им детаљну документацију, уместо штурог 

разговора. 

 . 

 Томислав Крсмановић                 у Београду, 18.8.2011 годинеСтанка Пауновића 70, 11090-Београд, 

тел.3511829, Моб.тел.064-3095176, , Wikipedia; E-mail- books@eunet.rs 

Господин Вељко Медојевић, Инспектор 

ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА.  

Поштовани господине Медојевићу, 

 

Захваљујем на Вашој брзој интервенцији да се испоштује закон и заштите грађани 

и њихова права. Ви сте поступили у свему професионално, од звона на вратима, 

представљања, показивања полицијске легитимације, учтивости, стриктног 

поштовања законских одредби и професионалности поступка. Наша полиција 

обавља своје задатке у крајње тешким условима, за шта јој треба одати признање 

и подршку. Уз напомену да  у јавности има мишљења да поједини полицијски 

органи не поштују закон, на срећу таквих има све мање, наша полиција излази из 

кризе.  

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

Што се тиче мога захтева да ми се позив на разговор уручи у писменој форми , је 

зато што ми није било довољно јасно о  чему се ради, претпостављао сам разлог 

mailto:books@eunet.rs


1013 
 

позива, што сте ми укратко казали, али је овако боље.  Јер је материја обимна и 

потребна су документа, захтева консултацију са мојим адвокатом.  

Молим да ова документа проучите, ту је све речено. Ја у усменом разговору могу 

врло мало рећи, а документа обилују детаљима и прецизношћу. Мислим да је 

овако најбоље. Ја сам поднео тај захтев, и ја сам захвалан Полицијској управи што 

га узима у поступак, и узима ме у заштиту.  

Сасвим сам у праву у моме ставу да ће ваши истражни органи далеко брже и 

успешније доћи до чињеничног стања проучавајући ова документа, него ли кроз 

лични разговор са мном. Позивам се на закон који стриктно прописује разлоге за 

позивање на разговор, позвано лице није дужно да се одазове позиву, сем ако тиме 

чини кривично дело. Ја нисам починио никакво кривично дело, то је мој поднесак, 

те не постоји никаква моја обавеза да усмено разговарамо. Напротив, за мене је 

врло значајно да се ова ствар истера на чистину, молим Вас да у овој фази 

поступка не долазим на разговор, шаљем Вам детаљну документацију која ће Вам 

пружити много више података него ли један штури разговор. Поврх свега, 

полиција је за мене врло стресно место, долазак у полицијску станицу је за мене 

стрес,  имам 75 година, лошег сам здравља, живим у врло тешким условима 

заједничке борбе са вама са свакојаким прекршиоцима закона већ дуги низ 

година. 

Изволите проучити податке о мени на Википедији и моме личном сајту 

www.tomislavkrsmanovic.com,  као што ћете видети ја сам заслужни грађанин, 

добитник неколико значајних међународних признања, писац више запажених 

књига, научни радник који објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим 

научним часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА, у прилогу 

дописи професора Kena Schoolllanda , професора  Хаваи Универзитета САД и 

специјалнг саветника председника САД о  мени председнику Владе Србије 

др.Мирку Цветковић од 23 јануара 2011 године, и госпођи Снежани Маловић, 

министру правде Србије од 11 септембра 2010 године, и Милану Панићу 

председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 новембра 1995 године. Ја сам деценијски 

борац за поштовање закона и људских права, председник Покрета за заштиту 

људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са појединим 

данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге.  

Упркос свега, у круговима мафијаша и криминалаца који су се одметнули од 

државе и свога народа , имам непријатеља управо зато што се борим за поштовање 

закона, за судско Обештећење за деценијске прогоне које сам претрпео, што 

захтевам рехабилитацију, повраћај одузете имовине. Знајте да се ја залажем 

одувек за исправне процене, слогу  и помирење.Нажалост, има безобзирних 

криминализованих појединаца који не знају логику, они сматрају да народ није 

важан, него они лично, и који желе да ме уклоне као жалиоца, да се са мном 

дефинитивно, тихо обрачунају. Кидишу на мене увредама, клеветама, претњама, 

уценама, застрашивањима, сматрају да ће ме тако уклонити тихо. 

У томе неће успети. Многи од њих су преминули, углавном  у нејасним 

околностима. Надам се да ће преостали увидети јаловост својих 

контрапродуктивних поступака према мени, и да ће ме се оканити. Ја се браним, 

они знају како. Нека се удаље док није касно, ја лично их не контактирам, него 

они мене. Ко овде кога угрожава?  

Обавештавам МУП Србије да сам изложен ја лично, као и моји сродници, 

свакодневним претњама, провокацијама, угрожавањима мојих права. На делу је  

методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансисјко 

исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 

ликвидације-без увида шире јавности. 

Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз изазивање стреса али има и 

других злоупотреба о чему се говори у приложеним документима. Један необорив 

доказ је дат: СТРЕС. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 

Ово не чине државни органи, него удружени организовани криминал који дела 

против закона и државе. Све ово траје врло дуго, у јединственом пакету, од стране 

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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истих особа, што чини компактну целину, што се може видети из приложених 

докумената и доказа, сведока. 

То ми се чини зато што захтевам :Обештећење за претрпљене деценијске прогоне 

од 1975 године до данас; зато што сам поднео Захтев за рехабилитацију; зато што 

водим Поступак за повраћај одузете имовине оцу моје мајке Васу Поповићу, 

вредну неколико милиона евра;  зато што иступам  јавности против оних кој крше 

закон; зато што сам српски интелектуалац. 

Да будем отворен овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог 

пројекта је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашен, ојађени 

,изнурени и остарели грађани су неспособни да се бране, да привређују и да се 

оплођавају.  

Нас завађају подмукло ! Докле ћемо бити луђаци! 

.  
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Изволите у прилогу документа нумерисана од 1 до  30  .Молим пажљиво проучите 

све је речено, докази, сведоци. 

Документа 1 и 2 су Вам прослеђена претпостављам. 

-Документ 1, од 29.7.2011 године, на наведни телефон инкриминисане особе су 

запретиле без позива, него умешавајући се повремено у разговор. У приложеним 

документима се налазе документовани докази о томе ко су ове особе. Њихов 

идентитет је установио Телеком, видети документ број 7, Допис Телекома од 

3.8.2005 године. Неке од ових особа су преминуле у нејасним околностима неке су 

живе, још су ратоборне упркос поразних чињеница. У Документу број 8 Приватна 

Тужба са оштетним затевом су дати сви потребни детаљи за истрагу МУП-а.  

У документима број 9, 10, 11, 12, су приложене емаил поруке ових особа које 

отворено изричу интерес за моје здравље и претње. Ту се види и може сазнати о 

коме се ради.Они су криминалци психопате, трговци дрогом, људским органима, 

белим робљем, наркомани, алкохоличари.Подсота њих ми је претило и 

угрожавало моју физичку безбедност, видети документа број 13, 14( Драган Пантић 

-Пантер наркоман и трговац дрогом и белим робљем, који ми је претио убиством  

је убијен у обрачуну криминалаца у улици Џорџа Вашингтона у Београду). 

Из документа број 15 се види један од облика честих узнемиравања и 

прикраћивања мојих права на коришћење ПЦ  интернета, ангажовао сам 

овлашћеног експерта провајдера Београд Хост Зорана Димитријевића , он је 

извршио ексепртизу и дао следећу ИЗЈАВУ од 3.2.2009 године, документ број 16. 

Слично се вид  из Докумена број 17. 

Из Докумената број 18 и 19,21, 22,  се виде даље претње и шта се дешавало са мном. 

Бавим се развојем  туризма на Дрини, мене кримналци блокирају у моме раду, 

Документ број 20. 

Поводом моје Тужбе за накнаду штете која је сада пред Апелационим судом( 

г.ж.1321711 судија Узелац Ђукић Тамара), је потписана масовна петиција, 

Документ број 23. 

Има сметњи у употреби телефона, Документа број 24, 25. 

У прилогу неки од одговора надлежних државних органа, Документа број 26.27,28 

29. 

Молим проучите Документ број 30, ту је све објашњено. 

Очекујем НАЈХИТНИЈЕ ОБЕШТЕЋЕЊЕ. (.ж.1321711 судија Узелац Ђукић 

Тамара). Уколико се то не деси значи да су се преживели криминалци ушанчили у 

судске органе, то би за мене било апсолутно неприхватљиво,  мене би претворило у 

бескомпромисног борца против њих, далеко борбенијег него ли било када до сада, 

они знају шта је било са њима. Од одлуке Апелационог суда зависи мој ангажман 

за поштовање закона.  Немој после да кажу да се ја бавим политиком, ја се не 

бавим политиком, тражим моје. 

Очекујући од МУП-а Србије да проучи ова документа и овај мој усмени исказ у 

писменој форми, поткрепљен приложеним документима, и да предузме мере да ове 

особе што су још преживеле буду спречене да насрћу на мене. Ја се посвећујем 

развоју т уризма на Дрини, породичним питањима, писању романа који добијају 

најбоље рецензије.  

Разуме се ако добијем обештећење. У супротном ће настати моја енергична борба 

какве досада није било, до потпуно дискредитовања и анулирања починиоца. А ја 

знам њихове координате 

 

20 августа  у рату у Либији: побуњеници заузимају Завију, западно од 

Триполија, који се сада сматра опкољеним - већ сутрадан брзим 

продором улазе у град. 
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Истога дана сам имао разговор са Бранком Драгашом, на адреси  

Доситејева 8. Драгаш је врло интелигентан и сналажљив. 

На Belgrade Beer fest -у избодено 8 посетилаца од 1 починиоца. 

Поново ми је лични рачунар избачен из употребе.. 

23 августа либијски побуњеници ушли у Гадафијев комплекс Баб ал-

Азизија; на источном фронту пао Рас Лануф. 

Канцеларка Ангела Меркел у посети Београду, поручује да треба 

укинути паралелне институције на Косову. 

 

 

23 август 2011.године. Наставља се моја борба против  покушаја утамничења. Свестан сам да 

полицајци  нису моји непријатељи, нити њих окивљујем, они су пуки  извршиоци наређења 

њихових претпостављених. Они немају ништа против  мене, нити ја против њих. 

-Томислав Крсмановић, председник ,    Tel.3511829, Mob.tel. 064- 3095176, 

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

            ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  ПРЕТИ        

              ТОМИСЛАВУ КРСМАНОВИЋУ  УТАМНИЧЕЊЕМ. 

2 јуна ове године Томислава Крсмановића је позвао на његов мобилни телефон сарадник 

ОУП-а Нови Београд Трикић, захтевајући од њега да одмах дође на информативни 

разговор поводом нашег саопштења о здрављу нације. Крсмановић се тај дан спремао на 

одмор где је остао до 8 августа, извинио се и замолио за писмени позив, како закон 

налаже. Тривић је опет Крсмановића осорно позвао на његов мобилни крајем јула 

пожурујући га да се одмах врати са одмора. 
Дана 17 августа Крсмановића је телефоном позвао овога пута Вељко Медојевић, инспектор 

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

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

потребан је писмени поднесак, Медојевић је исти дан брзометно дошао лично у позне сате 

бучно звонећи на врата стана Крсмановића уручујући му писмени позив, МУП, РС,ПУГБ, Дана 

17.8.2011 г, Пред.Бр.446711, да дође на разговор 19.08.2011 године. Крсмановић је одбио да 

mailto:Pokret@eunet.yu
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дође на разговор позивајући се на закон, није обавезан да се одазове позиву. Медојевић је 

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

О чему се ради овога пута биће јасно када се зна да је Полицијска управа града Београда 

покушала 1 марта 2008 године да утамничи Крсмановића на неодређено време због нашег 

саопштења о здрављу грађана Србије ПОДМУКАО НАПАД ТАЈКУНА НА ЗДРАВЉЕ 

ГРАЂАНА СРБИЈЕ од 14.1.2008 године. Сведоци тадашње  полицијске клопке су : 

Ненад Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица;  Велизар Павловић функционер ДСС 

председник Одбора за људска права ДСС, Париска улица број 13, Београд, је дошао у 

посед факса Полицијске управа града Београда од 28 фебруара 2008 године којим се 

захтева моје најхитније интернирање у специјалну установу затвореног типа; 

Полицијска управа града Београда.,Бул.Деспота Стефана број 105. 
На делу је прогон ненасилног изражавања мишљења, забрана делатности легалне организације, 

Крсмановића деценијског бескомпромисног борца за поштовање закона  тајкуни желе 

застрашивањима и стресовима да тихо уклоне са јавне сцене, поготову јер он већ 17 година води 

маратонски спор за обештећење, захтева још од 2008 године Рехабилитацију, очекује реституцију 

незаконито присвојене имовине предака вредну неколико милиона евра, залаже се за лустрацију, 

али и исправне процене и помирење, писац је више књига, и добитник међународних признања. 

Позивамо Вас на Конференцију за штампу која ће бити одржана  у уторак 30 августа у 12 часова, у 

Кући Ђуре Јакшића, Скадарска број 34.. 

Савет Покрета за заштиту људских права. 

Како се борити? Одлучујем да суду поднесем Приватну тужбу против појединих 

прекршиоца мојих права, уз напомену да су поједини од њих овога пута пуки 

извршиоц наређења њихових претпостављених. 

 25. августa je преминуо  Лазар Мојсов, политичар (1920) 

  

  

  

31 аvgusta je preminuo  Radoslav Stojanović, srpski pravnik i diplomata ( 1930) 

 

-30 август 2011.године.  КПНФЕРЕНЦИЈА  ЗА  НПВИНАРЕ 

 У уупрак 30 авгусуа у 12 шаспва у прпсупријама КУЋЕ ЂУРЕ ЈАКЩИЋА, Скадарска 34. 

 Тема: Пплицијска управа Бепграда ппкренула ппсуупак ууамнишеоа Тпмислава Крсманпвића . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/1920
https://sh.wikipedia.org/wiki/31._8.
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Radoslav_Stojanovi%C4%87&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/1930
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  Гпвпре:  

 -Тпмислав Крсманпвић, председник Ппкреуа за защуиуу људских права 

-др.Владимир Љубишић, лекар, председник Мауишнпг сабпра пуашесува 

-др.Јпван Дереуић, академик исупришар 

-др.Радпмир Кпвашевић, лекар, прпфеспр универзиуеуа 

-предсуавник Пплицијске управе Бепграда ( упућен ппзив). 

-Велизар Павлпвић, правник, председник Пдбпра људских права ДСС. 

 Представник  Пплицијске управе Бепграда није дпшап. 

    -28 август 2011.године. Томислав Крсмановић: НА  КОПЊЕЊЕ  ЗДРАВЉА  ГРАЂАНА  

СРБИЈЕ УКАЗАНО  ЈОШ ПРЕ  ТРЕЋИНЕ  ВЕКА. 

Нато бомбе су штетне по здравље, али нису значајан узрок погоршања здравља и раста  

канцера.  

Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати 

хиљаду година, јер они који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта 

ће се овде дешавати кроз хиљаду година и ко ће овде бити тада. 

Копњење здравља грађана је започето још 1970-их година. Оно се убрзава, али то не 

иде по аритмтетичкој прогресији, него је на делу блага, али  убрзана геометријска 

прогресија раста обољења. 

Кад се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у 

годину: 2 па онда 4, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године 

истим повећањем, него по начелу: прва година р ачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 

16 пута 16, итд. 

Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, јер је дејство узрочника  

који су у развоју и расту интензитета, све разорније. Тако се стиче заваравајући утисак 

раста бројке, погрешно то тумачећи коинциденцијом са НАТО  бомбама.,  
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У прилогу два текста. 

Интегралан текст у Документу  број 336 Б.  

          -6 septembar 2011.godine. Тomislav Krsmanovid: VRLO TEŠKO STANJE U SUDSTVU SRBIJE. 

               Višedecenijska kriza u sudstvu  Srbije je se  drastiĉno  produbila posle nedavne 

reforme pravosuĊa. Nagomilali su se predmeti, novi teritorijalni raspored i podela 

sudova su proizveli  istinski meteţ, pale su optuţbe da je ova reforma imala za cilj da 

ukloni praviĉne sudije.  Sudovi nastavljaju da odlaţu odluke, sudske takse su enormne, 

advokati su skupi, a ĉesto nemoćni. Većina sudeonika nije u stanju da plati usluge 

advokata, a neuka je u pravnoj nauci. Umesto da snose posledice, sudije bivaju 

nagraĊene previsokim platama. Koji cinizam, izvarani sudeonici plaćajući visoke 

sudske takse dodatno bivaju kaţnjeni: prvi put nepraviĉnim sudskim presudama, a 

drugi put udarcem po dţepu.  

              Dobro je poznato da je ranije u vreme Tita i Milosevića, sudstvo bilo 

PARTIJSKO. Danas imamo PRIVATIZOVANO  SUDSTVO liĉni servis TAJKUNA. U 

Srbiji je se poštovao zakon  u 14 veku, u Dušanovom zakoniku je pisalo: SUDIJE DA 

PIŠU PO ZAKONU A NE PO STRAHU OD CARSTVA MI. I tako je i bilo. A danas u 

21 veku sudska pravda u Srbiji ne postoji. 

              GraĊani Srbije su zgranuti: zar nije došla demokratija, zašto sudije uporno 

nepraviĉno sude?  

              Paţljiva i objektivna analiza relevantnih ĉinjenica koje se tiĉu stavova i 

mišljenja sudija dozvoljava da se dodje do saznanja da većina sudija površno 

(pogrešno) zakljuĉuje ( pravda svoje postupke) : da je drţava u krizi, da je sve 

dozvoljeno da bi se ona spasla, da oni spasioci drţave tako  ĉineći produţavaju svoju 

neophodnu moć i privilegije, nije nikakva tajna da su u Srbiji još uvek na pozicijama 

moći kadrovi prethodnog poretka, što su i veĉina današnjih sudija, koji se iz sve snage 

upinju da spreĉe da se na dnevni red ne stavi pitanje njihove individualne i kolektivne 

odgovornosti za današnju krizu,  zabrinuti  su da bi ih bezbroj oštećenih  moglo tuţiti za 

ranije nezakonite sudske odluke. Nije onda nimalo ĉudno zakljuĉiti da kada se ove 

ĉinjenice imaju u vidu, da će sudije iz pobuda klasne pripadnosti  stati u odbranu 

nezakonitih privatizacija i podešavati tajkunsku tranziciju; da će se upinjati iz sve 

snage da po svaku cenu onemoguće restituciju, rehabilitaciju i obeštećenja ( strategija je 

jasna: odlaganje, da poumiru najorniji borci za pravdu, a sa njihovim naslednicima će 

se lakše izaći na kraj, većina će vremenom zaboraviti, ili će klonuti nemoćni da se 

izbore). Dodajem da su takoĊe na delu dugogоdišnje navike, jednostavno im prija vlast.  
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              Zaprepašćujuće je da oni koji su završili pravni fakultet, ne poznaju 

fundamentalne nauĉne ĉinjenice: da ako nema praviĉnog sudstva, ako nema kazne za 

poĉinioce, onda bujaju anarhija i haos. Srbija je bila najveća i najjaĉa za vreme Cara 

Dušana, jer je tada bio poštovan zakon. A mi danas u 21 veku  imamo nepraviĉno 

sudstvo, zato Srbija postaje patrljak. Još drevni Kinezi  su znali pre više hiljada godina 

da je najbrţi naĉin da se jedna nacija pobedi bez rata, da se u nju pusti  virus 

bezakonja. A mi toga nismo dovoljno svesni ni dan danas u 21 veku 

             Nepraviĉno sudstvo je glavni krivac za pogibelj Srbije. Osiromašeni, ostareli, 

iznureni, i bolesni graĊani izloţeni podmuklim udarima svakojakih bezbrojnih 

prekršioca, obespomoćeni nisu u stanju da brane drţavne teritorije, niti da privreĊuju, 

pa ni da se rasploĊavaju. Srbija je podmuklo paralizovana od vrha do dna, zavezana je 

u ĉvor. 

             Sudijska profesija u Srbiji je pravniĉka, ali je tesno povezana sa politikom, u 

svojoj biti je vrlo interdisciplinarna, pravosudnim kadrovima nedostaje šire 

obrazovanje, oni se nalaze u nepogodnoj poziciji za objektivnu percepciju vrlo sloţenog 

lokalnog i meĊunarodnog okruţenja. Zamor, pritisci,  nesigurnost radnog mesta, strah, 

vremenski tesnac, udruţeni sa privilegijama i jagmom da se što više ućari u društvu 

GDE SVI KRADU, su  tuţna svakidašnjica u pravosuĊu. '' Ideologija podrazumeva 

standardizovana mišljenja i stavove, koji pravdaju pozicije pripadnosti grupi''-Van 

Doorne and Lamers.. 

             Povrh svega, radi se o kadrovima koji su plod metodiĉne selekcije zasnovane na 

tipu liĉnosti, gde nisu bitni struĉnost i etiĉnost, nego slepa poslušnost . '' Autoritarna 

liĉnost se odlikuje slepom poslušnošću prema nadreĊenom, i zahtevanjem apsolutne 

poslušnosti od podreĊenih''-Adorno, The autoritarian personality''. ZA MENE JE MOJ  

ŠEF  BOG, A MOJ  PODREĐENI JE  MOJ PONIZNI SLUGA'', danas kliĉu u Srbiji 

obrijani. 

            MeĊu pravosudnim kadrovima Srbije je izrazito prisutno stereotipno mišljenje , 

tzv. konfekcionirani  stavovi, oni vide one van grupe kao beznaĉajne prašnjave dosijee 

dokumenata na njihovim prenatrpanim stolovima, koje jednostavno treba samo 

otaljavati, spremni su da olako presude onako kako im usmeno kaţu njihove nadreĊene 

neformalne i formalne strukture, i to ĉine bez ikakve griţe savesti, ubeĊeni '' da tako 

treba''. Moţe se govoriti o istinskim ideološkim predrasudama u odnosu na većinu 

obespravljenih sudeonika , '' onih van grupe''.  Krech and Crutcfield:''  Predrasuda 

ima za cilj da u jednom društvu opravda neprihvatljive postupke u korist kulturno 

prihvatljivih u datoj sredini''. 

            Analiza konteksta POGREŠNE PROCENE STVARNOSTI od strane sudija, bi  

podrazumevala uvid u njihove liĉnosti, na relacijama-OPAŢANJA, PAŢNJE, 

PAMCENJA, UĈENJA, MIŠLJENJA ,INTELIGENCIJE, EMOCIJA, NAGONA, 

VOLJE,, MORALNOSTI  I SVESTI. 

           Ovoga puta bih se detaljnije osvrnuo samo na funkciju OPAŢANJA ( keen and 

alert person). Informacije iz sredine koja okruţuje ĉoveka on saznaje pomoću ćula. Ovi 

nadraţaj idu od ĉula do elementarnih ( primarnih ) ĉulnih centara u kori velikog 

mozga, gde se vrši transformacija nadraţaja u osećaj. Osećaj će se pretvoriti u proces 

opaţanja, jer se tu osećaj povezuje sa psihiĉkim iskustvom koje je magacinirano u  

mozgu u vidu engrama ( saznanja) , u obliku belanĉevinastih tvorevina koje ĉine osnovu 

u kori velikog mozga. Ove belanĉevinsta materije mogu manjkati u kvalitetu, u njima 

mogu biti magacinirane iskrivljene ( netaĉne) informacije; jedan drugi problem je što 

iako su u engramima valjani podaci, moţe dolaziti do njihove neadekvatne upotrebe, 

usled neprimerene  selekcije engrama, zbog impulsivnosti, ili nekog drugog razloga. 

Predrasude su kompleksi  stavova i predstava ĉiji sadrţaji su smeše opakih negativnih 
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emocija. Individua je zaustavljena i blokirana na ovim snaţnim emotivnim nabojima, 

reći blokirana znaĉi da je koncentrisana uglavnom na deo velikog mozga gde su locirani 

engrami sa predrasudama, to jest koristi samo onaj delić kore mozga na kome je 

koncentrisana, a zapostavlja ukupnost kore velikog mozga. Procena društva, drţave, 

sudskog sudeonika,  je vrlo sloţen proces, suptilne relacije OSEĆAJ- ENGRAMI mogu 

negde zatajiti. A kada se to spomene, zalazi se u sferu specijalnih postupaka 

konfekcioniranja mišljenja koji bi se mogli podvesti pod zajedniĉki pojam tzv. 

procedura BRAIN WASHING-Pranje mozga.  

           Osobe ovakvih liĉnih osobina nisu u stanju da dovoljno objektivno i racionalno 

percepciraju i procenjuju stvarnost, ljude i dogaĊaje, pogotovu znajući koliko je 

današnja situacija u zemlji i svetu krajnje sloţena i delikatna. 

            Da zakljuĉim, ukoliko se stanje u sudstvu korenito ne popravi, Srbija se neće 

spasiti. 

3 сптембра сам посетио Сашу и Милана, време пролази,  он није нашао посао. 

7. септембра  у авионској несрећи код Јарослављa у Русији погинуло је 44 особа, међу којима и 

хокејаши Локомотиве Јарославље.  

 

        Медведев полаже цвеће на месту пада авиона. 

Марија Савин је стално усамљена на Макишкој страни Аде. 

Да није Мише Ивановића да ми поправи учестале кварове компјутера бих има велике 
неприлике. 

Одлазим у Српске двери, тачније код господина Тврдишића.,  

10 септембра сам увече био на Ади са Гоцом Ерић,  цело време је мењала поруке мобилним 
телефоном. 

-12 сепуембар 2011.гпдине. У  ПСИХИЈАТРИЈСКИМ  БПЛНИЦАМА ( ПСИХПЗАТВПРИМА)  У  СРБИЈИ   

СЕ НАЛАЗЕ   БРПЈНИ  ППЛИТИЧКИ СЛУЧАЈЕВИ- КАП У ВРЕМЕ ТИТА  И  МИЛПШЕВИЋА.  

Ппкреу за защуиуу људских права, председник                                            12.9.2011. гпдине 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0_%D1%83_%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D1%83_2011.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9A_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99
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Суанка Паунпвића 70, 11090-Бепград, уел. 011-3511829; Мпб.уел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лишни web- www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА , www.isil.org. 

Полицијска управа Београда се не либи да упорно од 2008 године покушава да смести у лудницу 

Томислава Крсмановића, који је разоткрио злоупотребе психијатрије крајем 80 и 90-их година 

прошлог века.  

Обавештавамо неупућену јавност да  се сада према нашим сазнањима у психијатријским 
болницама у Србији налази значајан број политичких затвореника. Ситуација по овом питању 

је врло тешка, као што је била у време Тита и Милошевића, али је још много сложенија, можда 

и гора него у то време. Tада  су постојали храбри 
дисиденти, борци за људска права, сталешка удружења,  интервенисале су међународне 

организације, постојала је нада у боље.  
  
Данас од свега тога нема ништа. Јавност је огуглала свим оним што се дешавало последње две 

деценије, и пре тога, о овим тешким злочинима у психијатријским болницама се данас мало 

говори , поготову нема праве реакције  отупеле  јавности, нити надлежних државних органа 
.Ратови деведесетих година, санкције и транзиција су изазвали крах правне државе, омогућили  

корупцију и драстичан пад јавног морала, што се драстично одразило на здравство и 

психијатрију. Дошло је до нових масовних злоупотреба, не само у вези казнених 

хоспитализација, него и када се ради о маркирању нетачним дијагнозама, одузимању пословне 
способности, и стављању под старатељства.  
  

Кланови криминалаца из претходне власти су злоупотребили вакуум настао сменом 

власти и тешкоћама транзиције, да би наставили са деценијским навикама да 

прибегавајући психијатрији насрћу на снемоћале и незаштићене грађане, да се дочепају 

њихове имовине, да се свете супружнику или љубавном партнеру, омраженој особи,  у 

суседству, на радном месту, да се освете критичарима или политичким 

неистомишљеницима.  

 Посебно је значајно да се данас психијатрија  исполитизовала много више него ли раније, да 

би се тихо обрачунавало са огромном армијом незадовољника, сиромашних, бунџија, 

критичара тајкуна и моћника, са енергичним борцима за реституцију, рехабилитацију, 

обештећење, са свакојаким неистомишљеницима, тзв. националистима, десничарима, 

навијачима ( навијачи имају неформално удружење '' Ми из Лазе''). Против ових врло бројних 

неподобних су измишљене психо-политичке дијагнозе због којих их треба лечити ( сулудо 

критизерство, острашћена борба за правду и истину, за нацију, против свакојаких пошасти),  

параноја ( боре се против светске завере, ко год каже да је жртва нечијих неправди ризикује да 

га прогласе за параноичара), пузећа подмукла шизофренија. Наводно ради добронамерне 

''заштите особа са душевним сметњама'' ( отпор пљачкашима је душевна сметња), спроводе се 

присилне промене свести и изолације оних категорија које су сметња психомафији. Према 

налазима међународне организације за заштиту права ометених у развоју (МДРИ) ''Мучење као 

лечење: сегрегација и злоупотребе особа са посебним потребама у Србији'', која је урађена у 

mailto:Pokret@eunet.rs;
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
http://www.isil.org/
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новембру 2008 године, која је обелоданила стање у овим установама, се истичу врло тешки 

услови живота, укључујући и нехигијенске, ширење заразних бoлести, недостатак медицинске 

неге, рехабилитације и судског надзора. 

 Према налазима МДРИ, оваква ситуација чини ''смештај у овим институцијама опасним 

по живот''. Из оваквих установа, уколико преживе, излазе инвалиди непособни да 

размишљају и за самосталан живот. Тако мафијаши уништавају нашу омладину. 

 Око великих психијатријских болница у Србији су се обликовале цеховске психомафије, које 

често уцењују и злостављају психо-робијаше и њихове породице.Ту плете паучину 

психомафија, обрће се велики новац, психомафија тежи да ове болнице претвори у уносан 

бизнис, у (полу) тајне психозатворе у којима се  психофармацеутицима, изгладњивањем , 

хладноћом , тешким условима живота, застрашивањима ,разара мозак и ломи кичма онима у 

Србији који су им сметња, у којима се тестирају за велике компаније нове психо-дроге, у 

којима виде  извор богаћења, и на којима од сродника, или на друге начине, могу да  масно 

ућаре.  

 Створена је нова истинска каљуга, гора него ли она ранија...  

Психомафија је обазривија према познатијим појединцима, док је немилосрдна са 
анонимусима, што је огромна већина. За ненасилног дисидента Бошка Грујића из Старе Пазове 

су прво ширили гласине да је '' ''опсесивни критизер'', на сцену је изашао службени 

душебрижник са оценом да је Бошко одувек био бизаран, склон теоријама завере, параноичар, 
потом је упала чета полиције, претукли га, и суровом присилом га одвели на лечење где је био 

годину дана мучен, са образложењем '' да је луд јер се бори за истину''. У психозатворима 

Србије се психо-робијашима онемогућавају контакт са адвокатима и друга права која им 

припадају по закону. 

И ако је већина  наших психијатара остала верна Хипократовој заклетви, упркос свега опстају 
уврежене деценијске навике, инерција, страх и конформизам, корупција је јако присутна и 

овде. Има и идеолошки умрежених'' психијатара'' који систематски злостављају 

психоробијаше, или на њима тестирају нове психодроге за мултикомпаније, садистичке 

психопате се изживљавају над психо-робијашима.  

Иако психомафија чини изузетне напоре да ова злодела укрије, ипак се за више случајева 

сазнало преко медија, а сазна се само понешто. Без икаквих истраживања, дошли смо до 

сазнања за више случајева злоупотреба ( насилне хоспитализације због изражавања мишљења, 

или ради богаћења, лишавања пословне способности, маркирања нетачном дијагонозом, 

стављања под старатељство), a примера ради наводимо имена неколико особа, спремни смо да 

о њима дамо детаље: Мирјана Солујић из Чачка; Бошко Грујић из Старе Пазове, Звездан 

Миливојевић из Лазаревца, Драган Цветковић из Босиљеграда, Ј.Ј. из Београда, Милијана 

Петковић из Аранђеловца, сестре Љубинка Стојковић и Десанка Миливојевић из Београда, 

Живојин Бузанкић из Мокриња код Неготина, Живојин Живковић из Оглађеновца код Ваљева, 

Михајло Павлица из Банатског Деспотовца, Миле Димитријевић из околине Петровца на 

Млави, Душанка Јевремовић из Петровца на Млави, Л.Радованов из Београда,  Душица 

Поповић из Аранђеловца, М.Брајушковић из Београда, Лилиана Шенк из Београда, 

Н.Продановић из Новог Сада . 

Пуковник Радомир Вељковић, затвореник савести АИ из Лонддона  је после 20 година у 

лудници Вршац , где је боравио због ненасилног вербалног деликта, недавно преминуо. 
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Психомафија је у више наврата претила лудницом професору Правног факултета из Београда  

Марку Младеновићу из Београда , само зато што је основао удружење против Беле куге  

 Полицијска управа Београда од 2008 године позива Томислава Крсмановића ( Википедија, 

www.tomislavkrsmanoic.com, www.isil.org), писца више међународно афирмисаних  књига о 

злоупотреби психијатрије, на саслушање и прети му утаминичењем у лудницу на неодрђено 

време, зато што захтева обештећење и рехабилитацију, МУП га држи под перманентним 

надзором, блокира му телефон и Интернет, држи га у изолацији. ( А за то време мафијаши све 

живо провалише и опљачкаше, њима се не баве).  

 Какво је трагично стање у психијатрији у Србији данас, се  јасно и документовано види из 

извештаја ХОС  : ЉУДИ НА ДРУШТВЕНОЈ МАРГИНИ, Иницијални увид у присилни 

смештај у психијатријске установе  урађеног 2007 године у оквиру и складу са обавезама 

Србије које је преузела на себе ради пријема у чланство Савета Европе 3 априла 2003 године. 

Овај извештај су урадили експерти др.Сузана Перовић, Зоран Милојковић, Маријана 

Обрадовић и Љиљана Палибрк,  односи се на психијатријске болнце Лаза Лазаревић у 

Падинској Скели, ПБ Вршац и ПБ Ковин, кроз које годишење пролази на десетине хиљада 

пацијената, а деценијама на стотине хиљада. Налаз ове научне експертизе закључује: третман 

пацијената, смештајни услови, лечење, су неадекватни, здравствено особље необучено и 

недовољно, лош третман и недостатак бриге о пацијентима, се могу дефинисати као 

нечовечни и понижавајући ( злочини против човечности), поступак смештаја у болнице није у 

складу са међународним законодавством, судски поступак у вези смештаја , поготову оног 

принудног , као  и постојећа пракса наших судова  о пријему, отпусту, о дужини трајања 

боравка , као и судски поступци који се воде на основу захтева лица која су починила кривична 

дела, или захтевају да се укине обавезно лечење и чување, РЕЗУЛТИРАЈУ АРБИТРАРНИМ 

ОДЛУКАМА, ПРЕДСТАВЉАЈУ ФЛАГРАНТНУ  ПОВРЕДУ ПРАВА НА ФЕР И ПРАВИЧНО 

СУЂЕЊЕ. Све ово води у пропадање пацијената. 

 Дакле, не ради се о појединцима, него о прогону читавих сегмената , јер кроз ове болнице 

пролази гопдишње на десетине хиљада пацијената, а треба узети у обзир и друге болнице 

у Србији, где ситуација није суштински, или много боља, или је слична. 

 У Србији се психијатрија често злоупотребљава за кажњавање и пљачку 

неистомишљеника, или других незаштићених грађана, и за честе политичке обрачуне.У 

Србији постоје психомафија, психозатвори  и психоробијаши. У овим психозатворима се 

налазе бројни политички затвореници, ван закона и увида, којима се психофарамацима и 

тортурама модификује личност и уништава ментално и органско зравље, отуда излазе 

духовни богаљи руинирани интелектуално и здравствено, онеспособљени да се боре за 

бољитак друштва у коме живе. 

 Захтевамо да се  уместо рекла казала, оформи комисија независних и непристрасних 

експерата која ће проверити стање на лицу места кроз увид у случајеве злоупотреба, у 

психијатријске болнице,  и документацију.  

15 септембра је у Београду одржан  Форум о безбедности,  руски амбасадор Александар Конузин и 

Вук Јеремић уз Србију. за Србију.. 

http://www.tomislavkrsmanoic.com/
http://www.isil.org/
https://sh.wikipedia.org/wiki/15._9.
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               Александар Конузин.  

  

 Срео сам Верицу Којић, кћерку покојног Мике Којић, власника куће у 

Узовници, платио сам јој кирију. Верица је плава и врло бистра, по занимању је 

гимназијски професор. Није лако наћи стални посао, али она то успева, врло је 

мотивисана и упорна, контактира велики број школа и познаника, увек нађе да 

понеку  пофесорку на боловању замени за извесно време.  

 Томи Полићу , суседу који током године брине о  кући, у Узовници, сам послао 

новац да плати рачуне за струју и телефон. 

  

 Комшија Драган Милојевић ми  је обојио ограду терасе. 

  

--15 септембар 2011.године. Ивици Дачићу, министру МУП-а Србије. 

 
 Документ број 336 В. 

-Септембар 2011.године. Догађања. 

18.септембра је завршено  Европско првенство у одбојци 2011. у Аустрији и Чешкој - 

Србија првак. 18 ептембра  ЕуроБаскет 2011 у Литванији: Шпанија 1, Македонија 4, 

Словенија 7, Србија 8, Хрватска дели 13, БиХ дели 17, Црна Гора дели 21. место.. 

18 септембра 2011.године сам имао једночасовни интервју на ТВ Коперник, Тамо ме је 

позвала Мила Алечковић. Све моје књиге је поређала и приказала их гледаоцима. Врло 

сам јој захвалан, јер сам држан у  медијској изолацији, ово је била прилика да се 

огласим  у јавности.Постављала ми је врло умесна питања, Мила је кћерка познате 

песникиње Мире Алечковћ, врло је оштроумна и образована. 
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Мила Алечковић, трећа с`лева 

•  

Марија Савин ми је саопштила телефоном да ме је Мила понекад прекидала у 

излагању. Схватам о чему се ради, Мила  је добила налог да строго пази  да 

интервјуисани не кажу нешто политички некоректно. Не замерам јој. 

 -22 септембар 2011.г. Господину Бербатовићу.  Томислав Крсмановић                                                                      

Ппкреу за защуиуу људских права, председник, С.Паунпвића 70, 11090-Бепград, уел. 011-

3511829; Мпб.уел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лишни web-www.tomislavkrsmanovic.com. 

ВИКИПЕДИЈА. 

 Гпсппдин БЕРБАТПВИЋ, нпвинар 

Правда, Бепград. 

 Ппщупвани гпсппдине Бербаупвићу, 

 Ппщуп нищуа није билп пбјављенп у Правди, звап сам Вас, гпсппдин Љубишић ми је казап да 

суе на пдмпру, и бип је љубазан и спреман за разгпвпр. И данас сам разгпварап са оим, бип је 

предусреуљив и казап ми да и оему данас дпсуавим ппдауке, щуп ћу ушиниуи. 

 У међувремену сам ппднеп Кривишну пријаву прпуив пплицијске управе Бепграда, у прилпгу 

ниже.  

 Данас ме је ппнпвп звап уелефпнпм Тривић из ПУП Нпви Бепград, збпг исуих сувари збпг кпјих 

ме је ппзивап раније пн лишнп, збпг мпјих саппщуеоа, щуп је шинип и Медпјевић из Пплицијске 

управе града Бепграда, сппмиое саппщуеоа: ТЕЩКП СТАОЕ У СУДСТВУ СРБИЈЕ, и 

КАТАСТРПФАЛНП СТАОЕ  ЗДРАВЉА У СРБИЈИ, ја нисам пкривљен, негп ауупр уексуа, навпднп 

да размпуре пве ппдауке.Уппзприп сам га кап и Медпјевића, да се ппзиви на инфпрмауивне 

разгпвпре пп закпну щаљу ппщупм. Пн је казап да ће уп ушиниуи. Ја будући да нисам пкривљен 

пп закпну нисам пбавезан да се пдазпвем ппзиву, а ппдауке мпгу дауи писменп, щуп је мнпгп 

дпкуменупваније и ппгпдније. МУП  Србије ми преуи ууамнишеоем зауп щуп се ненасилнпм 

решју ппзивам на закпн и бприм за мпја права. Медпјевић нищуа није предузеп пп мпме 

дппису , збпг кпга ме је ппзивап на разгпвпр, каже да нема ппдауака п ппшинипцима, а ја сам  

mailto:Pokret@eunet.rs;
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дап име, презиме, и друге сигналеуишке распплпживе ппдауке. МУП не санкципнище маспван 

свакидащои криминал  и пљашкаще, негп се бави ппщуеним грађанима. 

 Ја се бприм да дпбијем пбещуећеое щуп се развлаши пд 1994 гпдине (  Апелаципни суд у 

Бепграду, г.ж.132711 )и да будем рехабилиупван( Вищи суд у Бепграду , Рех.брпј  82/710) ), 

захуев за рехабилиуацију сам ппднеп 2006 гпдине. Насуупип сам 25 фебруара пве гпдине на ТВ 

Јерина, пбјавип уексу п Тещкпм суаоу  у судсуву у шасппису РЕПУБЛИКА пд  1.07-31.08.2011 

гпдине, сурана брпј 32 , публикујем на инуернеуу, пглащавам се на скуппвма ппщуених 

паурипуа. Тп оима смеуа, желе да ме ућуукају, преуе ппсезаоем за психијауријпм, изплацијпм 

у психијауријску бплницу.. 

 На делу је прпгпн изражаваоа мищљеоа и ппкущај злпуппуребе психијаурије у пплиуишке 

сврхе ( У прилпгу два саппщуеоа: ВРЛП ТЕЩКП СТАОЕ У СУДСТВУ СРБИЈЕ, У ПСИХИЈАТРИЈСКИМ 

БПЛНИЦАМА – ПСИХПЗАТВПРИМА- У СРБИЈИ СЕ НАЛАЗИ ЗНАШАЈАН БРПЈ ППЛИТИШКИХ 

ЗАТВПРЕНИКА, КАП У ВРЕМЕ ТИТА И МИЛПЩЕВИЋА пд 12.9.2011 гпдине)         ).  

 У нади да ћеуе прпушиуи пве ппдауке, Правда је слпбпдарски лису, суура ћемп се сресуи и 

разгпварауи, надам се да ће уредници пве ппдауке пбзнаниуи. 

 С'ппщупваоем 

Тпмислав Крсманпвић 

Савеу Ппкреуа за защуиуу људских права. 

 -23 септембар 2011.гпдине. 50.000 SILOVANIH SRPKINJA NA KOSOVU POSLEDNJIH GODINA. 

 

Pokret za zaštitu ljudskih prava                                                               23.9.2011 

godine 

Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176; Books@eunet.rs 

www.tomslavkrsmanovic.com, Vikipedija. 

 50.000 SILOVANIH SRPKINJA NA KOSOVU POSLEDNJIH GODINA. 

mailto:Books@eunet.rs
http://www.tomslavkrsmanovic.com/
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  Ugledni srpski intelektualac dr.Zarko Gavrilovid, protojerej, koji odlazi povremeno na Kosovo, i u 

tesnom je kontaktu sa Srbima koji tamo žive, izjavljuje da je 50.000 Srpkinja silovano na Kosovu 

poslednjih godina.  

 Od 1945 godine do danas na Kosovu se sprovodi sistematsko silovanje srpskih  žena i devojaka. 

Srpske vlasti su pale na ispitu, nisu ih štitile. Ona krene da čuva ovce,  ili usamljenim putem, kroz 

neku šumicu , il zakasni malo uveče. Oni je presretnu, prethodno je zaplaše, prebiju pred njom 

drugaricu, ili brata, ili oca, smušenu i zaplašenu je siluju, zaprete joj da ne sme redi kod kude, ‘’ili de 

biti prebijena kao kučka’’, i posle se smenjuju jedan po jedan. Ona vremenom navikne da bude u 

haremu, u čoporu. 

Čak su neretko sprovođene zloupotrebe i sa ženskim čeljadima  Srba iz aparata. Da tako ponize 

smušene Srbe.  

 O tome se znalo ponešto, ali se najčešde dutalo, iz stida. 

 Savremeni rat se najviše vodi kroz borbu za žene, brak, porodicu, natalitet. 

 

Ovo Srbi treba da shvate. Ko o ovome govori danas?. Skoro niko. A to je najvažnije.Dok se Srbi u 

Beogradu sterilno svađaju, Albanci nastavljaju šta su radili decenjama. Prema našim saznanjima to 

neretko dan danas čine sa Srpkinjama koje žive u zadapnoj Evropi.  

Tomislav Krsmanovic, predsednik. 

24 септембра е објављено да ће  премијер  Владимир Путин бити кандидат Јединствене Русије на 

председничким изборима (што подржава садашњи председник Медведев). 

 24 септембра убиство бугарског младића за које је осумњичен ромски "цар" изазива талас 

антиромских протеста у Бугарској. 

26 сптембра је у Србији усвојен Закон о реституцији (национализоване имовине). 

 27 сптембр се десио  сукоб КФОР-а са Србима на прелазу Јариње, након што је покушао да уклони 

барикаду - повређени с обе стране. у 19 часова Коста Димитријевић је у Градској библиотеци у 

Кнез Михајовј говорио  о његовој књизи. 

-26 ептембар 2011.године. Господину Ж.Т ривићу. 

Тпмислав Крсманпвић,                                                                         26.9.2011 гпдине 

Ппкреу за защуиуу људских права, председник, уел. 3511829, Мпб.уел. 064- 3095176, 

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

Господин Ж.Тривић 

Полицијска управа за град Београд, ПС Нови Београд 
Поштовани господине Тривићу,  
Поводом Вашег позива на информативни разговор од 22.9.2011 године по захтеву Првог ОЈТ 

Ктр.3051711, обавештавам Вас да сам у петак 23 о.м. сусрео госпођицу Мају Вадањал, Општинског 

јавног тужиоца која води тај предмет, соба 317 А, трећи спрат, она ми је казала да је она требала 

https://sh.wikipedia.org/wiki/24._9.
mailto:Pokret@eunet.
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да са мном обави тај разговор, али да то није могла да учини из јединог разлога што није имала 

погодну просторију, пошто сам јој ја саопштио да би било сврсисходније да ја лично обавим 

разговор са њом, а не са Вама, јер је она упозната са целим досијеом,  и због разлога које ћу Вам 

даље изнети, она ми је предочила, да ако ја не желим са Вама да разговарам, јер по закону на то 

нисам обавезан, него да желим да разговарам искључиво са њом, да Ви после мога недоласка 

предмет њој вратите, а она ће се онда са мном договорити за даље. 

Дакле, Ви сте Ваш задатак обавили савесно и прописно, што је познато гoспођици  Вадањал, 

будите љубазни да њој вратите цео поступак, јер ја нећу доћи у понедељак, сходно договору са 

госпођицом Вадањал, сада ће даље поступати ОЈТ. Такође, сходно ЗКП  и Закону о полицији, ја 

нисам обавезан да дођем на разговор, што зна и госпођица Вадањал. 

Ја бих хтео да Вас упознам са дубљом позадином овога досијеа.Огромна већина наших полицајаца 

обавља своје задатке савесно и часно, ради у врло сложеним и тешким околностима, али нажалост 

има и изгредника. 

У моме случају се управо о томе ради. Појединци из полиције, супротно Закону о кривичном 

поступку  и Закону о полицији, ме последњих месеци у више наврата непотребно позивају на 

информативне разговоре телефоном. О овоме сам обавестио Полицијску управу Београда, 

господин Медојевић, дана 18 и 23 августа ове године, и поднео Кривичну пријаву 1.9. 2011 године. 

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

Ваших задатака. 

Томислав Крсмановић 

  -2011.године. Томислав Крсмановић:  ОНИ ВЛАДАЈУ СРБИЈОМ.  

Србија најзад да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку 

огромну подземну депонију, која канибалски нагриза темеље државе и нације, у 

неформалну власт у тајкуне-а не да их слепачки  одувек обилази као киша око 

Крагујевца. 

 Свакодневно, из свакојаких извора, уз помоћ свакојаких лингвистичких формулација, 

се чују и сазнају аргументовани подаци, да је Србија у убрзаној, врло дубокој кризи, да 

копни, да се смањује и да тежи у догледној будућности нестајању. 

То сви ми видимо. 

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на 

одбрану.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих  учинака.  

О  виновницима се нагађа, све до разноразних теорија завера.  

Нажалост, не само наши политичари, него и  наши научници укључујући и 

Универзотет, научнe установе, све до САНУ,  о томе се досада нису прeцизно 

изјаснили .  

Узроци нису  установљени. И даље царују погрешне дијагнозе, лутања у магли.  

Нажалост, Србија се и даље  муљари у наслеђеном блату лакировке и устајале 
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тајкунско крокодилске  све затрованије баре препуне `` мудрих транзицониста``, 

пежоративно називане у свету -балканизација. 

Србија треба најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну 

антрополошку огромну подземну депонију која канибалски нагриза темеље државе 

Србије  и нације, и франкенштајнски свакодневно гута људе.  

Да покаже прстом храбро на  тајкуне.  

А не да овај мрачни судбоносни  досије, слепачки  одувек обилази,као киша око 

Крагујевца. Или да их понекад похваљује.и одликује.  

А драгоцено време лети.  

Рецимо јасно и отворено: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То је 

неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која управља  тајно, даје 

неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, социјалним 

установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима..  

Дпкумент брпј  336 Е. Интегралан текст. 

Хрватска царинска управа је у августу ове године објавила да је продала јахту за око 3 

милиона евра. Митровић се није предао и послао своје адвокате у Бриселу, Стразбур, 

Берлин, Лондон и Хрватску, како би повратио власништво над јахтом. Жељко и његов 

адвокат подигли су тужбу против царинарнице у Дубровнику због незаконитог 

поступка и затражили привремено забрану продаје јахте. Након неколико дана, суд је 

одлучио у његову корист и продаја је одложена 
. 

-Септембар 2011.године. Шта каже др. Срђан Цветковић? WHO IS CRAZY HERE? (AB)USE 

OF PSYCHIATRY IN SFRY | srdjan ... 

www.academia.edu/.../WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_S... 

29 септембра се десила погибија четворице радника од одрона у земунској Калварији 

(дан жалости у Београду 3. 10.). 

• 28.септембра лансирана прва кинеска орбитална станица Тиангонг 1. 

• 30. 9. - МУП Србије забранио окупљања у Београду наредног викенда (Белграде Приде 

заказан 2. 10., као и контра-окупљања). 

• 30. 9. - У Јемену убијен Анвар ал-Авлаки, главни пропагандиста Ал Каеда-е. 

-1 октобар 2011.године.Марија Савин. 

У сунчаном дану шармантна Марија је била са Макишке стране Аде, у лигештулу у 

хладовини раширеног сунцобрана поред површине језера, опуштена , утонула у 

очигледно занимљиву путописну књигу. Нестала је из стварности. 

http://www.academia.edu/6224473/WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_SFRY
http://www.academia.edu/6224473/WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_SFRY
http://www.academia.edu/6224473/WHO_IS_CRAZY_HERE_AB_USE_OF_PSYCHIATRY_IN_SFRY
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По подне се нагло наоблачи, сви јурнуше кућама, или у заклоне. Сустигох Марију испод 

моста, све до аутобуске станице. Улазећи у аутобус, нерасположена, скоро  

депресивна , ми саопшти своју тугу  променом  годишњих доба и пролазношћу:`` 

Долази зима, тешко је подносим ``. 

Измореним и забринутим, свака промена времена може изменити расположење. 

Апатија се може претворити  у депресију, а депресија и метеоропатија су две рођене 

сестре.. 

. У септембру је Жељко Митровић отворио филмски комплекс у Шимановцима под 

називом "ПФИ Студиос". Има 42.000 м2 и девет студија. У копродукцији са ПФИ 

снимљени су домаћи филмови: "Ангели 2", "Ангели 3", "Ивкова слава", као и 

"Закључај" и "Равен". Објављен рад на наставку филма "300 - Битка за Артемис" у 

којем је једна од главних улога била Бондова девојка Ева Грин. 

 

-Октобар 2010.године, Догађања. 

Од 1 до 15 октобра је обављен попис становништва 2011. у Србији (Албанци 

бојкотују, муфтија Зукорлић неуспешно позвао на бојкот) - пописано 7.120.666 

становника (око 370.000 мање него 2002). 

 2 октобра је завршен Европски шампионат у одбојци за жене у Италији и Србији: 

Србија првак, Хрватска 13. 

Дејан Вујинић ме зове телефоном у вези освојеног првог места на Европском  

шампионату у одбојци за жене у Италији:`` Могу ли наше жене да освоје прва места 

сем у одбојци, и мушкарци сем у ватерполу``? 

Време је топло, Ада је још место где се могу видети купачи. Нису то они што се 

купају и у хладним месецима, наставио сам да долазим, вода је јш увек топла, као и у 

септембру. 

Вера Кондић  исчитава најновији  том Саге, лекторише. 

4.октобра нова ужасна деструкција, у  Сомалији  камион-бомба улетео у комплекс 

прелазне владе у Могадишу - 100 мртвих. Да је се то десило у Европи била би 

прворазредна сензација. 

6 октобра је Београдом процурило : Веб-активисти Анонимоус Сербиа протурили 

вест да је Добрица Ћосић добио Нобелову награду за књижевност. 

Арапски свет тоне у тероризам, 9 октобра у протестима Копта у Каиру поводом 

спаљивања цркве у Асуану погинуло 25 људи. 

Посетио сам тетку Миру, у Каленићевој улици број 6, у  њеном малом стану време 

стоји. 
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Шта се то дешава између Русије и Украјине, бивша украјинска премијерка Јулија 

Тимошенко због финансијских малверзација (склапање гасног уговора са Русијом) 

осуђена на седам година затвора.  

  
         Јулија Тимошенко. 

  

Тињају тензије између Македонаца и Албанаца, због непревладаних разлика међу 

албанским и македонским представницима у државној комисији, пропао попис 

становништва у Македонији. 

Да ли се и Иран уписује у `муслиманскуафроазијску`` слагалицу. 11 октобра  наводна  

"Иранска завера": Иран доведен у везу са наводним планом да саудијски амбасадор у 

САД буде убијен бомбом. 

Препорука Европске комисије: Србији статус кандидата (почетак преговора зависно од 

дијалога са Косовом), Црној Гори почетак преговора (коначна одлука у децембру). 

Увече у 19 чсова сам био у ПД Копаоник, тамо сам срео Катарину Секулу, била је у 

друштву са младим планинаром.  

Као што је напоменуто, на плажи на Ади сам упознао врло занимљиву особу, зове се 

Мерил Грегориан, и велики је борац за људска права. 

Руски дом ме враћа у студентске дане у младост, у године пре 1948. када су се   Тито и 

Стаљин завадили. У лепој згради у улици Народног фронта .царују мир и топлина, 

људи се осећају опуштени и весели.. 

18 октобра на основу споразума Израела и Хамаса ослобођен израелски војник Гилад 

Шалит, после петогодишњег заробљеништва, у замену за 1027 палестинских 

затвореника. 

Да ли се обнавља СССР, осам од 11 земаља ЗНД потписало споразум о слободној 

трговини. 

Грчка је у превирању, 19 - 20. 10. - дводневни генерални штрајк у Грчкој и нереди у 

Атини, док парламент усваја нове мере штедње. 

Пао је Моамер Гадафи. 20 октобра  је убијен приликом заузећа Сирта, његовог 

последњег упоришта (био на власти од 1969). 
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   Моамер Гадафи. 

20 октобра  КФОР почео да уклања српске барикаде на северу Косова.Коме припада 

север Косова?  

20 октобра Баскијска ЕТА објавила да "дефинитивно" прекида акције. 

 Да ли се исламисти усељавају и у Тунис? 23 октобра избори за уставотворну 

скупштину Туниса, умерено исламистички покрет Еннахда добио релативну већину 

места. 

Слобо Арсеновић из забаченог планинског села Горње Кошље изнад Љубовије је 

дошао у Београд. он је енергичан и прагматичан, човек од акције. Почео је да доводи 

туристе у ово живописно село које нуди здравље и мир. Задовољан сам, мој туристички 

пројекат се шири и изнад Дрине, у планине 

Сада са јесењим данима, уместо Аде, постаје све актуелнија Авала, мала планина 

надомак Београда. Милица Јованић је та која иницира походе и успоне на врх који 

видимо из даљине. Авала, иако није висока планина, се види под различитим угловима 

из појединих делова Београда.  

23 октобра је  био разоран земљотрес код турског града Ван, преко 600 мртвих. Ову 

земљу не дрмају само социјални немири, него су се на њу окомиле и природне 

непогоде., 

24 октобра студенти настављају блокаду Филолошког и Филозофског факултета у 

Београду, упркос нападу скинхеда и лажне дојаве о бомби (блокада замрзнута 10. 11.). 

Жељко Митровић је у емисији код Огњена Амиџића изјавио да је месец дана био 

трован ван Србије и да истрага добрфо напредује.. 

• 25 октобар 2011.године. Срео сам Јакова Гробарова. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Muammar_al-Gaddafi,_12th_AU_Summit,_090202-N-0506A-534_cropped.jpg
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         Јаков Гробаров. 

Јакова Гробарова сам срео увече у Кући Ђуре Јакшића, драгог пријатеља из ћачких и 

студентских дана, познатог боема и анархисту, а поврх свега врло надареног песника ..( 

томови 2-5) 

Он је се деценијама полупијан тетурао београдском калдрмом, залазио у свакојаке 

београдске  ћумезе и кафане, нарочито оне  у познатом Бермудском троуглу , виђао сам 

га ``Под липом``,, у `` кафанама `` Прешернова клет``, , `` Шуматовац`` и другде, где би 

га ноћи одвеле.  

Још када сам био ђак Јаков би ме сусретао у кафани `` Под липом``, једанпут сам га 

частио тањиром пасуља, хвалио ми се да је песник. Слушао сам га са неверицом, личио 

ми је на скитницу, али ми је ипак био симпатичан, имао је нешто у себи дубоко 

миасоно, али запретено. Видео сам га једанпут испред Хотела ``Москва``, у Балканској 

улици, био је у војничком оделу, скинуо је војничку капу и почео  да је цепа и шутира. 

Пре више година је добио стан, рекао ми је то при случајном сусрету давних година на 

Тргу Републике, испред Народног позоришта, добија некакву социјалну помоћ.  

У његовим покретима и цртама лица назрео сам тада мање тумарања полупијаног 

чувеног београдског боема, он је за мене постао оличење времена која пролазе, и 

старог Београда који нестаје. Радује ме да тај ранији Београд још увек опстаје у таквим 

људима као што је он. То је њихово друштвено богатство. Деловао је тада смирено, 

пробуђено, није то више био онај полупијани Гробаров, који се тетура улицама, 

расплинутих црта лица човека који је у мислима  негде одлутао далеко од стварности, 

гледао ме је такорећи неки нови смирен човек, интелектуалац. 

Дружио сам се са њим годинама, деценијама, то нису била дружења `` по договору``, 

него серија случајних сусрета, који би се пртетварали у  разговаре и досетке. Он је врло 

духовит, открио сам читајући поједине његове песме, да је врло даровит.   

Београдски  интелектуалци су одувек били склони да у њему виде `` бунтовника`` , 

мислећи при том, против друштвеног поретка устоличеног у ондашњој бирократској 

Југославији.   
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Не бих то могао прихватити као основано,измећу оталог и зато, јер је он за време 

његовог боравка у демократској Француској, наставио да се понаша исто као и у 

Београду. 

Дуго се дружећи са њим сам открио енигму, корене његове `` побуне``. Он је био 

песник, никако се није могао помирити са пролазношћу, и немоновном смрћу свакога 

ко се роди.  

Одвикао се од пића, Хвалио ми се да су сви доктори који су покушавали да га одвикну 

од пића поумирали. `` А ја сам ево жив``, бусао се у груди. 

Десила се значајна промена последњих година, Јаков Гробаров се ``освестио`` и `` 

пробудио`` ``Изашао је из вишедеценијског мрака пијанства и полупијанства, отсуства 

из реалног света и повученосги у  свој унутрашњи свет,који је био по његовој мери, 

нема више оног Гробарова што се тетура по београдској клизавици шибаној леденом 

кошавом, или што са  главом што нагло клону на кафански  сто захрка у топлој летњој 

хладовини терасе Градске кафане на Тргу Републике. 

Јаков је деценимама спавао по  таванима, катакомбама. Када би се давних година  

шетали пратио сам његов поглед, којим је тражио скровито место  где ће да се завуче 

следеће ноћи.  

Овај данашњи Гробаров је схватио да је крајње време да изађе из опсене у стварност, 

има стан, приходе, читам у листу Политика његова сећања, уствари врсту  мемоара. 

Тако  мудро, сажето, тако снажне мисаоне  поруке.  

Схватам ко је Јаков Гробаров, испод  маске тетураве сподобе, уствар постоји мудар 

човек,великог духа и људскости.   

Пред препуном салом у Кући Ђуре јакшића ме је вечерас ухватио благо за чело, и 

повукао руком до  слободне столице. И удаљио се. 

Како је могуће да већ стар човек, који је цео живот практично био на улици, спавао у 

свакојаким јазбинамна, по хладноћи, изгладнео, или јео остатке хране иза гостију, није 

ишао код лекара, и још је жив и оран да живи?  

А други богати, преминуше пре њега?  

Гробаров је песник. А у данашње вучје време не воле песнике. 

Ево једне његове песме: 

 

ODRIČEM SE 

Umesto omaža 
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Odriĉem se tmine što me prekri 

Odriĉem se nauke o lepome bolu 

Stihova u krvi bolova u mesu 

Odriĉem se svega što nauĉih s mukom 

Svojih prvih reĉi kazanih u prazno 

I bogatstva bede 

Kad ulazim u travu odriĉem se traga 

Kroz veliku zemlju prolazeć 

Ne poznajem više bolest što me snaĊe 

U teškome snu na poĉetku snage 

Istrošen odlazim završen je put 

I sve na njemu izlazi kroz pore 

Odriĉem se daha i izvora hladnog 

Gde se napih ljubavi što proĊe 

Poĉinjem od vetra vetar prošlost nosi 

Ulazim u zidine moje nemoći 

Ja poslednji grobar svojih dana 

Stih ispisan pre postanka sveta 

Borac protiv sebe istrajan i jak 

Mada sam uvek znao da brojim 

Otkucaje nepostojećeg ludila 

Od reĉi do reĉi putujem 

Pravac je veliki greh 

Pravca se odriĉem ostajem sam 

Jaков Гробаров је жртва, без кривице. Несхваћен,  погрешно  процењен. 

Када сам се вратио из Брисела септембра 1971.године, срео сам испред Хотела Москва 

у Београду, још једног, да га тако назовем, анархисту, Станоја Ћебића ( томови 4 и 

5).Он је око пар стотина пута истериван из радног односа због отворене и крајње оштре 

критике поретка, био у лудници, бежао ван земље, отуда насилно враћан у Београд. 
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Баш на том месту  смо срели Гробарова. Њих двојица се знају, срдачно се поздравише 

уз  обиље духовитости и шала. 

`` Немаш посао немаш приходе``, са осмехом му се обрати растегнуто Станоје, он је 

отуда од Ваљева, са оних планина што се пењу ка Дрини, тамо се говори ијекавски и 

растегнуто. То је  Динарска Србија. 

Јаков је пореклом Херцеговац, у Западној Србији се говори слично као и у 

Херцеговини, он се осмехну, прија му музика распеваних слогова, и горштачки 

препланули Станојев лик Динарца. И они из Србије, и из Црне Горе, Херцеговине. 

Босне, Хрватске, се зачас препознају, и повежу. Обожавају једни друге. 

`` Они ми нуде посао, ја одбијам, они ми упорно понављају да сам нерадник, да нећу да 

радим, а ја одбијам да радим јер сам уморан, немам снаге``, поверава се Јаков. 

Мислим да би Јакову требало доделити  инвалидску пензију. 

 Овде владају масовне погрешне процене. 

И када се ради о мени. Они који узурпирају моја права су повремено били склони да у 

њиховим затвореним `` душебрижничким`` круговима се о мени изјасне као о `` 

боему``, `` анархисти``, yанесењаку који ``пиша уз ветар``.,безнадежном Дон Кихоту, 

који се бори против ветрењача без икакве шансе да било шта поправи.  

Не идем по кафанама, не волим капљицу, не пушим, водим здрав живот, моја схватања 

су сасвим реалистична и прагматична, познајем нужности Моћи и не одупирем им се. 

Дакле, ја немам никакве везе ни са боемима нити са анархистима. 

 Али ти распамећени  фараонски неформални моћници, утонули у вишедеценијске 

привилегије, ничим контролисану власт, неспутавани у њиховим злоупотребама, не 

могу да прихвате да неко ко је  угрожен у његовим правима, има право да се брани 

ненасиљем, пред судовима и јавно..То је за њих јерес, непознавање њих и њихове 

моћи.  

Другим  речима они су недодирљиви, за њих не постоје закони устав, међународне 

конвенције, морал, култура, Бог, људскост. 

То тако потсећа на доктрине стаљинистичке психијатртије у СССР-у: Ко се одупире 

свемоћној држави је занесењак, погрешно процењује стварност и своју моћ, дакле 

ЛУДАК  је. 

 Сада је на реду Авала, уместо  Аде Авала.  

 

Драган Брајковић, шофер, некадашњи колега из Галенике, сада држи копирницу у 

улици Моше Пијаде, преко пута трга Николе Пашића, он је изузетан човек, занатлија, а 

такав мудрац. Као дете је становао у Сарајевској улици, сећам га се из виђења, био је 
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снажан и мишићав, омладински шампион у гимнастици. Сада као пензионер, да би 

дошао до додатних прихода је отворио копирницу где ради са супругом и сином. 

Док  сам био запослен у Галениц, приликом учесталих сеоба из једног  у други 

подстанарски стан, Драган  је фабричким превозом одвозио моје оскудно покућство, 

понајвише картонске кутије препуне  прашњивих досијеа и судских докумената, 

камион  је јурио из једног стана у други. Остао ми је у сећању као врло професоналан и 

разуман човек. Није ме ништа питао, али  је све схватао. Ћутао  је мудро. 

 28 октобра се догодио  напад на амбасаду САД у Сарајеву: вехабија Мевлид 

Јашаревић из Новог Пазара пуцао на америчку амбасаду у Сарајеву (сутрадан хапшења 

у Санџаку). 

 

Данас сам се Земунским кејом прошетао са др. Јасном Јовановић. Она је запослена као 

лекар у Дому здравља у Љубовији. У  Београд долази за викенд..Њој се свиђа 

Љубовија, то је брдовита Западна Србија. Потсећају је чист ваздух и отресити 

планинци на детињство, када је њена породица имала кућу на Златибору. 

Узимам редовно књиге из Библиотеке Раковица.  

 

-Новембар 2011.године. Догађања. 

 2 новембра је  преминуо амерички боксер Џо Фрејзер,  у 67. години. 

  

 Тетка Мира се држи добро у дубокој старости. 

  

  
 с ` лева на десно: Џое Фрејзер, трећи с лева на десно Али Мухамед. 

• 

https://sh.wikipedia.org/wiki/2._11.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B5%D1%80
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• 2 новембра је преминуо  познати  хрвтски шаховски велемајстор Андрија,Фудерер,  

(1931). Сојевремено је био легенда југословенског шаха. 

 

 

  
      Андрија Фудерер. 

  

 -3 нпвембар 2011.гпдине. Гпсппдин Мирпслав Мишкпвић. 

 

Tomislav Krsmanović,                                                               3.11.2011  godine. 

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

web-w.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija. 

 Gospodin Miroslav Mišković, Direktor DELTA HOLDINGA. 

 Frederic Douglas:"When a great truth once gets abroad in the world, no power on the Earth can 

imprison it or prescribe its limits or suppress it. It is bound to go on till it becomes thethought of 

the world."  

 Gospodine Miškovidu,  

 

 Narod Srbije zna da Srbijom ne vlada zvanična vlast, nego da se tom najponižavajudom i 

najprljavijom rabotama danas u Srbiji ne samo dari, nego i nasilnički ponosi, par stotina enormnih 

bogataša tajkuna, vi ste među najimudnijim.  

mailto:Pokret@eunet.rs
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 Meni je diskretno saopšteno u Višem sudu (2 P.br.2228/2010) da je taj sud odbio moj ZAHTEV ZA 

OBEŠTEDENJE na Vašu intervenciju. Ja sam se obratio Apelacionom sudu i očekujem odluku. 

 Zahtevam od Vas da umesto pritisaka da sud sudi nepravično, ispravite nepravdu, i intervenišete 

da Apelacioni sud donese ŠTO PRE pravičnu odluku. 

 Ja imam 75 godina, moja penzija je 300 evra, ceo život sam uložio u borbu za ovaj narod, zbog 

čega sam bio proganjan, i od Vas lično( za šta imam dokaze). Moj zahtev je opravdan i zasnovan na 

pravnim činjenicama. Ja živim u siromaštvu , a vi imate milijardu evra koju ste zaradili neradom i 

pljackom, ovo zna cela Srbija. 

 Vi ste lično mene progonili 1977 godine, kada sam bio zaposlen u Fabrici gume Rekord u Rakovici, 

zajedno sa vašim istomišljenikom Draganom Tomidem ( tadašnjim direktorom FGP Rekord), sa 

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

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

nacionalista, a samo sam pošteno radio svoj posao). Vi ste tada bili direktor u kruševačkoj fabrici 

gume TRAJAL.  

 Vi ste davali naloge da moj brat Milid Krsmanovid takođe bude proganjan ( sada ima zbog toga 

penziju 13.000 dinara). A vi imate milijarde evra. Isto ste činili sa mojom pokojnom sestrom 

Nadom Ivankovid- Krsmanovid ( 1946-2010), ona je bila žrtva teških progona, umrla je u krajnje 

neljudskim okolnostima, njena penzija je bila svega 5.000 dinara( njena firma Autorska agencija joj 

nije uplatila 17 godina radnog staža, znate vi dobro kako se to radi, jer ste tako i vi postupali sa 

mnogima)., nije imala novca da plati lečenje. A vi ste opljačkali milijarde. Muž Nadine derke 

Valerije ( 40 godina) Slobodan Dvokid je ubijen pre nekoliko godina na radnom mestu u 

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

zaposlenja. A vi imate milijarde. 

 Na vašim rukama je krv mojih bliskih.. 

 Vredi istadi da vi gajite  iracionalnu patološku mržnju prema kritičarima prethodne vlasti, čiji ste vi 

bili vrlo visoko rangiran bezbednjak.  

 Vaša omraza prema meni od tada traje do današnjin dana, vi ste vrlo samoljubiv i osvetoljubiv 

čovek, razmaženi ste enormnim privilegijama u vreme Tita i Miloševida, ne stojite na tlu, lebdite 

faraonski u zraku. Aprila 2000 ste poslali  veliki kamion koji je odneo sve što sam stvarao, još nije 

vradeno, marta 2008 godine ste poslali preko Policijske uprave grada Beograda ekipu kidnapera da 

me smeste na neodređeno vreme u ludnicu. Do današnjih dana vaši ljudi mi prete, klevedu me , 

opstruiraju sudski podnesak za naknadu štete.  

 Vi dan danas dajete nalog psihopatama primitivnim kriminalcima da mi prave smetnje u upotrebi 

interneta, telefona, faksa, da mi uzimaju vreme, novac i energiju, da me iznuruju, sve sa ciljem da 

oslabe moje zdravlje, i da me tako tiho eliminišete.  

 Kao što je kratkovido učinjeno sa dobrim delom Srbije. Vašu savest, ukoliko je imate, bi trebalo da 

optereduju tragedije miliona nezaštidenih građana.  
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 Ometate me da se bavim razvojem turizma na Drini, u mome rodnom kraju, da se posvetim 

porodici, pisanju knjiga.  

 Vi i vaši ljudi se stalno interesujete za moje zdravlje. Podaci o zdravlju se ne mogu ukriti, vi se 

nekrofilski radujete patnjama građana Srbije. Ja se nimalo ne radujem vašim patnjama koje su mi 

poznate kao i vama samim, meni je žao svakoga, i onoga ko je zalutao i zaboravio na ljudskost, ali 

znajte da KO DRUGOME JAMU KOPA U NJU PADA. Vi dobro znate šta hodu da kažem, tu ništa ne 

pomaže mod ( a vaša mod je fiktivna, vas podržavaju, ali dokle, nede još dugo), ali je tačno da vam 

je na neki način lakše jer ste bogati. Ali je bogatstvo još mnogo gore, to je teg koji vuče na dno. 

Danas jesam sutra nisam. 

 Vi ste vašeg zemljaka Milisava Živanovida, iz vašeg rodnog sela Bošnjane kritičara poretka, držali 8 

godina nevinog i normalnog u ludnici CZ u Beogradu, a Radomira Veljkovida, pukovnika, takođe 

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

Dalmaciji,  takođe držali 20 godina u ludnici u Vršcu, sve do nedavno kada je preminuo.  

 Što neka vlast ima više modi, ona treba da bude umerenija, pucati iz atomskih topova na svoj 

goloruki narod nije dokaz modi, nego nedostatka promišljenosti i kukavičluk.  

 Znajte da naš narod nije ostavljen na nemilosti onima u zemlji bez razuma i milosti, čiji ste vi jedan 

od ostrašdenih perjanika. 

 Vi ste danas svakako najbogatiji čovek u Srbiji, a među najbogatijim  pojedincima u Evropi, kao što 

je dobro poznato vi ste stekli  bogatstvo  na nezakonit način, i to  Miloševidevim novcem i mutnim 

transakcijama od 1990 godine do danas. To znači, otimajudi od snemodalih i nezaštidenih građana 

Srbije. Vi ste poznati po svome životu na visokoj nozi, po velelepnim vilama razasutim po svetu.  

 Ali i po svojoj ostrašdenosti, po sklonostima da prebrzo procenjuje. Uživate u vlasti, da kupujete 

medija, NVO, političke stranke. I naročito ste opako  skloni da sadistički sladostrasno  do fizičkog 

uništenja progonite sve one koji vam  nisu po volji. To vam je mogude jer imate neprijateljsku 

podršku, da nije te zlonamerne podrške vi bi bili potpuno nemodna i beznačajna osoba u  Srbiji. 

 Vi ste oglasili pompezno da vaša kompanija Delta  holding preduzima nove poslovne korake sa 

ciljem da unapredi položaj agrara, da bi u selima bila otvorena nova radna mesta. Vi ste podučeni 

iskustvom tajkuna, koristedi težak ekonomski položaj seljaka, dosada za budzašto otkupili u Srbiji 

na hiljade hektara obradivog zemljišta.  

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

prodavnica za milijardu evra ( koji ste vi nezakonito oteli od usta , krvi i znoja opljačkanih 

zaposlenih), znajudi dobro da dete vi taj novac upotrebniti da od ostarelih, bolesnih i snemodalih 

osiromašenih srpskih zemljoradnika, pokupujete masovno zemljište, opet za bagatelu. A da tako 

stranci iz Belgie kao trojanski konj uđu u Srbiju preko vas. Naravno, da '' biznismenu'' Miškovidu ne 

pada napamet da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, on čeka bolja vremena da zemlju 

preproda strancima, da tako po stranom nalogu po kosovskom modelu u Srbiju na mala vrata 

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

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

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

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

onih koji su na kapama nosili slovo U. Koje slovo vi nosite na vašoj šapki?  

 Moji su spašavali Jevreje. 

 Ko ste vi da danas uništavate moj život i mojih bližnjih? Vi dete zbog toga snositi posledice koje i 

ne sanjate. 

 Narod Srbije nije ni sanjao o čemu se radilo kada je obavljena Miškovideva ''otmica'' 2001 godine, 

što de dalje biti razjašnjeno. Miškovid je bio kidnapovan 9. aprila 2001, od strane pripadnika 

takozvanog „Zemunskog klana“, navodno po nalogu Dušana Spasojevida i Mileta Lukovida-Kuma, a 

uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Cena njegovog „otkupa“ bila je ekspresno pladena. Reč je 

o sumi od sedam (7) miliona maraka! Ali je oslobođen ved slededeg dana. Ova ''otmica'' je snažno 

popravila imidž Miškovida, narod Srbije je tada ruminirao'' da je on tako svemodan tajkun, ne bi ga 

kidnapovali''. Ova '' otmica'' Miškovida ga nije ništa koštala, pladena je novcem otetim od naroda, 

kasnije nadoknađena, bio je samo jedan dan u ''izolaciji''.  Miškovid je imao veliku korist od ove 

''otmice''-popravljen mu je ugled, od pljačkaša je ispao žrtva. Prejebo Miško celu Srbiju. 

 Narod sve to dobro za, zna dobro ko vas podržava, to su  centri modi i pre svega iz geo-okruežnja, 

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

 Da preko vas i vama sličnim slabe iznutra ovu državu i ovaj narod, da ga iznuruju da ga 

obespomode, da ne može da brani svoje teritiorije , da privređuje i da se razmnožava. Vama i 

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

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

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

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

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

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

žabe. Vama sufliraju da treba raubovati, iznurivati, obespomoditi narod, da bi vi i vaši pajtaši 

genijalci mogli tako lakše da privatiujete za bagatelu, da kradete, da kontrolišete sudove, policiju, 

vladu i ministarstva. Da tako sačuvate vlast, a posle ŽIVJEDE OVAJ NAROD. 

 I ono što je najtragičnije vi slepo verujete u takve najordinarnije budalaštine. 

 Ustvari vi tražite obrazloženja( racionalizacija, psihološki odbranbeni mehanizam) . 

 Vi rušite sopstveni narod da se uližete , Delez je nagrada što činite zločine svome narodu.     

 Šta vi mislite da vas Srbija ne čita? Vama kratkovido manjka osnovačka empatija.   

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/2001
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 Gospodine Miškovidu, zahtevam od vas da odmah date nalog da Apelaciпni sud donese pravičnu 

presudu. Pobeda de biti moja jer su na mojoj strani Bog, večiti uzvišeni Jerusalim, ISTINA  I 

PRAVDA.  

 Znajte da smo svi u istom čamcu. U nadi da de prevladati razum. 

 -2 новембар 2011 године. УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат 

одумирања полиције. 

Покрет за заштиту људских права , председник, тel.3511829, мob.tel. 064- 3095176, 

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

 УЧЕСТАЛА УБИСТВА ППЛИЦАЈАЦА. Прпјекат пдумираоа пплиције. 

У краћем временском интервалу је убијено 1.000 полицајаца, учестали су насртаји на 

полицајце, рањавања и физички обрачуни, бити полицајац данас у Србији је врло 

ризично. Многобројни прекршиоци закона су се осилили, није ретко да се чује:'' Не 

плашим се ја њих''. На зидовима забитијих зграда се могу наћи велики натписи: СМРТ  

ПОЛИЦИЈИ!. 

После последњег убиства полицајца Хрњеца у Новом Саду су се опет као толико пута 

узнемирили у МУП-у, синдикату полиције, у државној управи. 

А ништа стварно се не предузима. Црна серија ће се онда неминовно наставити. 

Документ број 336 Ж. 

Уместо научног истраживања експерата да се установе узроци, и препишу праве 

ефикасне мере, табана се у месту, тумара у мраку и нагађа, чак незналице ( или 

злонамерни?)  лансирају њихове дијагнозе: наводно полицајци су необучени. 

Какве глупости. То уошште није тачно. 

 

 

Узроци учесталих убистава полицајаца и агресивних напада на њих, би могли сврстани 

у неколико група: 

mailto:Pokret@eunet.rs
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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-судови и јавна тужилаштва не кажњавају примерно починиоце оваквих тешких 

злочина. Ако нема казне, онда криминалци бивају бескрајно охрабрени. Јер њима  

сметају сви они кој их могу спутати, а то је данас пре свега полиција, јер су судови 

практично парализовани и скоро замрли. Циљ је ућуткати полицију. 

-судство је споро и неправично. Зашто је тако? Зашто судови у данашњој Србији не 

кажњавају како треба прекршиоце? То вероватно не знају ни саме судије. Грађани се не 

могу чудом начудити зашто судије скоро по правилу навијају за оне који крше закон? 

-наши полицајци су одлично обучени, проблем није у томе, него у нечему другом. Они 

су преплашени од криминалаца, стекли су комплекс ниже вредности, јер знају да је 

криминал врло моћан, да је свугде продро, да немају потребну судску и сваку другу 

заштиту. А крвожедни криминалци то осећају, и то их бескрајно охрабрује, да се осете 

да су јачи од полиције. Грађани виде на улици како преступници понижавају полицију 

и како се бахато према њој понашају, то је крајње понижавајуће за наш МУП.  

-шта се дешава са нашом полицијом ако нема дана а да не буде нека пљачке, провале, 

неретко спектакуларне, разбојништава, као да у Београду и у Србији и нема полиције. 

Недавно су криминалци однели подземне каблове недалеко до зграде Министарства 

МУП-а у Београду. Шта рећи о систематским премлаћивањима контролора ГСП-а у 

Београду? Такорећи нема у Београду продавнице која није рекетирана или покрадена? 

Ако се такве ствари дешавају такорећи на очиглед полицајаца, оне охрабрују свакојаке 

прекршиоце и драстично урушавају ауторитет и  углед полиције. Није јасно како 

полиција није у стању да предупреди пљачке и провале, када их почињавају често 

вишеструки криминалци повратници са дебелим досијеом?  

-никако се не може прихватити као оправдање да нема довољно полицајаца, пре би се 

могло закључити да се врши неадекватно лоцирање полицијских ефектива, нажалост 

велики број полицијских агената се и дан данас бави ћоравом работом надзоравања 

наводних сумњивих личности, који то уопште нису. Уместо да надзоравају 

потенцијалне починиоце, поготову јер како кажу извори из полиције да су то махом 

они који су и раније чинили прекршаје.  

Господо из МУП-а: бавите се више криминалцима, ви сте их лоцирали, а мање се 

бавите надзором безопасних поштених грађана. Јер за то време криминалци вам се 

потсмехују у брк и дивљају Београдом и Србијом. 

-грађани су изгубили поверење у полицију и због тога што је добро познато да је 

криминал пустио пипке  и у ову установу, познате су афере појединих  полицајаца  са 

шверцерима дроге, белог робља, цигарета, са лоповима и провалницима. 

-МУП и полиција су виђени у очима грађана као установа која се повезала са мафијама  

криминалцима, у МУП-у пак постоји раширено уверење да полиција мора да има 

сарадње са подземљем да би га контролисала, ''јер је тако свугде у свету, и  у западним 
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демократским државама''. Нажалост, они су у заблуди, тачно је да у западним 

друштвима полиција има своје људе у мафијама, али није дошло до било какве моћи 

утицања  криминалаца на полицију. Мафије су тамо средство друштвене контроле у 

рукама моћне државне полиције. У Србији је сасвим другачије, сарадња МУП-а и 

мафија се претворила у убиства и насиље, дисциплиновање наших полицајаца. Домаћа 

мафија тежи да влада полицијом, а не обратно. А домаће мафије су у рукама страних 

мафија. 

-полиција је на неки начин сувише импресионирана мафијама и криминалцима, али 

повремено је врло ревносна ( прекорачује овлашћења, спроводи насиље) са грађанима 

где то није неопходно. Што додатно оптерећује престиж и углед МУП-а. 

-има жалби да су поједини полицајци попустљиви или индиолентни према починоцима 

кривичних дела, нпр.квалификујући то као ствар за центре за социјални рад, 

поремећене породичне односе,  слично. 

-огромна већина наших полицајаца су савесни и поштени професионалци, али у МУП-

у и полицији има још увек извесних појединаца на позицијама који не би требали да 

буду тамо. 

-посао полицајца је врло ризичан, а плате су недовољне, нису им решени стамбени 

проблеми. 

-у Србији нису обављена потребна друштвена истраживања, па и када се ради о овој 

ствари. Србија тумара у  магли.  

Није тешко закључити да је на делу не само одумирање војске ( онда када нам је војска 

најпотребнија) него и  полиције, која нам је још потребнија од војске 

 А судство је одавно клонуло  

Није тешко препознати да се тако у Србији ствара рај за криминалце.  

Ко, зашто? То чине неформални центри моћи, мафијаши, криминалци, тајкуни, 

енормни богаташи. Зато јер њима одговарају земља и држава која их неће спутавати у 

њиховим прљавим  незаконитим работама. А страним мафијама одговара каљуга у 

Србији, слаб изнурен и сромашан остарео народ није у стању да брани земљу, да 

привређује, да се  размножава. 

Тек када се установе узроци, могу се преписивати праве мере.  

Пред Србијом, не само када се ради о полицији, је дилема БИТИ или НЕ БИТИ?   

То јест, или МИ, или МАФИЈА? 
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Ђаво је однео одавно шалу. 

-4 новембар 2011.године. ПОДРШКА-ДВЕ  ПЕТИЦИЈЕ  СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ПОТПИСА 

ЕМИНЕНТНИХ СТРАНИХ И ДОМАЋИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА, ИЗ  СВЕТА И  ЗЕМЉЕ, У  ЗНАК  

ПОДРШКЕ  МОМЕ СУДСКОМ  СПОРУ У  ВЕЗИ  ОБЕШТЕЋЕЊА,  КОЈИ  ТРАЈЕ  ВЕЋ  17 ГОДИНА. 

     1. PETITION 

To :Mr.Boris Tadic, President of Serbia 

-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 

-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 

-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu.  

            We have long known Tomislav Krsmanovic and his many accomplishments on behalf 

of human rights and market reform causes, and have had the extraordinary pleasure of 

working with him.We are pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the 

translation, publication, and distribution of  libertarian books on economics education and 

many language editions throughout the Balkans.   

In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org)  members throughout the world who 

have been very much inspired by Mr. Krsmanovic‘s tireless and courageous zeal in helping to 

promote a respect for human rights. Thus it is with great concern that we have followed 

closely his numerous travails in recent years. We wish to acknowledge his personal suffering 

as the victim of official favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and 

penalized the virtuous. 

He is an elderly man, now 75, who contributed greatly to the advancement of 

democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of Apelacioni sud 

u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are long overdue. It has troubled us 

greatly that he was so abused by thugs for his noble work, and we are so very concerned that 

he find just restitution for his long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 75 years old man, 

prolongation of juridical proceedee  which started in 1994 might harm serriously his health 

and life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 

conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during the latter years 

of his life. 

            We would be most grateful for your attention to his situation, as it is surely deserved by no 

finer an individual than we have ever known. We are much in his debt for his dedication to the 

causes of freedom. In meantime we urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 

 Sincerely   

Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 

http://www.isil.org/
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Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 

Pakistan..                                                                                                                   

 Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 

Barun Mitra, president of the Liberty Institute 

-2.. ПЕТИЦИЈА 

 ВИШЕМ  СУДУ 

АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 

Госпођи СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ, Министру правосуђа Србије. 

             Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у 

границама Ваших овлашћења и компетенција, да се заврши седамнаестогодишње 

судско мрцварење Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту људских 

права и заслужног грађанина.  

           Крсмановић је поднео још 1994 године Тужбу за накнаду штете ( Први 

општински суд, последњи број :VI P.бр,.7178/ 08.Виши суд  у Београду , 2 

П.бр.2228/2010), јер је над њим од 1971 године до недавно, почињено од стране 

државних органа, установа и моћних појединаца из државног апарата , преко 200 

тешких кривичних дела, из чега су произашле узрочно и последично нанете штете, за 

шта је у тужби дао правно ваљане доказе, документа и приложио исказе сведока и 

њихове личне податке..  

Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 

незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 

погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 

шта је Крсмановић редовно указивао у његовим поднесцима.  

У потпуности игноришући овако чињенично стање, Виши суд у Београду  је донео 

21.01.2011 године одбијајућу Пресуду  са потпуно неоснованим образложењем, да 

тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и 

данашње) државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве 

штете. Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд(  г.ж 1321/11, судија Тамара 

Ђукић Узелац) ,а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.   

На делу је драстична повреда права на правично фер суђење и у исто време бескрајно 

одуговлачење. 

          Томислав Крсмановић је познати борац за људска права , борио се деценијама за 

демократију, аргументима и ненасилно, цело време се залажући за исправне процене, 

разумевање, помирење и слогу. Нажалост, он је због свога оваквог ангажмана био 

жртва политичких прогона који нису били у складу са локалним Уставом и законима, 

као и са међународним правом и конвенцијама за заштиту људских права које су 

потписале и ова и претходна држава. Истичемо да је он добитник неколико 

међународних признања, јавност је добро упозната са његовим страдањима, у његовом 
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досијеу у архиви СДБ који му је био дат на увид, је детаљно назначено, која, како, од 

кога, су била драстично прикраћивана његова права, где је такође назначен разлог, а то 

је како тамо јасно стоји: ненасилна борба за слободу изражавања и поштовање закона. 

           Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 

година), поврх свега је на ивици социјале. Ми не можемо видети другачије ово 

маратонско суђење него као покушај  његовог органског изнуривања, финансијског 

исцрпљивања, узимања  времена и енергије. Забринути за њега истичемо да овакво 

дуготрајно и изнурујуће суђење наноси озбиљне штете његовом здрављу. 

           Уместо да живи у миру и да ужива плодове свога труда, он је принуђен да се 

прегања са истим онима који су га унесрећивали и његове блиске у време претходних 

режима. Не можемо се никако отети утиску да је на делу политички реваншизам према 

њему као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних појединаца из редова 

претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 

апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се 

за демократију, да му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да тако 

тихо уклоне неугодног сведока и жалиоца. Ако се овако поступа са познатим јавним 

послеником,  сасвим је умесно запитати се: каква је судбина резервисана безбројним 

анонимним судским судеоницима? Цела Србија зна добро да дубока и сложена криза 

потреса судство, и да у Србији још није није заживела правна држава..  

Да би се Србија извукла из кризе, први корак је да се заведе поштовање закона и 

успостави правна држава. . 

Бепграду 4.11.2011 гпдине 

-др.Раде Бпжпвић, прпфеспр  универзитета, др.Василије Крестић, академик, др.Јпван 

Деретић, прпфеспр ,Златпје Мартинпв, нпвинар, Никпла Барпвић адвпкат, др.Љубпмир 

Прптић, прпфеспр универзитета , Кпста Димитријевић, писац ,Велизар Павлпвић, 

правник ,ДСС, Миркп Јпвић, председник свесрпскпг већа, Бранкп Драгаш, 

публициста,др.Тпмислав Јпвичић, лекар 

Љубпмир Манасијевић, кпмппзитпр и певач, Милан Младенпвић, писац 

Никша Булатпвић, нпвинар, др.Павле Кпвачевић, прпфеспр универзитета 

др.Стеван Петрпвић, психијатар, Драган Милић, председавајући Нарпдне радикалне 

странке, др.Срђа Цветкпвић, сарадник Института за истприју 

др.Радпмир Кпвачевић, лекар, прпфеспр универзитета, Раде Љубичић, публициста, Предраг 

Плујић, публициста, Гпран Ђапић, публициста 

Здравкп Гпјкпвић, Задужбина ГПЈКПВИЋ, Милпрад Бајић, филмски режисер, 

дпкументариста, Нпсилац Прдена Светпг Саве, Небпјша Јеврић, нпвинар 

Синиша Ружичић, прпфеспр, Савп Кпнтић, гуслар, Др.Нина Дрндарски, прпфеспр 

уиверзитета, Саша Срећкпвић, виши кустпс Етнпграфскпг музеја 
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Миле Јефтић, екпнпмиста, Др.Јпван Петрпвић, прпфеспр универзитета 

Гплуб Бакић, адвпкат, др.Јасна Јпванпвић, психијатар, др.Пбрен Цицпвић, психплпг, 

прпфеспр универзитета, др.Нпвица Расулић, лекар, Катарина Рашић, истпричар, 

др.Владимир Љубичић, лекар, председник Птечества 

Јпвп Ђурић, прпфеспр, Младен Димитријевић, инжеоер, Милп Ђуканпвић, Бепград, Милпш 

Бпгданпвић, публициста, Саша Недељкпвић, прпфеспр, Велизар Маркпвић, судија у пензији, 

Слпбпдан Ђурпвић, песник, Слпбпдан Радпванпвић, публициста, Слпбпдан Радулпвић, 

публициста, Плга Јефтић, дефектплпг, Петар Петрпвић, инжеоер, Миле Маркпвић, 

екпнпмиста, Деса Митанпвска, публициста, Чеда Радакпвић, бизнисмен, Љиља Пећанац, 

публициста, Нпле Лекај, пензипнер, Снежана Никплић, бизнисмен, Слпбпдан Петрпвић, 

правник, Блажп Ппппвић, прпфеспр, Влада Червеоакпв, публициста, Сремска Митрпвица, 

Јпва Јпванпвић, предузетник, Шабац, Града Никплић, сликар, Смедеревска Паланка, 

Радпслав Бижић, Бпцар, Банат, Миле Димитријевић, Петрпвац на Млави, Живпјин Бузанкић, 

Мпкриое, Негптин, Милан Живкпвић, Аранђелпвац, Слпбпдан Живкпвић, Пглађенпвац, 

Ваљевп 

Бпшкп Грујић, Нпва Пазпва, Михајлп Павлица, песник, Банатски Деспптпвац 

Никпла Фукс, публициста, Миша Ппарница, Бепград, Петар Бјеланпвић, Бепград, Драгпбрат 

Стефанпвић, Птечествп. 

-Новембар 2011.године,. Догађања. 

6 новембра су избили. протести у Бањи Ковиљачи због великог броја азиланата у месту 

и због осећања несигурности (наредне недеље бојкот школе) 

 

  
                                  Бања Ковиљача. 

8  новембра је  астероид -{2005 YU55} прошао на растојању од Земље које износи 85% 

растојања Земље од Месеца. 

Oтворен је Северни ток гасовода испод Балтика. 

Новинар Политике Александар Апостоловски је љубазан и коперативан, његова 

колумна је објективно виђење стварности, и критика онга што је штетно.шење 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_YU55&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
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  Александар Апостоловски.  

10. новембра је преминуо  Петар Краљ, српски глумац (1941) 

  

    Петар Краљ. 

  

 11 новембра је започрела са радом Al Jazeera Balkans  • 12 новембра  Арапска 

лига замрзла чланство Сирије, нападнуте неке амбасаде у Дамаску..Истога дана 

се десила  велика експлозија у ракетној бази Иранске револуционарне гарде код 

Техерана, погинуло 17 гардиста међу којима и генерал Хассан Могхаддам, 

"архитекта иранског ракетног програма". 

  

 • 16 новембра је Марија Савина имала представљање њене путописне књиге на 

Коларчевом универзитету, тамо сам срео њену сродницу Милицу Хофман, 

познаницу са Аде. Пријатно сам се изненадио, сала је била пуна, Марија има 

своју верну публику, њене књиге су писане питким стилом, и врло су 

занимљиве. 

  

 19 новембра је дошло до новог таласа насиља, ново насиље у Египту: покушаји 

чишћења каирског трга Тахрир од демонстраната који су неповерљиви према 

војним владарима. 

  

23 новембар 2011.године у друштву са Биљаном Куколечом и Надом Петровић сам био 

на Слави Принца  Престолонаследника Александра  Карађорђевића. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sh.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Balkans
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с ` лева на десно: Аутор, Нада Петровић, Принцеза Катарина, Његово Величанство  

Принце Престолоналедни Александар  Карађорђевић, и Биљана Куколеча. 

 25 новембра је преминуо Михаило Ђурић, српски филозоф и социолог (*1925) 

  

Михаило Ђурић   

 

Михаило Ђурић је удаљен са Универзитета, био је осуђен на две године строгог 

затвора (одлежао 9 месеци) 1973. године због текстова под насловом „Смишљене 

смутње―) и чланка „Камен раздора― објављеном у часопису Уметност 27-28 за 1971. 

годину. 

„У првом чланку Ђурић упозорава да је Југославија већ практично разбијена 

амандманима од 1971. године, да је национализам увелико захватио земљу, да 

Југославија постаје само географски појам, на чијем се тлу под маском доследног 

развијања равноправности између народа, успоставља неколико независних, чак и 

међусобно супростављених националних држава, 

У „Камену раздора―, заједно са многобројим јавним личностима, Ђурић осуђује 

рушење Његошеве гробне капеле на Ловћену које су тадашње црногорске власти 

предузеле. Многобројне јавне личности из земље и света (међу којима и немачки 

филозоф Ернст Блох) су протестовале против судског процеса. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1925
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_II_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%8A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%9B%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85


1052 
 

Професора Ђурића сам упознао тек крајем 1970-их и почетком 1980-их година, 

Дружећи се повремено са Костом Чавошким и Војиславом Коштуницом ( томови 4 и 

5), разжалованим пофесорима Правног факултета, у Београду, сaм до њих сазнао да су 

удаљени са Правног факултета у Београду што су се слагали са ставовима професора 

Ђурића.. 

Покушао сам да га контактирам  почетком 1980-их година у Институту друштвених 

наука у улици Народног фронта, у Београду, приликом сусрета са осталим са 

Београдског униве рзитета уклоњеним неподобним професорима, који су овде тада 

били запослени `` да не трују омладину``.  

Професор Ђурић је био учтив према мени, чак и више од тога, љубазан, али није 

успоставио са мном било какве расправе о људским правима ,као што су то чинили 

професори Љубомир Тадић, Светозар Стојановић, Загорка Голубовић,  Драгољуб 

Мићуновић,, Триво Инђић, Весна Пешић. 

 Узимао би моје текстове, и учтиво се удаљавао.Наше комуникације више нису биле 

успостављане. Што сам објашњавао његовим искуством боравка у затвору, и што је 

много дуже био у условима прогона, него ли остали наведени професори.  

28. новембра је преминуо  Анте Марковић, последњи председник Владе СФРЈ (*1924) 

  

  

28 новембра нови сукоб  локалних Срба и КФОР-а,у на барикади у Јагњеници код 

Зубиног Потока, десетине повређених са обе стране (председник Тадић сутрадан 

позива Србе да уклоне барикаде). 

29 новембра  демонстранти у Техерану упали у британску амбасаду, након што је В. 

Британија увела санкције Ирану. 

-Децембар 2011.године. Догађања. 

3. децембар — Преговарачки тимови Београда и Приштине постигли договор о 

интегрисаном управљању граничним прелазима Брњак и Јариње. 

4 децембра на  изборима  у Словенији: неочекивана победа Позитивна Словенија 

Љубљана градоначелника Зорана Јанковића (28,5% гласова). 

Истога дана на парламентарним изборима у Хрватској, владајући ХДЗ претрпео жесток 

пораз. Апсолутни победник коалиција Кукурику под вођством СДП-а још једног 

Зорана, Зорана Милановића. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1924
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
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6 децембра трагедија српских избеглица. Војни  пензионер и његова супруга скочили 

са дететом са шестог спрата  хотела у Београду Звездара - дете је претрпело тешке 

повреде. 

9 децембра   Хрватска је потписала споразум о приступању са ЕУ (приступању 

Хрватске Европској унији). 

9. децембар — Србији одложено давање статуса кандидата за улазак у Европску 

унију до фебруара 2012, када ће бити објављен следећи извештај о напретку Србије на 

путу ка ЕУ. Због ове одлуке, потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић поднео 

оставку на своју функцију. 

10. децембар — Посмртни остаци српског правника и председника Владе Краљевине 

Југославије у избеглиштву, Слободана Јовановића, сахрањени у Алеји заслужних 

грађана у Београду. 

Не могу дозволити да ме сада у 2011.години, прогоне они исти који су то чинили у 

време Тита и Милошевића.  Ивица Дачић је на велика звона огласио јануара 

2000.године  саопштење Кабинета Слободана Милошевића да  је `` Томислав 

Крсмановић страни плаћеник ЦИА, и изадајник``што  је био позив на линч. Што су 

пренела мас медија Србије, мој деманти није објављен по забрани Александра Вучића 

тадашњег министра информисња..  

Од марта месеца 2008 године, током 2009, 2010, а учестало ове 2011.године  сам 

учестало  позиван на информативне разговоре, под претњом да ћу бити насилно 

хоспитализован, позивајући се на правно обеснажену дијагнозу Завода за ментално 

здавље из  1975.године и ништаво Решења судије за прекршаје Општина Раковица 

уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године., са усменим образложењем ``зато што захтева 

повраћај заплењене архиве, и накнаду штете, пише саопштења``. Исти они који су  ме 

смештали насилно у лудницу, и проглашавали душевним болесником од 1975.године, 

хапсили ме и мучили, осуђивали за вербална дела, као `` блати у свету самоуправну 

Југославију, агент ЦИА``, растурали ми породицу, и лишавали ме моје имовине, нису 

заборавили њихову омразу испољавану након тога деценијама. ( Напомена: односи са 

полицијом су поправљени, зштитила ме је од напада криминалаца). 

 Напомињем да сам почео људска права, из искључивог разлога да бих се бранио, а не              

да се бавим политиком, и да сам се учтиво обраћао држaвним органима да ми кажу у 

чему  грешим, да се исправим.. 

Безуспешно. То је та прича о жртвеним јарцима,  мене су деценијама претварали  

распамећени  безбедњаци, укључујући и Мирослава Мишковића,  у непостојећег 

непријатеља, `` пуковника ЦИА``у њихово приручно средство  за рад, да на мени 

добијају дневнице, тезге, да приказују како пролазе непријатељи, да ме претворе у 

учионицу, да на мени надолазеће недорасле асоцијалне кадрове жељне `` леба без 

мотике``,  подучавају насиљу и мржњи, некрофилији  као једином средству 

самоодржања, а на штету народа и државе.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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На делу је политички реваншизам према мени  као борцу за демократију, и то од 

стране асоцијалних појединаца из редова претходног поретка који су још увек на 

значајним позицијама у судству и у државном апарату, који се не либе да се свете дан 

данас ономе ко им се раније замерио борећи се за демократију, да му сада опет 

угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да ме тако тихо уклоне неугодног 

сведока и жалиоца.  

Иако су они формално уз Светски поредак, у души су остали затровани мржњом према 

њиховом, бившем комунистичком поретку.  

То је већ посао за психијатре.  

Да ли ме дан данас злостављају зато што сам `` агент ЦИА``. Или пак уображавају да 

су успели да ме лажно представе у свету као `` сметњу светском поретку``.  

Мене добро знају у свету ко сам ја, лидерима  Србије су се у вези мене обраћали врло 

моћни западни политичари. 

Уместо да услише захтеве светских моћника да испоштују моја права, они острашћено, 

усијаних глава, настављају оно што су чинили за време  Тита и Милошевића. Једно им 

говори разум, а друго њихова затрована политичка комунист ичка индоктринација, у 

свести су `` мондијалисти`` а на нивоу подсвести`` бољшевичке непоправљиве бир 

Уместо да живим у миру и да уживам плодове свога труда, принуђен сам да се у овим 

годинама прегањам  са истим онима који су ме  унесрећивали и моје  блиске у време 

претходних режима.  

Асоцијалне титоист чке и милошевићевске бирократе, усијане главе, фараонски запели 

из све снаге у њиховом сулудом покушају, да сада најзад казне оног ко се усудио да им 

се супротстави, и њиховим  Титу и Милошевићу.Морам се супротставити онима који 

су изгубили разум, осећај за време, за стварност, без емотивне, временске и просторне 

оријентације. Желе сада да ме представе као `` сметњу светском поретку``, а раније су 

ме оптуживали за `` агента светског поретка``, у потсвести им ври бућкуриш`` 

Прејебаћемо их``  

Борим се грчевито: 

-10 децембар 2011.године. ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 3051/11 

Прете ми утамничењем у психијатријски азилум. 

Дпкумену  брпј  336 Г. 

12 децембра је у Београду претучен Јово Капичић., бивши  началник УДБА -е и у вези 

са Голим отоком. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/12._12.
https://sh.wikipedia.org/wiki/12._12.
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Видео сам га недавно у његовом ресторану у близини кафане `` Певац``, где сам био у 

друштву са чувеним књижевником Филипом Давидом. Упркос његових врло позних 

година деловао је витално, изменио је неколико учтивих речи са Филипом. 

  
 Јово  Капичић као Титов партизан. 

 

 

-13 децембар 2011.године.  Томислав Крсмановић Госпођа Маја Вадњал, јавни 

тужилац 

Поново се обраћам Првом основном јавном тужилаштву, никако не желим да се 

појавим у полицији, могли би ме одмах ухапсити и спровести у психијатријску 

установу.. У исто време од овога тужилаштва захтевам да приведе крају поступак у 

вези заплене архиве Априла 2000.године.  

Госпођа Маја Вадњал, јавни тужилац 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 3051/11 

Ппштпвана гпсппђп Вадоал, 

Пбавештавам Вас да се ваш брпј КТР 3051/11 у вези са мпјим захтевпм за ппвраћај мпје и 

страначке заплеоене архиве пд стране МУП-а Србије кпји је се впдип пд априла 2000 

гпдине, пред Првим ппштинским судпм  и Четвртим ппштинским судпм у Бепграду, а ппсле 

рефпрме судпва  пап ппд надлежнпст Првпг пснпвнпг суда у Бепграду, кап штп знате сада 

наставља пред пптпоим судпм. Прилажем мпј ппднесак пвпм суду пд 7.3.2011 гпдине ( 

Ппсл.брпј 10.1-10133/2010, дана 01.03.2011 гпдине), кап и мпј ппднесак пвпм суду пд 

13.12.2011 гпдине. 

Будући да се ппвраћај незакпнитп птуђене импвине птеже у недпглед, да пргани МУП-а 

пдбијају да врате мпју птету импвину, да пргани МУП-а већ гпдинама захтевају пд мене и 

прети ми, да ја оима саппштим адресу Драгана Здравкпвића, кпји је сарађивап са МУП-пм и 

гпсппдинпм Бјелетићем сарадникпм ПУП Стари град, какп ја тп мпгу знати; будући да ме 

сталнп засипају јалпвим дпписима, будући да су суду прилпжени ппдаци и сведпци да ми је 

Здравкпвић претип смрћу,  и да су ми ппјединци из МУП-а такпђе претили, укључујући и 

незакпните ппзиве на инфпрмативне разгпвпре пд стране сарадника Пплицијске управа 

града Бепграда ( сведпк Велизар Павлпвић, правнк ДСС, Париска 13, кпји је у ппседу дпписа 

Пплицијске управе града Бепгарда  са налпгпм на мпју трајну изплацију у затвпрен прпстпр), 

кпји трају пд 2008 гпдине дп данас, будући да сам ја прптив оих и МУП-а Србије ппднеп 
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недавнп кривичне пријаве збпг злпупптребе пплпжаја, сјединили су се закпнски услпви да 

пве пспбе буду изузете, и МУП, схпднп закпнским прпписима учтивп захтевам пд Вас да се 

даље истражне радое пп пвпм предмету искључивп пбављају прекп вашег тужилаштва. 

У нади да ћете такп ппступити 

С'ппштпваоем 

Тпмислав Крсманпвић 

У прилпгу мпји ппднесци Првпм пснпвнпм суду у Бепграду пд 7.3 .2001 гпдине и 13.12.2011 

гпдине. 

15 децембра је са олакшањем сазната вест, да су  САД званично окончале рат у Ираку, 

започет 2003. 

16 децембра су избили нови сукоби у Каиру између демонстраната и војске, има 

десетак мртвих. 

17 децембра је преминуо  Ким Џонг Ил, севернокорејски државник ( 1942). за 

наследника означен син Ким Јонг-Ун. 

 За Тарик Ал-Хашими-јем, сунитским потпредседником претежно шиитске ирачке 

владе, издата потерница због оптужбе за тероризам (склонио се у Курдистан). 

18. децембра је преминуо Вацлав Хавел, први председник Чешке Републике и драмски 

писац (1936) 

  
 Вацлав Хавел. 

 

 22 децембра најмање 63 особе погинуле у координираним бомбашким нападима у 

Багдаду. 

У Сарајеву одржана премијера за новинаре филма "У земљи крви и меда" Ангелине 

Јолие. 

 25 децембра   Исламистичка група Боко Харам извела бомбашке нападе на цркве у 

Нигерији, убијено најмање 49 особа (од Нове године ванредно стање у неким деловима 

земље). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1936
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-26 децембар 2011.године. ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО од 

10.12.2011 године. 

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

мојих телекомуникација, и дати су необориви докази да то траје од почетка 1980-их 

година, то је 14 докуменета, које прилажем и у овоме поднеску.  

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

подаци и сведоци о покушајима Полицијске управе Београда која од јуна ове године ме 

шести пут неосновано приводи , и од марта 2008 године покушава да ме  утамничи на 

психијатрију.  

Ситуација је гротескна и ексцентрична, Виши суд је оспорио моју Тужбу као 

неосновану , ваш суд треба да донесе одлуку, а удружени криминал, за шта  дајем 

необориве доказе, за цело ово време док судови расправљају да ли је раније било 

злоупотреба и штета, наставља праксу злоупотреба коју спроводи без престанка ево 

већ трећину века. А Виши суд каже да су моји наводи неосновани. 

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

У Београду, 26.12.2011 године                                           с'поштовањем 

                                                                                        Томислав Крсмановић 

 

23 децембра је преминуо  спортски новинар Марко Марковић, нашироко познат по 

ватреним преносима фудбалских утакмица. Сећају га се читаве генерације.  

]  

Марко Марковић. 

 31 децембра је преминуо  Александар Фира, правник (1929). Фира је од раних 

ђачких дана био страсно опредељен за тадашњи друштвени поредак. Он је био 

оцењен као врло бистар ђак и студент , и остварио је  врло запажену научничку 

и политичку каријеру, све до еминентних универзитета и политичких позиција. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1929
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Stevan_Kragujevic,_sportski_novinar_i_tv_reporter_Marko_Markovic.jpg
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 Знајући га као врсног правника и научника, као отреситог човека, био сам 

зачуђен 1980-их година  ( томови 4 и 5) читајући његову правничку одбрану 

поступака ондашењег поретка, када се ради о насилној хоспитализацији 

вербалних прекршитеља у психијатријске установе.  

 Његова аргументација је била чудна, нелогична и емотивна.Морала је 

капитулирати пред  аргументима бораца против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. ( том 4). 

  

  

-13 дцембар 2011.године. PRESUDA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU Gţ.br.1321/11 od 

13.12.2011 godine.НАКНАДА ШТЕТЕ ОДБИЈЕНА. 

 

Документ број 336 Д. 

 

-13 децембар 2011.гпдикне. Prvi osnovni sud u Beogradu 

Posl.broj 10.I-10133/2010 

Заплена архиве 2000.године. 

Документ број 336 Ђ. 

 

-21 децембар 2011.године. Масовно умирање људи у Србији. 

 

У СРБИЈИ  МАСОВНО  УМИРУ И ОБОЉЕВАЈУ  ЉУДИ  У НЕДОВОЉНО  РАЗЈАШЊЕНИМ  

ОКОЛНОСТИМА- ЗАХТЕВАМО  ХИТНУ  ИНТЕРВЕНЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ  ДРЖАВНИХ  

ОРГАНА И  ИНСТИТУЦИЈА. 

Свако од нас је сведок данашњих масовних обољевања и честих изненадних  умирања, на делу 

је застрашујући талас. Овај тренд је у блажој мери регистрован одавно, међутим он добија у 

снази такорећи свакодневно. Несигурност за сутрашњи дан се као истинска паника шири међу 

забринутим и застрашеним грађанима.: то се може сутра десити свакоме од нас. 

Апсолутно је неприхватљиво једнострано и врло упрошћено правдање да су овако изузетно високе 

стопе морбидитета и морталитета које се захуктавају, једноставно последица стреса. И готово. 

Нико није крив, крив је стрес.  
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На делу је покушај гурања овога судбинског досијеа под тепих. И што је још много трагичније, 

губи се драгоцено време, не предузимају се потребне мере.  

Уколико је основана тврдња да Србија изумире под дејством синергије разорних 

узрока предвођених стресом, истичемо да стрес није дошао сам од себе, зна се ко и 

како је произвео стрес у Србији.. 

Кајишари, тајкуни, енормни богаташи, мафијаши, сви они којима је добро дошла 

немоћ остарелог и болесног становништва (а  чему су они одлучујуће допринели), 

поврх свега без адекватне заштите судства и полиције, су створили у Србији своје 

царство зла и мржње, да могу без отпора да обесправљују, да неометано пљачкају, 

краду, отимају, незаконито приватизују. Они потајно ликују да тако слабећи већину 

спашавају себе, слабе или уклањају оне који их могу оспорити, који би могли угрозити 

њихове позиције, да их  изнуре и осиромаше да их онда не могу оптужити за ранија 

почињена недела, да тако тихо уклањају оне који би могли захтевати реституцију, 

рехабилитацију, обештећење, или  лустрацију. 

 Једноставно, српским тајкунима одговара овакво стање ствари, да би решили ове 

изузетно сложене друштвене проблеме на ''еугенички'', абра кадабра  начин. Они би 

хтели да тако народ претворе у крпе, да обаве несметано транзицију и у метежу 

сачувају status quo , да се енормно обогате.  

А по цену истребљења  сопственог народа и сопствене државе.  

Нашим спољним непријатељима су они јако корисни, јер помоћу њих изнутра  слабе 

Србију, без формалне објаве рата.. Опљачкан и руиниран снемоћао и ископнио народ, 

није у стању да брани Косово, и спречи даљи распад земље, не може ефикасно да 

привређује, нити може како треба да се расплођава.. 

Код ових рушитеља се не ради само о себичности  и неморалности, проблем је много 

сложенији, они погрешно процењују стварност. Тако чинећи руше Србију , а они тога 

нису довољн свесни, или за то налазе логички неоснована оправдања. Њихови 

поступци су лишени логике, изопачени су и погрешни.. А упркос поразних чињеница, 

они су дубоко убеђени да су мудри бизнисмени, новопечени  капиталисти који су 

богатство стекли својим радом и способношћу. 

Србија бруји да међу њима има оних који тако  раде методично и намерно о глави 

Србије, да би се тако улизали непријатељском гео-окружењу, и да добију масне 

напојнице: багателне приватизације, провизије, шверц, итд. Узнемирени људи се 

питају: откуд онда такве особе тако високо позициониране? Неко их је изабрао и 

устоличио, подржао их  у разбојништву и пљачки Србије, ко их подржава? питају се 

они. Други им одговарају да је тај неко гео-окружење, Косово, да они споља владају 

Србијом преко распамећених, не да би тако њима угодили како неки од њих наивно 

умишљају, него да их злоупотребе да изнутра подмукло слабе Србију, да је сви заједно 

дотуку.  
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Огромну корист имају и страна и домаћа фармацеутска индустрија, и српска 

медицинска мафија, која је најгора од свих. 

Нажалост, наше елите ни овога пута не реагују како треба. Уместо енергичних мера, 

Србија руминира и цинцулира, заборавља се да је здравље најважније од свега, изнурен 

народ је тихо онеспособљена жива војна и привредна сила. 

Нико од надлежних државних и професионалних органа и инстанци није ову трагедију 

обелоданио на један стручно валидан начин, нису прецизно установљени узроци, и 

нису предузети кораци да се овај застрашујући поход смрти на већину породица у 

Србији предупреди. Скрећемо пажњу државним функционерима и онима на 

истакнутим друштвеним позицијама, да су они срачунато и злонамерно донекле 

поштеђени ( ''Чувајмо се Данајаца  када нам и поклоне доносе''), пре свега , су 

недовољно информисани, истина се од њих лукаво укрива, ''да се Власи не досете''. Те 

су отуда лукаво пасивизирани. А сутра ће доћи ред и на њих. А тада може бити касно. 

Медија о томе ћуте. Стопа обољевања и смртности  међу новинарима је висока, и 

њихови блиски копне, недорасла медија се баве наводно оним што подиже продају 

тиража: кафанским певаљкама, ријалити шоу, великим братом, новине се препуне 

разголићених женских тела, најзгоднијих  Mis задњица за време летовања у Турској, 

причају о школама трбушног плеса за Српкиње у турским летовалиштима које су већ 

добиле основно образовање у Ријалити шоу, сексуалне афере, ко са ким. Хлеба и игара.  

Новинари Србије свесно или не, укривају оно што треба рећи, иако и они често деле 

трагедију већине, збрзани и збуњени наивно секу грану на којој стоје, површно о томе 

ћуте. А ако би загрмели, лавина би била покренута. 

СПЦ је та која је најпозванија да устане у одбрану свога стада. Када се пред почетак 

Другог светског рата почело да шапуће по Немачкој да су нацистичке власти потајно 

стерилисале, а подоста потајно угушиле гасом у њиховим просторијама неколико 

десетина хиљада наводних ментално заосталих и душевних болесника, да би тако 

очистили аријевску расу, и уштедели на непотребним устима за потребе надолазећег 

Хитлетровог освајања света, да уклоне'' блебетања лудака против 

националсоцијалиста'', престрашена Немачка је муком ћутала.Част ове велике државе и 

великог немачког народа у том врло тешком и сложеном моменту су сачували 

немачки  католички свештеници. Они су дигли свој глас и јавно осудили нацисте. А 

онда се у Немачкој радило о неколико десетина хиљада душевних болесника. А у 

данашњој Србији бројка унесрећених је неупоредиво већа., и све ово траје већ 

неколико деценија. 

Династија Карађорђевић као претендент на трон у Србији, треба да покаже да води 

рачуна о опстанку свога народа. 

САНУ је асоцијација најумнијих људи нашег народа, нажалост САНУ није ништа 

стварно урадила на овоме плану. 
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Универзитет ћути, аулама су завладали плаћени и распамећени који из зле намере, или 

из незнања, скрећу пажњу на споредно. 

Сталешке организације презаузете својим цеховским расправама и интересима 

заборављају да пошаст погађа и њих и њихове блиске, они муче. Ћуте. 

Тајкуни ликују, јавно грме да су сналажљиви, да су најспособнији, да су они јаки ген 

који је преживео пакао транзиције, да су из њега изашли као победници најјачи и 

најумнији, они јавно иступају са тезом да у бизнису нема морала, да су први милион 

украли и у Америци пре двесто година, што не би онда и они, да они запошљавају 

Србију, да инвестирају, итд. А уствари руше Србију и њену економију. А сутра када не 

буду имали заштиту своје јаке државе, коју они данас слабе и руше, страни мафијаши 

ће им немилосрдно отети незаконито стечено богатство. 

Примитивни извршиоци, то су они обријани што носе дуге цеви са пригушивачима, из 

торбица им извирују црне и гас маске, спрејеви и свакојаке хемикалије, ''експерти 

владавине без знања грађана'', они бучу из све снаге да тако треба, да другачије не 

може бити, да су они '' узвишени'', '' изабрани'', да им је наређено да тако чине, да 

морају јер су уцењени. А у пракси се острашћени и распамећени изживљавају над 

незаштићеним грађанима, и енормно се богате.  Јавно тврде да морал не постоји, да је 

егоизам једини њихов лични водич, а да су други за њих безвредни људски материјал. 

Неки од њих се хвале да када се уруше једно или два људска бића, после све иде 

рутински, без гриже савести. 

Србија убрзано копни, ако се  црна злокобна дама СМРТ која подмукло као невидљиви 

снајпериста јуриша скоро на сваки дом у Србији не заустави, сваки дан ће охрабрена 

све немилосрдннје односити у својим канџама све више  наших највреднијих 

суграђана, и не само њих, не само оних старих, него и средовечних, па и млађих. Њена 

мета нису појединци, некакви политички неподобни, не , никако, њена мета је цео 

већински народ. И мањине страдају, ништа мање, али као колатерална штета. 

Огроман притисак на болнице и здравствене установе, ствара енормне трошкове које 

не би могли поднети ни најбогатије земље. Те безбројне поразбољеване треба лечити, 

настају огромни трошкови лекова, операција, боловања, абсентизама на радном месту, 

изнурени људи нису више способни да привређују. А ове трошкове не би могле 

издржати  ни најбогатије државе света. Са једне стране је огроман број болесника, а са 

друге стране мало болничких капацитета, мало лекара и болничара, недовољна опрема, 

нема лекова, мале плате особља које због тога није стимулисано нити мотивисано, и 

особље које неће да се заложе како треба док им се нешто не да.. 

А народ осиромашио.  

Здравство је врећа без дна, здраствени систем Србије је финансијски одавно пукао, 

буџет државе Србије је због тога у колапсу, одавно колабира .  
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Данас у Србији бити болестан је највећа казна, или пут за мртвачницу 

Србија се може спасити једино ако се се заведе стриктно поштовање закона, ако 

заживи правна држава, ако профункционишу полиција и државни апарат. 

На држави Србији је да покуша у последњем минуту националне трагедије да спасе 

наш народ од свеопште погибељи. Знајмо, ако се не предузму праве мере, да ће 

ЗЛОКОБНА ЦРНА ДАМА закуцати чешће и на наша врата. 

ЗАХТЕВАМО  ОД  ДРЖАВЕ  СРБИЈЕ И НАЦИОНАЛНИХ  ИНСТИТУЦИЈА ДА  

ОВО  ПИТАЊЕ ШТО  ПРЕ  СТАВЕ  НА  ДНЕВНИ  РЕД. 

23. децембар - Ступила на дужност нова Влада Хрватске, на челу са лидером СДП-

а Зораном Милановићем. 

Др. Милица Бутиган, психијатар, је заговорник здравог живота. Данас смо били на 

Авали.  

29. децембра  Председник Србије, Борис Тадић, помиловао глумца Жарка Лаушевића, 

осуђеног у Црној Гори због двоструког убиства у Подгорици 1993. 

 

Богатство царства Жељка Митровића вреди више од милијарду евра и састоји се од: 

Пинк, Пинк Монтенегро, Пинк БиХ, преко 15 сателитских канала, дозвола за "Fashion 

TV" за регион, национална фреквенција у Словенији, издавачка кућа "Cити евиденција 

", авио компаније" Аир Пинк ", компаније" Ел Босцо ", која изнајмљује јахте и 

филмски студио ПФИ. Такође поседује кућу на Сењаку и јахту "El Bosco В". На крају 

2011. године, Митровићева деца из првог брака и њихова мајка купили су стан вредан 

милион евра. Налази се на Новом Београду, преко пута хотела "Југославија" и има 180 

квадратних метара.  

-2011.године. Томислав Крсмановић:  ОНИ ВЛАДАЈУ СРБИЈОМ.  

Документ број  336 Е. Интегралан текст. 

 -2 новембар 2011 године. УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат 

одумирања полиције. 

Документ број 336 Ж. 

Toмислав Kрмановић.ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1993
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Документ број 337. 

Томилав Крсмановић: Полицијској управи града Београда. 

Дпкумену брпј 338. 

Томислав Крсмановић: Приватна тужба  

 
Докујмент број 339.                                               

Томислав Крсмановић: Господин Вељко Медојевић, инспектор 

Документ број 340. 

Томислав Крсмановић:  ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  

УСКРАЋУЈЕ  КРСМАНОВИЋУ  ПРАВО НА СЛОБОДУ И МИРАН ЖИВОТ. 

Документ број 341. 

-28 август 2011.године. Томислав Крсмановић: НА  КОПЊЕЊЕ  ЗДРАВЉА  

ГРАЂАНА  СРБИЈЕ УКАЗАНО  ЈОШ ПРЕ  ТРЕЋИНЕ  ВЕКА. 

Документ број 342. 

Томислав Крсмановић : Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 ДОПУНА  КРИВИЧНЕ  ПРИЈАВЕ од 1.9.2011 године.  

Документ број  343. 

Томислав Крсмановић : Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

Документ број 344. 

Томислав Крсмановић:  У  ПСИХИЈАТРИЈСКИМ  БОЛНИЦАМА ( 

ПСИХОЗАТВОРИМА)  У  СРБИЈИ   СЕ НАЛАЗЕ   БРОЈНИ  ПОЛИТИЧКИ 

СЛУЧАЈЕВИ- КАО У ВРЕМЕ ТИТА  И  МИЛОШЕВИЋА.  

Документ број 345. 

Томислав Крсмановић: Министарство унутрашњих послова Србије 
Документ број 346. 

Томислав Крсмановић Господин  БЕРБАТОВИЋ, новинар, ПРАВДА 

Документ број 347. 

Tomislav Krsmanović  Gospodin Miroslav Mišković, Direktor DELTA HOLDINGA. 

Документ број 348. 
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 Tomislav Krsmanović  УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат 

одумирања полиције 

Документ број 349. 

 Tomislav Krsmanović  ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 

3051/11. Полицијско застрашивање се наставља. 

Документ број 350. 

Томислав Крсмановић:Apelacioni sud u Beogradu 

Документ број 351. 

Томислав Крсмановић: 21. децембар 2011 године. У СРБИЈИ  МАСОВНО  

УМИРУ И ОБОЉЕВАЈУ  ЉУДИ  У НЕДОВОЉНО  РАЗЈАШЊЕНИМ  

ОКОЛНОСТИМА- ЗАХТЕВАМО  ХИТНУ  ИНТЕРВЕНЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ  

ДРЖАВНИХ  ОРГАНА И  ИНСТИТУЦИЈА 

Документ број 352. 

         -Децембар 2011.године.   ПРОГРАМ  ДОЧЕКА  Н ОВЕ  2012  

ГОДИНЕ  У  ЦРНЧИ. 

Документ број  353. 

 Ово је наш предлог, можемо се договорити по вашој жељи. 

 - Први дан-31.12.2011 године: долазак по подне у Црнчу ( село на обали Дрине 

између Малог Зворника и Љубовије, око 180 километара од Београда , преко 

Шапца или Ваљева, Пецке, асфалт). 

 ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ У  КОМФОРНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ  ОБЈЕКТУ, 

Вечера, Музика: 

 *вечера: предјело ( hors d‟ oeuvre) –сухомеснати производи, проја, сир, кајмак,  

главно јело-јагњеће печење ( или по договору), салата, новогодишња торта, хлеб. 

Цена: Дочек са вечером= 800 динара 

*Спавање ( собе загрејане, комфорне, купатила)=500 динара. 

 -Други дан-1.1.2012 године. 

* Доручак-гибаница, јаја на око, сир, кајмак, топли напитци, хлеб. Цена: 250 

динара. 
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* Ручак: чорба, шницла, салата, колач, хлеб. 

Цена: 500 динара. 

* Вечера, РЕПРИЗА ДОЧЕКА:  

Прасеће печење, салата, колач. 

Цена: 600 динара. 

Преноћиште: 500 динара 

 Трећи дан-2.1.2011 године. 

* Доручак-исто као претходни дан. 

Цена-250 динара   

* Ручак-чорба, шницла, салата, колач 

Цена:500 динара. 

УКУПНО: 3.900 динара.  
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 2012 

-Јануар 2012.године. План акција. 

Желим да у нову 2012.годину уђем са јасним планом акција и постављеним циљевима 

коју су одрживи и оствариви 

Документ број 354. 

 

1 јануар 2012.године.ИЗЈАВА СУПРУГЕ  АЛЕКСАНДРЕ  КРСМАНОВИЋ  ПЕШИЂ  ДА СУ ОРГАНИ  ВЛАСТИ 

РАСТУ РИЛИ  НАШУ  ПОРОДИЦУ И  БРАК. 

( Наппмена Аутпра: Ова Изјава моје бивше супуге Александре  је врло значајна за добијање 

накнаде штете, јер судови одбијају да наложе накнаду штете насталу услед развода, и 

последично када се ради о стану, са образложењем да се брак распао спонтано, и без 

интервенција власти.  Александра у овој Изјави управо тврди супротно, доказује да су органи 

власти присилом растурили брак и породицу, и даје прецизан опис злоупотреба које су том 

приликом починили,  да би тај циљ постигли). 

Александре Крсманпвић Пещић, пензипнера, са суанпм у улици Тепдпсијева брпј 1 у Бепграду. 

брпј лишне каруе  004350375, рпђене 1946 гпдине,  исказанп дана 1.1.2012. гпдине 

Ја сам разведена, бивща супруга, Тпмислава Крсманпвића, екпнпмисуе у пензији из Бепграда, 

Суанка Паунпвића 70, кпга сам уппзнала у Бепграду 1977 гпдине, суупила у брак са оим 

22.4.1978.гпдине, а развела се 11.2.1982.гпдине, у пкплнпсуима кпје ћу даље украукп изнеуи. 

Нащ брак су расуурили пргани власуи, у знак примиуивне пдмазде према пплиуишким 

неисупмищљеницима. 

Хуела бих да предпшим да ппуишем из ппрпдице кпја је била у пплиуишкпј немилпсуи пд 

дпласка кпмунисуишке власуи у Југпславију 1945 гпдине, щуп знаши да сам имала пплиуишких 

уещкпћа и пре уласка у брак са мпјим, бивщим супругпм. А мпја сиууација се драсуишнп 

ппгпрщала уласкпм у брак са оим.  

Мпј пуац, ппкпјни Александар Пещић ( 1905-1963), инжеоер, универзиуеуеуски прпфеспр два 

факулуеуа у Бепграду, је све дп смруи ( умрп пд инфаркуа изненада), бип пквалификпван кап `` 

пплиуишки неппуздан и неппдпбан``. Мпј пуац је ппшеукпм Другпг свеускпг рауа 1941 гпдине 

бип у Бепграду Щеф уехнишких служби југпслпвенске впјске на Впјнпм аерпдрпму у Земуну. У 

зарпбљенищуву у немашкпм лпгпру за југпслпвенске пфицире се налазип пд 1941 дп 1945 

гпдине, пдакле је за оим суигла у Бепград ``каракуерисуика``, написана пд зарпбљеника 

присуалица КПЈ-Кпмунисуишке паруије Југпславије, да је `` врсуан сурушоак и да га кап уаквпг 

уреба кприсуиуи, али уз велику ппрезнпсу јер је симпауизер Краља и Мпнархије, и није за 

завпђеое кпмунизма у Југпславији`` .Мпј пуац се није бавип пплиуикпм, али је за оега 

кпмунизам бип врлп слишан фащизму ( нацизму) Хиулер и Суаљин су за оега били врлп слишни. 

А нацисуе је презирап јер су оегпву бпгауу јеврејску ппрпдицу пред ппшеуак Другпг свеускпг 
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рауа изгнали из Немашке и пдузели им сву импвину, укљушујући и руднике и ппсурпјеоа, 

иселили се у САД.  Мпј пуац је кап једнпгпдищоа беба дпщап са мајкпм у Бепград, где се пна 

преудала за ууицајнпг државнпг функципнера Пещића, кпји је усвпјип мпга пца, кпји је дпбип 

презиме Пещић, и ппсуап правпславац, дп краја живпуа лпјалан Србин, псећајући се и 

Јеврејинпм. Узнемирен сазнаоима у немашкпм лпгпру да је кпмунизам насилнишки и 

пљашкащки друщувени ппредак, ппгпупву јер је у Краљевини Југпславији живеп слпбпднп и 

прпспериуеунп, ппределип се за Мпнархију.Мпј пуац је бип врсуан сурушоак и 

универзиуеуеуски педагпг, кпнсуруисап је дпк је бип заппслен у Впјнпм инсуиуууу ЈНА –

Југпслпвенске нарпдне армије, први југпслпвенски уенк амфибију, при уесуираоу, изласку из 

реке, прпнађенп је у унууращопсуи уенка малп впде, мпј пуац је ппуужип да је. на делу 

сабпуажа. За време бправка у ЈНА, и касније , бип је щиканиран пд впјних власуи, прећенп му 

хапщеоем, имап је смеуое у прпфесији.  Нарпшиуп су се наще ппрпдишне пплиуишке 

неприлике инуензивирале, када је пн ппкущап исељеое наще ппрпдице у САД, где имамп 

бпгауе и мпћне српднике. Оему су ппшели да пребацују `` симпауије за империјалисуишку 

Америку``. Лишнп сам имала неприлике за време суудија на Агрпнпмскпм факулуеуу у Земуну, 

збпг пплиуишке дискриминације сам суудирала псам, умесуп 4 гпдине, ( прпфеспр суауисуике је 

услпвљавап прелазну пцена на испиуу захуевајући пд мене да: идем на радну акцију, да 

ппсуанем шлан Паруије, и оегпва љубавница. Будући да сам пдбила, била сам девеу пууа 

пбарана на испиуу из пвпга предмеуа). Мпја мајка Милица, девпјашкп презиме Димиуријевић, 

ппуише из бпгауе и ууицајне ппрпдице блиске Двпру и впдећим кругпвима у впјсци ( оен 

близак српдник Суанпјлпвић, пилпу и виспки пфицир у впјсци Краљевине Југпславије, је за 

време Другпг свеускпг рауа бип пилпу Енглеске армије, исуакап се у ваздущним биукама прпуив 

ваздущних фпрмација Вермахуа, збпг шега је бип прпглащен за Херпја Енглеске и дпбип на 

ппклпн пд Енглеске Краљице бпрбени авипн) и админисурацији Краљевине Југпславије, кпја је 

пд 1945 гпдине била излпжена прпгпнима, и пдузеуа јпј импвина велике вреднпсуи, кпја јпщ 

није враћена ( сесура мајке мпга пца, удпвица, била уакпђе удауа за ууицајнпг државнпг 

функципнера  у Бепграду, је на превару лищена оене луксузне виле у Тплсупјевпј улици  на 

Дедиоу, у кпју се накпн оене изненадне смруи уселип пплиуишки мпћан режимски лекар).  

 

Тпмислава сам уппзнала у раднпј прганизацији ФГП Рекпрд, Ракпвица где је пн бип заппслен 

на раднпм месуу``Щеф Службе маркеуинга``, а ја сам кап диплпмирани екпнпмисуа имала 

свпје раднп месуп у Служби плана и анализе. Мпј бивщи супруг је у уп време бип ппзнауи 

бпрац за људска права, дисидену, у немилпсуи пндащоег ппреука. 
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Пд ппшеука нащег ппзнансува пргани власуи су ппшели да врще нада мнпм приуиске да са оим 

раскинем. Судија за прекрщаје ппщуине Ракпвица ме је пбмануп п оему, ппказавщи ми оегпв 

судски дпсије, у кпме је била и фалсификпвана психијауријска дијагнпза, казавщи ми за оега 

:``Тпмислав Крсманпвић је агресиван дущевни бплесник, пд неизлешиве дущевне 

бплесуи``паранпидна щизпфренија, не сме да има децу, ``, ппасан државни непријауељ, 

раскини са оим пдмах, јер уи мпже упрппасуиуи живпу``.  

 

 

Пвај ппсуупак судије је сувприп мпје неппвереое према Тпмиславу јер га уада нисам дпвпљнп  

ппзнавала, а п оему су пплиуишки мпћници у ФГП Рекпрд, прпнпсили гласине да је `` 

психијауријски пацијену``, са уаквим пбразлпжеоем је бип и незакпниуп смеоен у фабрици, и 

на скупу пкп 500 заппслених је пред свима прпшиуана фалсификпвана психијауријска дијагнпза 

Завпда за менуалнп здравље из Бепграда, према кпјпј је `` Тпмислав Крсманпвић 

психијауријски пацијену, са дијагнпзпм`` паранпдина щизпфренија``. Збпг шега је пн бип 

присиљен да напусуи ФГП Рекпрд, и да се заппсли 1977.гпдине у предузећу Галеника у 

Бепграду-Земуну. Упркпс шиоенице да је кап врсни сурушоак маркеуинга, дпбрпнамернп 

указап да ФГП`` Рекпрд``, драсуишнп губи ушещће у уржищуу Југпславије, пбразлпжип узрпке, и 

предлпжип мере санације.Умесуп признаоа, оега су изгнали из радне прганизације. Али је пн 

уакп ипак ппсуигап знашајан углед у ФГП `` Рекпрд``, и кап маркеуинг сурушоак. ( Да је бип у 

праву дпказ је садащое суаое ФГП Рекпрд, кпји је прппала и запешаћена фабрика, щуп је пн 

предвидеп да ће уакп  неминпвнп биуи), 

Накпн суупаоа у брак, и оегпвпг напущуаоа ФГП Рекпрд, рукпвпдипци ФГП Рекпрд, су ппшели 

да ме щиканирају, зауп щуп сам са оим суупила у брак. Све дп мпга преласка у пензију, била 

сам ускраћена мпјих закпнских права щуп се уише висине прихпда, раднпг месуа, 

пмалпважавана и ппнижавана.( у мпј пензијски суаж  није унеуп двнаесу гпдина мпга раднпг 

суажа, шиме је висина мпје пензије супрпунп закпну,  драсуишнп умаоена дп данащоих дана). 

3 децембра 1981.гпдине пргани пплиције су изврщили преурес суана, пднели сву 

Тпмислављеву дпкуменуацију и оега спрпвели у суд, а мене ппдвргли вищешаспвнпм 

испиуиваоу, захуевајући пд мене да се пдмах разведем пд оега. Када пн није бип у суану, у 

исуи су дплазили пргани пплиције, преуећи ми ппаснп и захуевајући уппрнп пд мене да се 

разведем пд оега.  (Једнпм сам, када сам се врауила са ппсла зауекла у суану пргане СУП-а)    

Из дана у дан су се приуисци на раднпм месуу инуензивирали, и пд суране пплиције. Тпмислав 

је све вище бип излпжен прпгпнима, живпу нам је бип преуваран у кпщмар.  
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Пплиција ми је уакпрећи из дана у дан уппрнп и ппаснп преуила захуевајући пд мене : да се 

ХИТНП разведем, да из суана избацим сва дпкуменуа супруга, укљушујући и оегпву писаћу 

мащину,  да не дпзвплим улазак у суан оегпвих исупмищљеника, да прекидам оегпве 

уелефпнске и друге разгпвпре са пплиуишким уемама, да у уаквпм слушају пдмах ппзпвем 

пплицију и захуевам оегпву ургенуну насилну хпспиуализацију , и да накпн изнуђенпг развпда 

пдмах ппкренем судски ппсуупак  да  ппсуанем нпсилац суанарскпг права,  а да оега лищимп 

права на бправак у суану, уз оихпву пбећану пресудну инуервенцију кпд суда, и да супруга 

иселим ЩТП ПРЕ из суана. 

 

П шему сам редпвнп пбавещуавала Тпмислава. 

Да би спащавали свпје гпле живпуе,  пбезбедили мирније деуиосувп  нащем малпм сину, кпји 

је врищуап при лупоави и ппвицима разбеснелих пплицајаца, ми смп се дпгпвприли да се ппд 

безуслпвним пплицијским дикуаупм фпрмалнп разведемп, али да у суварнпм живпуу сашувамп 

дпбре пднпсе,  и да се ппеу једнпм ујединимп у браку, у нащем суану, када уп буде мпгуће. 

Уједнп смп се слпжили да инсценирамп фпрмалан судски ппсуупак за измену суанарскпг 

суаууса, јер ми је пплиција ппаснп преуила и ппсуанкпм малпг сина, да уп ушиним щуп пре. 

Сппразумели смп се да уп ураје врлп дугп, да уакп дпбијемп у времену и спащавамп брак и 

ппрпдицу и судбину малпг деуеуа, да пуац виђа сина кпји је иакп беба мнпгп пауип , да ппеу 

када буду бпља времена живимп заједнп. Тпмислав је за целп пвп време дплазип редпвнп, 

бринуп се п нама и нащем сину, и улагап нпвшана средсува у границама оегпвих скрпмних 

мпгућнпсуи, бавип се врлп шесуп синпм и играп са оим и  щеуап. 

Изјављујем да је паущална и непснпвана , изпкренууа уврдоа суда  да на Рещеое  Шеуврупг 

ппщуинскпг суда у Бепграду пд 15 јануара 1986.гпдине, није дпзвпљенп правп жалбе, из 

разлпга јер су се суранке навпднп пдрекле исупга на  рпшищуу исупга дана.  Пвакав наведени 

исхпд судскпг ппсуупка кпји је урајап скпрп шеуири гпдине не пдгпвара шиоенишнпм суаоу. Ми 

смп гпдинама живели у врлп уещким пкплнпсуима, излагани прпгпнима и ппасним 

приуисцима и преуоама,  изнурени суреспм пд развпда, крајое исцрпљени вищегпдищоим 

судским сппрпм пкп суана, и финансијски судским урпщкпвима ( адвпкауске услуге, судске 

уаксе, и другп), ппгпрщанпг суаоа здравља, несигурнпг раднпг месуа, неизвесних редпвних 

прихпда, излагани гпдинама ауацима на лишну безбедпсуи и импвинску  сигурнпсу, у држави у 

расулу, хапсу,  и пред раупм, смп били принуђени да дущевнп и пргански слпмљени, на ивици 

снаге, дигнемп руке пд бескрајнпг суђеоа. Мени су уада преуили смрћу и ликвидације мене  и 

мпга деуеуа, акп не прихвауим исхпд исказан у рещеоу суда пд 15 јануара 1986.гпдине.  

Шиме је судски била пкпншана наща сурауегија расуезаоа судскпг сппра у вези суана, дпбијаоа 

у времену, да би се нащи пднпси суабилизпвали у нади да ће пплицијски и други ауаци ппсуауи 
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маое инуензивни, да ће нас на крају псуавиуи на миру. Шеувруи ппщуински суд је скрауип и 

дпнеп пдлуку 15 јануара 1986.гпдине. 

На делу је злпуппуреба над нама.Изјављујем да сам уп ушинили ппд пплицијскпм принудпм 

ликвидације. Ми смп били уцеоени.  

Упркпс пвакве пресуде, ми смп насуавили да у крајое уещким пкплнпсуима хајке и линша, 

пдржавамп кпликп је мпгуће наще дпбре пднпсе, али без ппмисли, јер смп били пресуращени, 

да ппнпвп суупимп у брак, или да суанујемп ппеу заједнп у нащем суану, щуп је била псуала дп 

уада наща жарка жеља. Тп нам је билп забраоенп ппд преуопм унищуаваоа. 

Упркпс развпда са оим  мпј каснији живпу је бип испуоен сурахпм, и прпвпкацијама, нащ суан 

је бип прпваљиван, пљашкан, била сам ппкрадена, излагана насиљу и ппдмуклим  

злпуппуребама. Нащ син Милан ( 1981) је бип ппнижаван и бламиран у Пснпвнпј щкпли`` Впжд 

Карађпрђе`` у Бепграду, збпг ``пца лудака``. Дана 3 јуна 1989.гпдине,  пкп 17 шаспва и 30 

минууа се на мене и сина Милана недалекп пд Касарне у суседсуву  усуремип црвени југп , ми 

смп се брзп уклпнили, щуп је билп засуращиваое. 

Гпдинама смп син и ја делили уегпбни живпу и неприлике Тпмислава, навпдим даље самп 

неке деуаље. 

У шеувруак 23. маја 1996.гпдине , пкп 9 шаспва и 30 минууа, два младића су ущла насилнп у нащ 

суан на адреси Впјвпде Суепе 68 у Бепграду, у кпме смп суанпвали мпј син Милан и ја (уада 

ушеник, 16 гпдина, кпји је уада бип у щкпли) , уада сам била без заппслеоа, преживљавали смп 

издавајући игрице за кпмпјууере (каруриче). Уперивщи ревплвере, ударцем су ме пбприла на 

ппд ,када сам била лпщег здравсувенпг суаоа, у рпку пд некпликп минууа су пбавили 

премеуашину, ппкупили сву ппрему Сега клуба, узели девизе и динаре, злауан прсуен и крсуић 

(све у вреднпсуи пд пкп 4000 ДЕМ) и брзп несуали. Да се ради п прпфесипналцима види се пп 

упме щуп су све пбавили брзп и ефикаснп, јаснп је да су дпбрп ппзнавали суан. Дпживела сам 

щпк  наглп се ппгпрщалп мпје здравсувенп суаое и пргани ГСУП-а умесуп да ме пхрабре, су ме 

заплащили јпщ вище и бацили у безнађе, гпвпрећи ми да сам  мпгла биуи убијена и да је уещкп 

пукриуи винпвнике-у надплазећим месецима је украденп из пвпг Сега клуба вище скупих 

реквизиуа и ГСУП зна кп су лпппви, али није предузеп мере да се власници врауи ппкраденп, и 

да кривци буду кажоени, па је и пвп индикауивнп у смислу пукриваоа суварних пљашкаща.  

Иза пвих пљашки се налазила пндащоа власу и имају пплиуишку ппзадину. 
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                   Образине су пале. 

Мени је крајем 2001 и ппшеукпм 2002 гпдине у вище наврауа бип исппрушен  асурпнпмски 

преувелишан рашун за уелефпн, кпји нисам ппшинила.  

Мпј син и ја да би се спащавали пд прпгпна смп пдлушили 2001 гпдине, да се иселимп за 

Канаду, Суевп Миљущ из Бепграда нам је узеп уз присусувп сведпка укупнп 5.500 ДЕМ, за 

пбезбеђеое виза, а пд виза никад нищуа није билп. Миљуща сам исуе гпдине уужила Шеуврупм 

ппщуинскпм суду у Бепграду, КП .797/01, упркпс дпказа и сведпка, Миљущ нас никада није 

пбещуеуип. Пн ми је преуип ликвидацијпм акп будем захуевала ппвраћај нпвца, у нејасним 

пкплнпсуима сам била ппвређена 1.12.2001.гпдине у прпсупријама МУП-а Нпви Бепград, а син 

Милан је исупвременп бип лакще ппвређен у ауупмпбилскпм удесу на пещашкпм прелазу кпд 

Хпуела Југпславија на Нпвпм Бепграду.  

Милан је бип жрува некпликп физишких напада, бип му је пуиман мпбилни уелефпн, приликпм 

прегледа за мпбилизацију 1999.гпдине  је бип пред присууним регрууима ппуужен да је `` 

сурани плаћеник``. 

 

Пвп је самп мали делић нащих сурадаоа. 

Власуи су расууриле нащ брак , и деценијама унищуавале наще живпуе и нащег сина. 

Пву Изјаву дајем Тпмиславу Крсманпвићу да би пн уакп псуварип оегпва права из уужбе за 

накнаду щуеуе. 

У Бепграду 1.1.2012.гпдине                                Александра Крсманпвић-Пещић. 

-Јануар 2012.године. Догађања. 

1 јауара је преминуо   Киро Глигоров, некадашњи високи државни и партијски 

функционер у  Наставља се уклањање остатака СФРЈ и први председник 

независне Републике Македоније. (1917). ивше Југославије. 

Тереза ме позвала на занимљиво предавање у Адвентистичкој заједници  у згради 

Божидара Аџије broj 4, тамо сам срео Милета Банића ( томови 3-5). 

Код тетке Мире ( томови 1-5), у њеном малом стану  у Каленићевој улици број 6 , код 

Каленића пијаце, је увек исто, тако је тамо од  како памтим. Мали стан у равни 

дворишта,  долази трава до малих прозора ка улици, нешто мало уздигнутих изнад 

земљаног  дворишта, мир и тишина. Зазвониo бих на звонце на дворишним вратима 

што гледају на улицу, она некад не чује, ја бих зазвонио на нечије звоно, врата би се 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1917
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отворила. Она би, упркос  позних година, радосна  и насмејана ме сачекала на вратима 

стана на нивоу бетонског дворишта, упркос времена, увек је све исто код ње. 

Послужила би ме, она спрема тако лепе торте, причала са мном, има неприлика са 

здрављем, нешто јој се дешава са гркљаном, промукне, појави се несвестица, пала и 

ударила главом о  радијатор. Смрт је јури, као да је неко нахушкава на њу. Она се не 

да, као узинат, бори се.  

Тетка Мира, млађa  сестра мајке, даје наду, храброст и оптимизам. Иако имам  те и те 

године, увек себе видим пред њом као дечака, ђака, увек је била иста.  

А она ме тако и дан данас колико толико  доживљава. 

Душанка Петровић је новинарка Радио Београда 2, тамо где је радни век провео  један 

од челника Покрета за заштиту људских права Мирослав Костић, новинар ( томови 4 и 

5), захваљујући њој сам  у пар наврата представио моје књиге преко таласа Радио 

Београда 2.. њен глас преко телефона ми звучи све тише и уморније, често је на 

боловању, рече..  

Новинарска професија је врло стресна, када бих наилазио поред  Радио Београда, РТС, 

и других медија, неретко би ми се пред очима зацрниле читуље.   

Вера Кондић исчитава поглавља најновијег тома мога аутобиографског романа. Ова 

мудра жена, по образовању психолог, потиче из породице високог официра ЈНА, њени 

родитељи су пореклом из Босне, као и моја мајка. Живела је дуго у Нишу, где је моја 

породица такође боравила( том 1), бави се људским правима.  

Деса је однекле добила на поклон два мачета. Она је усамљена, мачићи су јој  велика 

забава. Упозорио сам је да треба да има само два мачета, нипошто  више. Ускоро  их је 

било неколико. Давала би им  врло умиљата имена, мазила их. Видеће се у следећим 

поглављима да је Деса управо због мачака запала у велике неприлике. 

6. јануара  лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ, је пребачен у 

болницу Хашког трибунала, након што му се погоршало здравствено стање.. 

Упознао сам  у центру града занимљиву жену, зове се Магдалена, за мене је  

занимљива јер је била једно време запослена у Централном затвору. 

Са Магдаленом сам био у биоскопу Кетвуд, гледали смо филм о Хитлеру. Хитлер је у 

овом филму приказан потпуно другаччије него ли досада, не као сурови диктатор, него 

као обичан и преплашен човек. Прочитао сам  у књизи француског  аутора  са звучним 

насловом LES MEDECINS DE LA MORT ( Лекари смрти), необичан детаљ из 

Хитлеровог живота: патио је од надимања стомака и обиља гасова, који су му сметали 

приликом нацистичких наступа, и комуникација, имао је личног лекара који се звао 

Морел, који га је у извесној мери спашавао пилулама. 

-Јануар 2012.године. 

Поднесак Првом основном суду у Београду. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Обраћам се овоме суду поводом ранијих поднесака против починиоца , захтевом да шго пре 

донесе правичну пресуду. 

Документ број  355.  

Жалба Апелационом суду у Београду  против Решења Првог основног суда у Београду( 

Полицијска управа Београда)  

Документ број 356  

 

с` лева на деснп: Аутпр са Блажпм Ппппвићем.  

Нада Петровић, живи од скромне пензије гимназијског професора, син Андрија је ожењен и 

брине се и издржава своју породицу. Она је разведена, муж је инвалид, кћерка живи са оцем, 

Нада се труди да издаје под закуп стан на Дорћолу, што није лако, понуда је далеко већа од 

потражње. Она нема компјутер, па сам ја поставио оглас о издавању  њеног стана на интернету. 

Још 1994.године сам поднео захтев за накнаду почињене штете од стране државних органа ( 

томови  4 и 5). већ 18 година траје судски поступак, одлука се не доноси:.  

Документ број  357. 
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Пера Бјелановић ми је поново тутнуо у руке текст о Жељку Митровићу:``Митровић је 

почетком 2012. године позвао Анђелину Џоли да посети његову телевизију. Рекао је да је 

погрешно нападао филм "Крв и мед" и скренуо јој пажњу да јеона  утицајна личност која би 

могла побољшати имиџ Србије у свету. У августу је рекао да је исплатио преостала исплату и 

дугове "Пинка", који су износили 40 милиона евра. Урадио је ово улагањем неколико милиона 

приватних добара и продао фабрику воде "Ива". Поново је био задужен за директора Пинка и 

ангажовао је нову компанију за управљање. У октобру је покренула свој видео портал "Pink  

Online", коју је Yutube представила као српски пандан. Његов план је био да направи 

интерактивну друштвену мрежу са овог видео портала`` 

Опет сам ћутао.`` Митровић је изгубио контакт са стварношћу. Милионе младих гура на 

странпутицу, а тога није свестан, а умишља да је патриота``, каже Пера. 

-10 јануар 2012.године. Манипулације. Настављају се сметње у употреби личног 

рачунара. 

Дпкумену брпј 358. 

-12 јануара сам се обратио Невени Петрушић, Поверенику за равноправност Србије: 

 

-  
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( Напомена Аутора: Показало се на крају  да од моје жалбе Поверенику за заштиту 

равнправносtи није било ништа, глатко  је одбијена, као неоснована.    

Сазнало се  потом ко је Невенка Петрушић, да је ненаменски трошила новац, да је била 

у сукобу интереса, против ње су биле поднете кривичне пријаве, на крају је поднела 

оставку. Према истраживачима Курира,  на њен рачун  сваког месеца се сливало  

невероватна 325.072 динара. Овај износ, поред месечне плате из Канцеларије 

повереника од 111.428 динара, потиче из различитих активности које је обављала, иако 

по Закону о забрани дискриминације не би смела. Тако Петрушић, поред повереничког 

посла, стиже да предаје на чак девет предмета на Правном факултету у Нишу, за шта 

сваког месеца добије по 100.700 динара. Да се њена енергија ни ту потпуно не 

исцрпљује, показује чињеница да стиже да ради и на још два пројекта на истом 

факултету, на којима заради 100.964, односно 11.980 динара месечно. Осим радом на 

Правном факултету у Нишу, Невена Петрушић хонорарно ради и за невладине 

Томислав Крсмановић                                                   у Београду 12.1.2012 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, т. 3511829; м.т. 064-3095176; books@eunet.rs, 

Википедија, www.isil.org, www.tomislavkrsmаnovic.com, Архив САНУ. 

 

 

Професор др. Невена Петрушић 

ПОВЕРЕНИК ЗА РАВНОПРАВНОСТ, Београд 

 

Поштована госпођо Петрушић,  

 

Слободан сам да Вам се обратим по савету професора Тркуље. Детаљне податке о мени 

можете наћи у горе назначеним линковима, ја сам дугогдишњи борац за људска права, 

председник НВО Покрет за заштиту људскх права, писац неколико књига о 

злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, и о људским правима, и аутор већег број 

других књига из различитих области. Сарађујем са професором Тркуљом и објаљујем 

повремено у часопису Херетикус, и у другим стручним и научним ревијама ( 

Социолошки преглед, Република, Теме, Српска нова политичка мисао, итд), као и ван 

земље. 

 

У мојим дугодишњим активностима сам нарочито сарађивао са Одбором за одбрану 

слободе мисли и изражавања , о томе је посвећен читав један одељак у књизи 

професора Косте Чавошког ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И 

ИЗРАЖАВАЊА ( САНУ), Саопштења и други документи, Службени гласник 2009, а 

значајан део научне дисертације др.Срђе Цветковића ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА 2, 

политичка репресија у Србији 1953-1985 година, Службени гласник Србије и Институт 

за савремену историју 2011 је заснован на мојим подацима. У обе ове научне 

монографије је посвећено прилично простора мојим страдањима због мога ненасилног 

залагања за демократију у Србији. У међународним организацијама, при научним 

установаам широм света се аналазе архивирани подаци трагови мојих активности, и 

страдања. Добитник сам признања Bruce Evoy Memorial Award ISIL( www.isil.org). 

 

Још 1994 године сам поднео Првом општинском суду у Београду Тужбу-оштетни 

захтев, настао је маратонски судски спор уз прибегавања злоупотребама и драстичним 

кршењима парничног поступка, сада се предмет налази пред Апелацоним судом у 

Београду ( гж.       ), заменик председника суда  ме је обавест ила крајем децембра 

прошле године да је дат налог поступајућом судији да по убрзаном поступку донесе 

одлуку у року од 45 дана. Водим од 2006 године поступак за рехабилитацију. 

 

Зато што захтевам упорно обештећење, ја сам изложен снажним свакодневним 

притисцима, укључујући неосноване позиве на информативне разговоре у полицију, уз 

перманентне претње да ћу бити утамничен, судовима сам поднео доказе о претњама 

смрћу у последње време, увредама, клеветама. Починиоци из редова удруженог 

криминала се не либе да ми учестало блокирају мој компјутер, интернет, па све до 

сметњи у употреби факса, или понекад и телефона, а било је и заплене преписке.   

 

На делу су несносни методично програмирани дуготрајни притисци са циљем 

изнуривања, узимања времена, енергије, и новца, мета је ослабити здравље, руинирати 

без судске пресуде и пуцња, и тако ме уклонити као неугодног жалиоца. 
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организације. Курир је дошао до потврде да је Београдски центар за људска права 

Невени Петрушић уплатио 11.029 динара ауторског хонорара. А та примања нису 

пријављена Агенцији..То је што се зна. А где је све присутна нетранспарентност? : Где 

су подаци о њеној имовини? А Невенка Петрушић је била најгрлатији заговорник 

против неравноправност и и дискриминације, а сама је халапљиво и све лакомије 

лично завлачила годинама руку у туђе џепове и присвајалa туђи новац. Брзо је она 

схватила да је, по логици њој сличних,  борба за правду ствар занесењака, није  она 

будала, дај да искористим животну шансу да се нафатирам. Ајде мори, шта бре фали 

народу, a мени дође добро.А није тако, јер  уместо да помогне онима који агонизирају, 

она их је заслепљена лакомошћу гурнула снажно у још веће патње.Ако хоћеш да 

видиш њену природу, дај лисици кокошарник, па ћеш видети шта ће бити са 

кокошкама. Јадна очерупана Србија) 

Верни другови из младости Душан Покорни и Миша Поповић ( томови 2-5) ми 

изгледају као да се не мењају. 

-12 јануар 2012.године. Др. Стеван Петровић ( томови 3-5), психијатар и  судски 

вештак : УД РУЖЕНИ КРИМИНАЛ  УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ  

ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА 

Др. Стеван Петровић, психијатар је сада у пензији,  својевремено је био Началник 

Психијат ријске клинике при ВМА у Београду, доктор медицинских наука, професор 

универзитета,  почетком 1970-их година је био лични психијатар Јосипа Броза Тита. 

 

Др.Петровића познајем из студентских дана, он ме је 1977.године спасао од луднице 

јер ме је тим стручњака Психијатријске клинике  ВМА месец дана испитивао и 

проверавао, на крају су издали саопштење да сам душевно потпуно здрав. ( том 3).  

Овај налаз је био у суштинској  супротности  са Решењем судије за прекршаје 

Општине Раковица  из Београда, од 1.6.1977.године ( том 3), према коме сам ја 

``неурачинљив душевни болесник који позива на побуну кога треба сместити  на 

неодређено време  у психијатријски азилум``.   

Уз напомену да је Судско -психијатријски одбор Медицинског факултета у Београду  

дана 20 априла 1982.године закључио после инвестигација  тима психијатара, да сам 

душевно урачунљив.( том 3). 

Чиме је судски анулирано Решење Судије за прекршаје општине Раковица од 1 

септембра 1977.године. 
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Др. Стеван Петровић је је у следећим годинама био на незаконит начин  осуђен за 

непочињено кривично дело ( да је наводно кошаркаша Партизана ослободио војне 

обавезе), прове о је две године заточен у Психијатријско болници Централног затвора у 

Београду. Тврди да му је то учињено да буде компромитован, јер је требао да буде 

унапрећен у  чин генерала. 

Поново смо почели да се дружимо пре неколико  година, прихватио се да буде судски 

вештак психијатар у моме судском поступку за накнаду штете пред  Вишим судом у 

Београду: 

Документ број  359. 

-Јануар 2012.године.Догађања. 

Бранко Драгаш је запажен  у јавности по врло луцидним, и у исто време опорим 

критикама негативних друштених појава. 

 

13. јануар је преминуо Миљан Миљанић, бивши српски фудбалски тренер и функционер. (1930).  

Са Милицом Јованић сам био на Авали, пробијали смо се кроз снежне наносе до врха, из правца 

Белог потока, док нас је кошава отуда од Дунава шибала право у лица. Избегавали смо стазе, 

закорачали смо смело право узбрдо, замор на чистом ваздуху је права благодет за виталност и 

здравље..,  

-14 јануар 2013.године. Сусрет са рођаком Надом Дангић  ( томови 1-5) у Дому 

културе Раковица.  

Наду сам срео на представљању књига чланова Удружења књижевника`` Поета``, у 

Дому културе у Раковици, у непосредном суседству.  Као што је приказано у 

претходним томовима и поглављима, она је кћерка чувеног четничког војводе 

Јездимира Дангића. Трудио сам се да опишем ко је био њен отац,  његову врло 

необичну и трагичну судбину.  

За време Аустроугарске као симпатизер и члан Младе Босне је био на робији, у 

Краљевини Југославији је дочекао април 1941.године као командант дворске чете на 

Двору Краља Петра Карађорђевића, кога је са свитом отпратио на аеродром у  

Никшићу за Енглеску, а он је остао у  земљи да се бори против окупатора. Подигао је 

устанак  пре Титових партизана. 

Према некким изворима, специјални агенти  немачке службе Абвер пронашли су 

Дангића код Рогачице, између Љубовије и  Бајине Баште у Западној Србији, у ноћи 11. 

и 12. априла 1942. године га ухапсили. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
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Био је послат у логор у Пољској, учествовао је у устанку против Немаца, да би га 

.потом ухапсила Црвена армија, и послала у злогласни стаљинистички логор Љубјанка 

у Москви. Одатле је транспортован  у Југославију, где је на суђењу  у Сарајеву осуђен 

на смрт.и стрељан 1947.године. 

 

`` Српске патриоте нико не воли, ни усташе, ни НДХ, ни Павелић, ни Хитлер, ни Тито, 

ни Москва``, увек ми је напомињала рођака Нада.. 

Ово је била прилика да је упознам са мојим новим сазнањем о хапшењу њеног оца у 

околини Рогачице на Дрини у Западној Србији. Рођак Брано Беатовић ( томови 1-5) ми 

је недавно дословце испричао:``Задесио сам се у месту где су Немци ухапсили рођака 

Јездимира априла 1942.године. Видео сам групу немачких официра како су му строго 

пришли и позвали га да уђе у њихово возило, и одвели га у непознатом правцу``.  

 

У реду столица са десне стрене Наде су седела два стара али још увек стамена човека, 

познајем их, они су Равногорци, отуда су негде из Источне Босне. 

Један од њих, баш онај што је седео поред Наде, ми махну руком резигнирано:``Е мој 

брале, крајем рата Краљ Петар преко радиа позва нас четнике да се придружимо Титу. 

Настаде права пометња-Ми за Краља, Краљ за Тита, ко те пита. ``  
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Онај што је седео мало даље подскочи, скоро да подвикну:``Мили мој куда који, а ја 

сам куда знам``. 

 

                    Четници. 

Хоћу да се умешам у насталу групну дискусију:``Ама није била баш пометња,Војина 

Дангића, Јездимировог  брата, врате из Италије, казали му-Врати се у земљу и тамо се 

бори против комуниста, и он се вратио у околину Братунца``. 
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`` Лукави  Латини,  и наивни Војин  Дангић, убише га комунисти у планини Чауш 

изнад Братунца, и ставише мртвог на сто у главној улици у  Братунцу``, климну главом 

један од њих.. 

``Јагањци окружени вуковима ће бити брзо поједени``-Латинска мисао. 

-16  јануар 2012.године. Обраћање Јордану Живановићу, саветнику Председништва 

Републике. 

-  

Дпкумену брпј  360.  

Истим поводом сам се обратио Борјанки Перуничић из Министарства за људска права. 

Гоца Ерић је истински борац за људска права, њен брат Гаја има посла са судовимо због лaжне 

оптужбе, она се бори за повраћај одузете имовине, у исто време врло савесно обавља њен 

радни задатак Уредника Сајта  Радио Београда. 

-  

             Гпца Ерић. 

-19 јануар 2012.године. Допис Здравственој инспекцији Министарства здравља. 

`` Ко има здравље има наду, ко има наду, има све``, `` Здравље је највеће богатство``.  
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Сазнао сам ових деценија беспоштедне борбе да  је здравље неопходно да би се могло 

изборити против оних кoji нам овде руше здавље. 

Документ број  361.  

-Јануар 2012.године.Сећања на Брацу Катану, брата Пакизе Катане ( томови 2-5 ).

 

горе. с` лева на десно: Аутор и Брацо Катана, брат Пакизе Катане ( том 2) 

доле. Јела , удова доктора Љубојевића, девојачко презиме Крсмановић ( томови 1-5). 

-23 јануар 2012.гпдине.Дппис Јелици Пајпвић, ппмпћнику министра у Министарству правде. 

 

Исупга дана сам се пбрауип Апелаципнпм суду. 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Сектор за правосуђе 

Одељење за надзор рада у правосудним органима 

 

 

Госпођа Јелица ПАЈОВИћ, помоћник министра 
 

Поштована госпођо Пајовић,  

 

У прилогу мој допис Апелационом суду у Београду од 23.01.2012 године у коме 

истичем мањаквост ПРЕСУДЕ  ВИШЕГ СУДА од 17.11.2010, која није узела у обзир 

смањени износ , и истичем  виснну захтева на 6,000.000 динара, дакле врло значајно 

умањен износ. Уједно Вас молим да ме представник Вашег Одељења НАЈХИТНИЈЕ 

прими на разговор поводом  овога мога предмета. 

 

У Београду, 23.01.2012 године                                               с'поштовањем 

                                                                                               Томислав Крсмановић 
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Слободан Јарчевић је велики борац, академик и реформатор историје Словена.- 

-  

Слпбпдан Јарчевић. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                              Гж.1321/11               

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ 

Ул.Немањина бр.9 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

Обавештавам Суд да има у виду да сам ја мојим дописима Вишем суду у Београду од 

14 јануара и 14 фебруара 2011 године саопштио да смањујем захтев на 6,000.000 

динара. Што се види у досијеу . Дакле мој садашњи захтев је :Укупно 

материјалне и нематеријалне штете- 6,000.000 динара. Упозоравам да је 

Виши суд у својој ПРЕСУДИ од 17.11.2010 године, а која је мени достављена 21.1.2011 

године навео цифру: укупно за материјалне и нематеријалне штете 21,392.800, 00 

динара. Дакле, није узет у обзир мој допис од 14.01.2011 године послат Вишем суду у 

Београду  пре уручења ПРЕСУДЕ мени. Молим Апелациони суд у Београду да узме у 

обзир износ од 6,000.000 динара. ( Молим, уколико је потребно, обавестите ме да овај 

износ расчланим детаљно по релевантним ставкама материјалних и нематеријалних 

трошкова). Надам се да ће Суд, као што је испоштовао закон и прописе што се тиче 

пожурнице, исто тако испоштовати закон и донети правичну судску одлуку и о 

обештећењу. 

 

Молим Суд за ХИТАН пријем на  разговор. 

 

У Београду 23.01.2012 године                                     С'поштовањем 

                                                                                    Томислав Крсмановић 
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  Томислав Крсмановић                                                     у Београду  23. 1.2012 године   
Станка Пауновића 70, 11090 - Београд, Покрет за заштиту људских права, председник,    

т. 3511829; м.т. 064 - 3095176;  books @eu net.rs ,  Википедија,  www.isil.org ,  
www.tomislavkrsm а novic.com ,  Архив САНУ .   

  
Господин Слободан Јарчевић.   
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ИЗГНАНСТВУ.   

  
Поштовани господин е Јарчевићу,   

  

Хвала Вам на данашњем телефонском разговору. Ваше поруек радо читам, и 

изражавам  потпуно слагање.Ми смо овде географски близу Ватикана  Италије, од њих увек  
страдамо, знам врло добро то, у Другом светском рату су усташе убиле маљем у  

Јасеновц у на Светог Саву 1942 године брата моје мајке Вељка Поповића и брата њене  

мајке Ранка Беатовића, за време Друго светског рата су у Братунцу и Сребреници 

убили  још двадесетак сродника ( поклали) а посале рата су изрежирали убиство браће Дангић  
( блиских сро дника моје маке).Није било много боље ни у Првом светском рату, ни  

ранији векова, увек исто од лукавих суседа..   
  

Ватиканска подмукла и подла омраза траје дан данас.Изволите погледајте у прилогу 

два  моја текста на ту тему. Сутра ћемо се видети између 14 и 15  часова. Том приликом ћу  

Вам поклонити моје две књиге у вези са овом темом.:   
  

Др.Обрен Цицовић :: БРАЋО СЛОВЕНИ, ПОКИДАЈМО ВЕКОВНЕ ОКОВЕ!   
ЈУЖНИ СЛОВЕНИ, СЛОВЕНИ! СЛОЖИМО СЕ ! НАС ВЕКОВИМА ПОДМУКЛО  

ЗАВАЂАЈУ НАШИ НАЈОПАСНИЈИ НЕПРИЈАТЕЉИ! А ОНДА НАС ПРОГЛАС Е ЗА  
КРИВЦЕ, ДА УКРИЈУ СЕБЕ.   

Словенски грмен је далеко највећи у Европи, а врло је значајан и шире, и на целој планети.  

Словени заузимају највећа и најбогатија пространства на земљиној кугли, и покривају добар  

део Европе и Азије. Припадници словенских наро да поред тога важе за врло виталне и  

природно отресите и мудре, радне, припаднике људског рода.   

Упркос ових необоривих чињеничних података , словенски народи у свету данашњице ни  

издалека не играју улогу која им припада у зависности од њихове бројности, ве личине и  

богатства територија које заузимају, своје огромне генетске и друге потенцијале остварују  

скоро симболично. Словени данашњице живе махом у беди, на удару су свакојаких пошасти,  

посустали од болештина, замире наталитет, царује бела куга, цветају св акојаке аномалије,  

неки од ових народа у правом смислу речи копне или нестају.   

Словени су данас виђени као изнурен БОЛЕСНИК .   

Упркос суштинских сличности у крви, језику и духу, словенски народи су вековима били  

завађани, погледајмо само наш Балкан где су с е хиљадама година одигравали крвави ратови  

у којима су се братски народи самоистребљавали, то се наставило у 20 веку, и нажалост  

пренело и у 21 век.   

Врло је илустративан за ову сврху положај данашњих европских народа. Латински народи су  

врло моћни и сложни , испомажу се, они су једни од владара не само Европе него и целе  

планете. А када се ради о германској грани европских народа, који нису толико политички  
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Гоца Ерић је мудра, образована и искусна, врло упоран борац за своја угрожена права, таква 

особа је драгоцени сарадник. Желим на њу да пренесем моја вишедеценијска искуства, 

најважније је сачувати здравље 
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-Jануар 2012.године. Уцењени безбедњаци-некада непријатељи Запада, САД и ЕУ-данас 

верне слуге.  

Goco,   
Dogovorili smo se , ja sam i menad?er, ovaj teskt je menad?ment :   

1.Spavati dovoljno, po mogucstvu ranije.   
2. Piti dovoljno tecnosti, namanje 1,5 litra dnevno ( ne iz slavine, ili dobro iskuvati)   
3. Gimnastika, tegi?i( pesak).   

4. ?etnja:pijaca, do posla to j e odli?no, ali pored toga krenite postepeneo kako smo se  
dogovorili( Admirala Geprata, parkovi,  natrag), ?to br?e to bolje,oslobodite ruke. Kada  

budete slobodni idite biciklisti?kom stazom pored Save, ili do Kalimegdana  
i do Dunava.   

5.Isce dite svaki dan na plasti?noj cediljki ( ko?ta na pijaci oko 40 dinara , ako nemate), pola  
lim u na, pola greipfruta, jednu pomorand?u ,  tome dodajte bananu. To je eliksir.Na?in ishrane  

znate.   
6.Odmor: organizam je ma?ina, zahteva odmor, duh zahteva osve?enje,  nadjite svoj kutak i  

svoje na?ine relaksacije.   
7.Nau?ite da di?ete, ve?i na  di?e samo delimi?nim plu?ima, di?ite duboko sve? vazdu h   

8.Otvarajte prozor ?to ?e??e.   
9.Vratite se prirodi kada god mo?ete.   

10.Autosugestija: znajte da ako se ose?ate umorni, u depr esiji, da to morate izokrenuti u  
suprotno ?to pre, jer organizam i duh ?oveka te ose?aje internalizuju trajno. A ako ih  
nadomestite optimizmom, to su signali da takav bude i organizam.    

11. Budite sami sebe psihoanaliti?ari: ljudi nisu svesni svojih motiva,  ?ta ih mu?i, za?to su  
poti?teni, u apatiji, ili depresiji ( iako on misle da to znaju savr?eno), UPOZNAJTE SAMI  

SEBE, imajte hrabrosti.Dru?ite se. Razgovarajte.  Uvedite red u va? li?ni ?ivot.  Izvucite na  
povr?inu svesti doga?aje koji vas ?ine apati?nim ili depresivnim.   

12.Uvedite u va? ?ivost osmi?ljenost, metod, napravite plan aktivnosti, defini?i te  ciljeve,  
napravi te   strategije kako da ih ostvarite. Da bi ovo mogli da ura d ite korektno potreb no je da u  

jednoj svesci oko mesec dana bele?ite svaki dan ono ?to se radili, ili ?to ste hteli, va?e  
ambicije, ?elje  u potsvesti,  nade, projekt e , kada pro?e oko mes e c  dana  napravite analizu,  

otkri?e te  svet va?ih ne os tvarenih ?elja, onog a  ?to ?elite, ?to p oku?avate da uradite , ?to niste  
nimalo ?inili, ili pak povr?no . Grupi?ite sve ove ?elje, navedi te  ih sve , ispi?ite . Nap r avite  
prioritete, plan akcija, KUPITE JEDNU SVESKU sa 100 strana,  sa  debelim koricama, ko?ta  

ne?to vi?e od 100 dinara,  na koricama napi? ite datum kada po?injete, svaku stranu ozna?ite  
danima  od ponedeljak do ponedelja, po danima i datumima,  tako stalno,  napi?ite ?ta treba  

svaki dan da uradite, postepeno opslu?ujte svaki va? zadatak.    
  

Ako ovako postupite bi?ete te?ko pobedivi .Ja to ?inim   ve? vi?e od tre?ine veka. Na mene su  
nasrtali mnogi, ili sad nasr?u, nailaze na nevidljivi zid od koga se odbijaju a ne razumeju  

dovoljno o ?emu se radi. Nauka je ?udo.   
  
 

 

i. 

  

  

Pozdrav.  T.   
  
  



1086 
 

 

Када се ради о мојим правима пред судовима, они ми дискретно дошаптавају ``да тако 

захтева међународна заједница``. Што је ноторна лаж, јер су стигле интервенције од 

међународне заједнице да судови по мојим  тужбама донесу правичне пресуде.  

ШТО ДИКЛА ТО НАВИКЛА.  Терају по своме као у претходним деценијама. 

На нивоу свести они су мутирали у слуге САД, Е У, Међународне заједнице, Светског 

поредка, али на нивоу подсвести они су затровани вишедеценијским привилегијама, 

самовлашћем, предрасудама према оним ранијим неистомишљеницима. 

Психолози и психијатри би требали да се позабаве синдромом`` стаљинистичке 

затроване подсвести`` . На кључним позицијама у свим државама насталим из бивше 

Југославије  се налазе појединци који су заражени опаким бирократским вирусом  

фараонских привилегија и охолости. 

Они су главни проблем на Балкану. 

Не желим да кажем да су они бивши високо позиционирани слојеви некадашње 

комунис тичке врхушке, и  номенклатуре. Или да је на делу рестаурација комунизма. 

Сведоци смо да су се бивши комунистички  лидери урушили, одкуцао им  биолшки 

часовник, обориле их болештине, притисле их свакојаке неприлике, неки су разочарани 

извршили самоубиства, руше им се породице, деца  не успевају. 

Наишла је стихија, КО БИ ГОРЕ САД ЈЕ ДОЛЕ. 

Свестан сам да су бројни они који заговарају тезу ` да су на власти бивши комунисти, 

да се повампирују, и после Тита Тито, да нам је најбоље било за време Тита``. 

Томислав Крсмановић. УЦЕЊЕНИ  БЕЗБЕДЊАЦИ.. 

 

Ако се анализира прошлост појединац из безбедносних структура, из редова државног 

апарата и из НВО, у време претходног поретка , који су сада врло милитантни у 

заговарању независног Косова, који се утркују у оптужбама  

против Срба и Србије, ће се доћи до необоривих података ( нпр.из штампе, кадровских 

архива појединих министарстава, државних служби, итд), да су тада били жестоки 

противници западних држава, међународне заједнице, да су неосновано квалификовали 

лојалне појединце да су страни плаћеници и издајници. Неки до њих су учествовали у 

подземним обрачунима са дисидентима, или у прљавом рату  са западним државама, 

или у истинским терористичким операцијама.  

 

А сада су најжешћи заговорници мондијализма, устремљују се на поштене патриоте 

оптужујући их неосновано да су'' националисти'', '' противници Америке'', ЕУ, итд. 

 

Онда су у прошлости угрожавали поштене патриоте оптужујући их неосновано да су'' 

страни плаћеници и издајници'', а данас их опет неосновано квалификују као'' 

националисте и противнике Запада''. 

 

Јавност је запрепашћена, јер не схвата о чему се ради. 

 

Често о се ради о преплашенима и уцењенима. 

 

Њихов идеолошки преокрет се може разумети и правдати здравим егоизмом-да се 

преживе тешка времена.Уцењени су, па желе да се спасу и искупе. 

 

Али је за сваку осуду њихов екстремизам, халапљивост на штету свога народа и својих 

сународника, они се идентификују са најцрњим непријатељима Србије и Срба, иако су 

махом Срби, претварајући се тако у најгоре савремене злочинце и крвопије. 

 

Чиме показују да су и раније, као и сада били затровани непријатељи свога народа, 

ноторне психопате . 

 

Шта ће бити са њима?  
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Садашња политичка врхушка у Србији је састављене добрим делом из доњих слојева 

претходне комунистичке номенклатуре, и свакојаких породица и појединаца који су се 

у метежу `` удомили`` , стекли свјојом погодношћу привилегије, и сви заједно се 

удружили у помами за влашћу и ћаром.  

Тачно је да је једно време за време владавине Тита, било боље него ли данас. Али  то је 

било замајавање да народ прогута удицу и успава се , да не види шта му се спрема.  

А то је садашњи исход. 

Послао сам допис Заштитнику грађана. 

 Дпкумену брпј  362. 

-  

24. јануара је Хашки трибунал одобрио тиму српских лекара да посете 

лидера СРС, Војислава Шешеља, коме је претходно уграђен пејсмејкер. 

 

        Војислав Шешељ. 

Дошло је до серија напада на хрватске навијаче, у Новом Саду и Руми, након утакмица 

на Европском рукометном првентсву које се одржава у Србији. 

  

  
  

 То је врло погрешно. Мржња се не гаси мржњом. Овакви поступци српских навијача би  се 

моли правдати-па и они су у Хрватској тукли наши навијаче,зашто да ми Срби увек 

попуштамо.? 

  

 Оваква логика би могла бити на своме месту само на први, површан поглед.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_2012.
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 Јер подмукли, вишевековни смутљивци који су из њихових укривених ложа вековима `` en  

distance``по девизи DIVIDER ET IMPERA, завађали `` недорасле дивљаке`` Јужне Словене 

стварајући најкрвавије ратове -MAGNUM CRIMEN, то покушавају да чине и  дан данас. Ти 

исти су своје крваве прсте умешали и у братоубилачке ратове на Балкану 1990-их година. 

Они не желе да се одрекну завада Јужних Словена, нарочито Срба и Хрвата. За ту сврху 

сада  злоупотребљавају младе и недорасле, навијаче, да помоћу  њих одржавају на снази 

лоше процене и потхрањју вековне омразе. 

  

 Знају они добро да ће и на њих доћи ред. Вишевековно ривалство и омраза из мрачних 

катакомби историје, ће имаtи своје финале. Победиће јачи. Зато то будући губитници све 

чине да тај финални пораз, КРУНУ ВЕКОВА, одложе, да скрену пажњу на `` вечите 

кривце`` Словене, да не дођу и они  на ред.. 

  

 Будимо мудри. УМ ЦАРУЈЕ, СНАГА КЛАДЕ ВАЉА! 

  

 25. јануара Парламентарна скупштина Савета Европе је усвојила резолуцију којом 

се Београд и Приштина позивају на наставак дијалога и примену до сада постигнутих 

споразума. 27. јануара Влада Србије откупила смедеревску железару од америчког Ју Ес Стила. 

  

 29. јануара Рукометна репрезентација Србије освојила је сребро, а Ватерполо репрезентација 

Србије злато на првенствима Европе.  

  

 Новак Ђоковић победио Рафаел Надала у финалу Аустралијан опена са 3:2. 

  

- 

  

  

  
       Рафаел Надал. 

  

 29. јануара је преминуо  Живан Сарамандић, српски оперски певач (1939) 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
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       Живан Сарамандић 

Били смо генерацијски блиски, сусретали смо се у пролазу пре мога одласка у Белгију на познатим 

београдским састајалиштима. 

Када бих у смутним 1970-им и нарочито 1980-им годинама пролазио журно забринут и потонуо у 

свој свет Француском улицом ка просторијама Удружења књижевника Србије, виђао бих га на 

кошавом опраном тротоару испред зграде Народног позоришта, журно је улазио у зграду да не 

покисне држећи високо над главом новине Политику. Насмешио би ми се весео, махнуо би ми 

руком у знак поздрава добацивши ноншалантно:`` Само напред, држи се, ко куца на врата отвориће 

му се``. 

Био је ожењен Милком Стојановић, оперском певачицом светског гласа, и лепом женом, која је 

певала са великанима као што су Марио дел Монако, Пласидо Доминго и Лучано Павароти.  

Славни пар је био у заједничком животу више од четири деценије. 

Средином 1980-их година, док смо др. Љубиша Благојевић,( томови 2-5) Душан Покорни ( томови 

1-5) и ја  уживали у похованом качкаваљу у Ресторану у подруму Удружења књижевника Србије у 

Француској 7, спазисмо чувеног оперског певача са његовом лепом супругом.                                 

 

        Милка Стојановић 

Њиховом столу је пришао и поклонио им се власник ресторана чувени Буда. 

Љубиша Благојевић је врло наочит мушкарац,оштроуман, докторирао је на Сорбони са високом 

оценом, предаје на факултету у Француској  Уме да буде оштар и да каже нешто што други не 

говоре тако олако. 

Загледа се дуже у брачни пар Сарамандић:`` Каква лепотица, а славна, и још богата, стално на путу 

по свету,  па још пева са највећим великанима позорнице, а међу њима има мушкарчина жељних 

наших темпараментних жена,``. 

Дуле и ја га погледасмо упитно:``Тешко ли се Живану `` само Љубиша додаде сетно.   

Пре извесног времена сам присуствовао његовом концерту у Руском дому. Деловао је помало 

уморно, певао је из дубине душе, али му је недостајала она његова словенско-балканска вулканска 

енергија. Он је већ неколико година имао неприлике са срцем, уграђен му је бај пас. 

Стајао сам пре почетка његовог концерта пред улазом у препуну салу Руског дома да му се јавим. 

Наиђе, био је бледуњав и мало погнут, препознао ме је, климну дискретно у знак поздрава главом.  

Добацих му док се полако удаљавао:``Живане, одрецитујте Ваш познати соло рецитал `` Торжество 

Шаљапину``?, Само се насмешио. 
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30 јануар 2012.године  сам поднео Жалбу  Министарству пољопривреде , трговине, шумарста и 

водопривреде Србије, због висине накнада за коришћење парцеле дринског острва Крсмановћа 

чагељ у Узовници. 

Уместо дa  ме подрже и охрабре што улажем огроман вишегодишњи труд, они ме глобе : 

Документ број 363. 

-  

                          Дрина у Узпвници.  

-30 јануар 2012.године. Ивици Дачићу.  

Зубобоља. невиђена пошаст! 

Документ број 364.  

. 

    Ивица Дачић. 

-Јануар 2012.године.  О заблудама о опсегу репресије после Резолуције 

Информбирооа 1948.године, и завођења самоуправљања. 
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(Цеп уексу на линку: http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Hereticus/VII_1-

2/index_html?stdlang=gb). 

-Јануар 2012.године. Тужба за накнаду  штете пред Апелационим судом у 

Београду. 

Судови упорно одбијају још од 1994.године  да донесу одлуку. Одлажу, растежу, не поштују 

закон и чињенице. Држава Србија уопште нема намеру да  у Србији успостави истинску 

правну државу, да рехабилитујхе жртве и да  их обештети, да  не врати одузето, да незаконите  

приватизације заувек остану у рукама лопова, иде на то да растезањем ,  свакојаким врло 

заморн зачкољицама, изнури и обесгхрабри потражиоце, да им све згад, да се повуку уморни и 

болесни, да оду са овог света. 

Тиме се не решава проблем Србије. него погоршава. 

-3 фебруар 2012.године. Апелациони суд одбио моју Жалбу као неосновану. 

Томислав Крсмановић: О ЗАБЛУДАМА О ОПСЕГУ 

РЕПРЕСИЈЕ  У  ЈУГОСЛАВИЈИ  ПОСЛЕ  РЕЗОЛУЦИЈЕ  ИНФОРМБИРОА 1948,  И 

ЗАВОЂЕЊА   САМОУПРАВЉАЊА  ПОЧЕТКОМ 50-ИХ ГОДИНА  ПРОШЛОГ ВЕКА.. 

      Становиште које желим да образложим је, да после Резолуције Информбироа 

1948.године и завођења самоуправљања у Југославији почетком 1950-их година, није 

дошло до стварне демократизације нити  побољшања положаја људских 

права. Желим да чињенично оповргнем тврдње свих оних који и дан данас кажу,  да је 

тадашња Југославија била "демократска", у поређењу са другим државама ондашње 

Источне Европе које су биле"тоталитарне". Желим да докажем  супротно, да је на делу 

погрешно уврежена представа, предочавам да је претходна Југославија од 1945 

године, па све до свога распада, била, и остала, тоталитарна држава. 

       Не бих се никако могао сложити са ставовима професора Војина 

Димитријевића, изнетим у извештајима Београдског центра за људска права о стању 

људских права у претходној Југославији, да је систем самоуправљања допуштао 

одређени степен саодлучивања на радном месту, да неконформистички искази обичних 

људи, чак и прекори  претпостављенима, које је постављао Савез комуниста, нису по 

правилу доводили до тешких последица и прогона, и да је поредак само строго водио 

рачуна о деловању интелектуалне елите, коју је и економски спутавао државним 

власништвом над медијима, издавачким и филмским предузећима, позориштима, 

универзитетима и научним установама; сузбијајући отпор интелектуалаца полицијским 

застрашивањем и другим репресивним средствима, какво је било нпр. отпуштање 

универзитетских наставника после студентских протеста 1968.године. Те би 

професорДимитријевић затим комотно закључивао да је Југославија била више 

ауторитарна, а никако тоталитарна држава. 

       Мр.Срђан Цветковић из Института за савремену историју, Београд, пак је 

објавио учасопису Правног факултета из Београда Hereticus Vol. VI ( 2008) врло 

аргументовану, може се слободно рећи бриљантну анализу РЕПРЕСИЈА У СРБИЈИ 

1944-1953 година, која ће означити значајан допринос објективном сазнавању  наше 

прошлости. Без било какве жеље да критикујем или на било који начин умањујем 

научну ваљаност његових закључака, већ са намером представљања мојих сазнања, 

ради допуне, овом приликом  ћу изнети на јавну дебату нека моја виђења. Кроз 

сучељавања различитих мишљења дођимо до истине. 

       Цветковић указује да се период 1944-1951. издваја по изразитој репресивности, 

тако да је неупоредив са било којим у новијој историји  Србије, јер је то било време 

када је нова револуционарна власт репресијом освајала власт, сурово се обрачунавајући 

са непријатељима,чувала власт, спроводећи  нагли преображај и успостављаљући нови 

модел државног социјализма по угледу на СССР.  Цветковић је затим предочио  да је 

променом политичке климе после 1948., затим 1951. године, а нарочито након смрти 

Стаљина,  дошло до афирмације сопствене визије самоуправног социјализма, уследили 

су политички и економски аранжмани са западним демократијама. Према Цветковићу, 

режим рационализује ( чини промишљенијим и одмеренијим) насиље у свим сферама 

друштва, укида откуп, одустаје од колективизације, осуђују се злоупотребе Удбе  и 

доноси либералнији Кривични законик. С друге стране, према њему, одрицањем од 

стаљинизма , отварањем према свету, привредним растом као и растом животног 

стандарда условљеног добрим делом економском помоћи Запада, власт ће стећи  већу 

подршку у народу, а тиме и смањити потребу за превеликом дозом репресије, нарочито 

стога што је свака врста иоле озбиљније опозиције већ била скршена,  па се могло 

прећи  на више идеолошке облике преваспитавања. 
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-  

 -Фебруар 2012.године. Догађања. 

  

 Снежни наноси завејали целу Србију и проузроковали велике проблеме у саобраћају и 

снабдевању. 

 

 5. фебруара је Влада Србије прогласила ванредну ситуацију на територији целе земље  

  

 Деса обожава да се шета у Миљаковачкој шуми зими. Дебеле гране борова и високих  јаблана 

се савиле под  наслагама снега, уђосмо у шуму као у тунел, мрачно и хладно. Увек када завеје 

снег и шиба кошава, она би дошла у папучама на скоро голим ногама, огрнута неким 

пешкирићем, Њој никад није зима.И никад није назебла.Имала је два мачета, сада их има 

неколико.  

  

-  

            Миљаковачка шума зими. 

Томислав Крсмановић:  АПЕЛАЦИОНИ  СУД  ОДБИО  МОЈУ    

 ЖАЛБУ КАО  НЕОСНОВАНУ- СРАЧУНАТА  ДИВЕРЗИЈА. 

 
Апелациони суд у Београду је дана 13.12.2011 године ( мени Пресуда уручена 3.2.12012 

године ) моју Жалбу ( Гж.бр.1321/11) на ПРЕСУДУ Вишег суда у Београду 

2П.бр.2228/2010 од 17.11.2010 , са образложењем да је неоснована , и потврдио пресуду 

Вишег суда.  Са образложењем да су потраживања застарела и због недостатка пасивне 

легитимације тужене. 

 

Наиме, ја сам још 1994 године поднео Првом општинском  суду у Београду ТУЖБУ ЗА 

НАКНАДУ ШТЕТЕ, због незаконитих поступака државни органа против мене од  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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 Ружица Станковић је сарадница Библиотеке`` Милутин Бојић``, она је префињена и плава.. 

Договорили смо се да у овој библиотеци одржим промоцију  моје најновије књиге. 

  

 Сестричине Валерија и Ксенија станују у суседству, повремено би се видели. Оне одржавају 

бољи контакт са братом Милићем, који би када год би ме видео се увек негде журио. 

  

 Јелена Жигон је још увек активна и витална, појављуе се на књижевним вечерима и културним 

догађањима. Доћи ће на представљање моје књиге да прочита  једно поглавље. 

  

-  

           Јелена Жигон у млађим данима . 

 

-5 фебруар 2012.године. Ивици Дачићу. 

Зубобоља се наставља. Очигледна су недела  деликвената. Надлежни  ћуте муком. Починоци 

охрабрени ликују. 

 

Томислав Крсмановић                             5.2.2012. године 

Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 11090-

Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични 

web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива 

САНУ. 

 

 

Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
 
 

Поштовани господине Дачићу, 

 

Позивам се на мојe поднесke од 31 и 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са 

сметњама у раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то 

надлежне. 

 

Дозволите да Вас обавестим да се сметње настављају: 

 

-3 фебруара Пц је био укочен у 10 ч.40 минута, у 12 часова, у 22 ћ и 5 минута. . 

-4 фебруара у 10ч-45 м. 9 ч.и 30 минута, 13 ч. И 10 минута, 17 ч.и 45 м., 18 .ч.и 45 . 

-5 фебруара  у 14 ч.50 м, 10 ч.и 50 м, у 12ч.и 10 м, 12 ч.55 м.. 

У неколико наврата су изеннадно нестајали немеморисани фајлови. 

 

Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим 

пре  свега на албанске хакере и њихову филијалу овде,  са којима сам одавно у рату?  

 

Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше 

увид у мој компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( 

Ко?), свакодневно опструира у моме раду. 

 

Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 

уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, 

изволите ме обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 

 

с'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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-  

Обраћам се повремено Заштитнику грађана. Саша Јанковић је мудар и прагматичан. његове 

намере су најбоље, али су овлашћења ове установе строго ограничене појединим законским 

прописима.Уколико не би могли ништа учинити, његови сарадници би увек одговорили и дали 

савете шта чинити. 

Врло сам  захвалан овој установи, после  њихове интервенције у Полицијској управи града 

Београда нема више полицијских позива на информативне разгов оре. 

- 

-  

Обратио сам се Саши Јанковићу и Првом опшинском јавном тужилаштву. 

Дпкумену брпј 365 

-  

                              Кнез Михајлпва улица. 

Срео сам у Кнез Михајловој улици  Милу Алечковић, била  је у друштву мужа Ива Батаја. Ив 

Батај је не само еминентни француски интелектуалац, него је и мужеван. 
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 Ив Батај.супруг Миле Ачлечковић, велики  пријатељ Срба  и Србије. 

12. фебруара ј најбољи светски скијач Ивица Костелић победом у последњој суперкомбинацији ове 

сезоне, у руском скијачком центру Краснаја Пољана , освојио Мали кристални глобус у овој 

дисциплини. 

 . 

-  

                       Ivica Kostelić 

-15. фебруар — Новак Ђоковић одликован, за Дан Државности, највишим 

одликовањем Републике Србије -орденом Карађорђеве звезде првог степена. 

  

 У 

  

-Фебруар 2012.године. Публикован Родослов Братства Беатовића. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/12._velja%C4%8De
https://hr.wikipedia.org/wiki/12._velja%C4%8De
https://hr.wikipedia.org/wiki/12._velja%C4%8De
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivica_Kosteli%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Сродник  Брано Беатовић ( томови 1-5) је радио годинама на прикупљању материјала, 

обради и писању.  

 

Бранислав Брано Беатовић 

Пред нама је велико остварење овога необичног ствараоца, у већ поодмаклим 

годинама,  a које се оставља поколењима.Брано је овај пројекат урадио врхунски 

стручно и ова монографија је понос свих Беатовића.  

 

Беатовићу потичу из брака Маре кћерке  Иве Црнојевића, која се у 15 веку удала за 

Беата сина Пилата,  по се то место где је Пилат живео, назвало до данашњих дана 

Пилатовац, припада Црној Гори, Стара Херцеговина. ( Напомена аутора: из 
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Пилатовца је Дара, девојачко презиме Лучић, супруга најближег рођака Слободана 

Рачића-томови 1-5. Неко ми рече-Траг јегуља ). 

Постоји  легенда у народу да је тај херцеговачки Пилат, дошао у Херцеговину, да је 

потомак библијског Понтија Пилата. Понтије Пилат (лат.Pontius Pilate) је био охоли 

римски прокуратор Јудеје од 26. до 36. године. По Библији, учествовао у осуђивању 

Исуса Христа. Дан Христовог распећа је веома занимљив  у историји човечанства, 

истина је да је Исус по наредби Понтија Пилата убијен као претња Римском царству.  

Али таква народна веровања немају конкретне доказе. Име  Беат међу Србима се 

помиње и пре удаје Маре за Беата сина Пилатовог, чак и пре Битке на Косову 

1389.године. Брано Беатовић у његовој монографији износи податак да је име ` Пилат` 

потиче из грчког језика и значи `` јахач на коњу``. 

Брано истиче словенско, а не латинско у имену Родства Беатовића. Он читаоце на 

странама Родослова  27 и 28  упознје са тезом Виктора Беатовића, који спада у реформа 

торе историје,.доказујући да Словени нису дошли на Балкан  него супротно, да је 

Балкан постојбина  Словена.На странама 28 и 29 , у прилогу, даје резиме ставова 

чувеног професора Кљусова, који доказује на основу ДНК анализа и других 

истраживања, да је Балкан прапостојбина Словена, одакле су се они раселили. 

Документ број 366. 

Пажљив читалаца ће се сетити из претходних поглавља и из тома 5, да су о мојим 

књигама говорили управо Слободан Јарчевић и Јован Деретић, они су предводници 

реформе историје Балкана и словенских народа, сматрају да су кроз целу историји, 

историјске чињенице биле фалсификоване од стране тадашњих појединих моћних и 

великих држава. Залажу се да се ови фалсификати исправе, и ова група реформатора из 

Србије има све већу подршку од историчара широм света. 

 Покојна мајка моје мајке Савка Поповић, девојачко Беатовић је из херцеговачких 

Беатовића са планине Лебршник изнад Гацког, њени родитељи су се доселили у 

Источну Босну, Сребреницу и Братунац почетком 20 века..Брано је из тих босанских 

Беатовића. 

 Занимљиво, током целога живота сам сусретао Беатовиће,  недавно на њиховим скуповима у 

Београду поводом  јавних представљања  Родослова Беатовића, сам запазио, и не само ја, него 

и други Беатовићи, да су Беатовићи већином плавокоси и светлооки. 

А ипак, већина Херцеговаца нису плавокоси, има их поприлично, али ипак  су већина смеђи, 

има и подоста црнокосих. 

Не могу да нађем ваљано објашњење зашто је тако.  
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Разговарао сам о боји косе и очију  Беатовћиа са рођаком Ацом  Беатовићем, који живи у 

Београду, сином  Мирка Беатовића ( томови 1-5), ујака мајке. Он је стојички  прозборио:`` Ту је 

се неко умешао``. 

Дошло је до неспоразума између Бране и млађег родственима Данила Беатовића. Упутио сам  

Данилу писмо  разума и помирења:  

 

  

-Фебруар 2012.године. Зашто снежне падавине паралишу Србију а то нису чиниле раније?  

Dragi Danilo, 

 

Kaţem dragi jer smo od Beatovića, to su krv i duh na delu.A to danas najviše treba poštovati,  

u ovim teškim vremenima, samo nam pomoć moţe doći od svojih.Mene u ovoj Vašoj poruci 

raduju tonovi razuma: Brano je dobar i ĉestit ĉovek, Vaša zamerka se ne odnosi na njega kao 

ĉoveka i njegov ceo ţivot koji je ĉist i neokaljan kao suza, nego mu zamerate samo neke 

stvari oko rada na RODOSLOVU. Ja sam ĉitao Vašu poruku vrlo paţljivo, ali da budem 

iskren bio sam zaprepašćen Vašom ţuĉi i oštrinom osude, i zato što ste ovu Vašu poruku 

poslali na brojne adrese. Trebali ste prethodno sve sa Branom da razjasnite i da ne širite.Brano 

na mene nije vršio nikavav uticaj niti smo prethodno komunicirali u vezi vaših nesporazumu. 

Jednostavno, Brano je vrlo blizak srodnik moje majke, o kome znam tako mnogo, za mene je 

apsolutno neprihvatljivo da se neko tako ponaša sa vrhunskim intelektualcem, ĉovekom od 

integriteta koji je ceo ţivot bio ĉastan i pošten,  a Vi ga sada ocrniste i pokušavate da ga 

moralno sahranite, zbog nedavnog jednostranog dogaĊaja, a zaboravljate preko osam decenija 

njegovog ţivota i izuzetnih zasluga. Morate shvatiti Danilo, da ste preterali. I treba da stvar 

korigujete, i izgladite. Jer Vaša ocena nanosi štete ne samo Vama, Brani, i meni,. Nego svima 

nama koj imamo veze sa Beatovićima, i generalno govoreći našem narodu. Deo prepiske 

nisam isekao, jednostavno moj PC nije hteo da prihvati da sve pošalje, na kraju sam slao u 

delovima i samo na nekoliko adresa, ne na sve odjednom.( Izgubio sam mnogo vremena, Vaš 

PC to moţe pa šaljite Vi?). Slika konjanika na koricama nije uopšte bitna, to niko od Beatovića i 

drugih koje sam pitao, nije zapazio niti dao bilo kakvu kritiku, bilo šta drugo da je stavljeno na korice, bi 
moglo biti povod za osporavanje. Ljudi su subjektivni, niša nije apsolutno, sve može bit i sporno, čovek 
je nesavršeno biće. Ova Vaša zamerka je nevažna, i ne može nikako biti uzeta u obzir za Vašu 
predimenzioniranu reakciju. Vaše nejasne reči  ’’po Rakiću predak katolik’’, nemaju nikakve veze sa 
Branom, koga svi poznajemo kao časnog i poštenog čoveka, i pripadnika svoga roda, koji iskreno 
uvažava  i druge vere i narode. Nikako se ne mogu saglasit i sa Vama da je ’’ da je rad ogoljen i 
iskasapljen u odnosu na ono šta je trebao da bude’’, ja sam pisac, znam koliko je to naporan posao, 
koliko vremena treba, truda, energije i sredstava da se napiše, prikupi građa, a Brano je to sve uradio, 
u njegovim godinama, bez dovoljno sredstava u vremenskom i svakojakom drugom škripcu, i sa 
njegovim zdravljem. I sa najplemenitijom pobudom: da tako veliko bratstvo bude ubeleženo. Ja sam 
proučio RODOSLOV, dao ga drugima, svi se slažu da je odlilno urađen u svakom pogledu. Ako 
cepidlačmo, uvek se mogu naći zamerke bilo kom radu. A nama to nije cilj. Raduju me Vaše mudre 
reči:’’ U pozitivne nacionalne i strukovne karakteristike koje ste naveli za Branu, apsolutno ne 
sumnjam i ne sporim, ako ste čitali onda ste mogli pročitati da su moje negativne ocene upućene 
isključivo Branu kao saradniku na pisanju zajedničkog rada. UZ dužno poštovanje Branova zasluga za 
izradu rodoslova je nemeriva’’. Zatro uviđajući da i Vi lično cenite visoko Branu, kao ličnost, a da mu 

zamerate  samo u vezi  nekih detalja rodoslova,  zamolio bih Vas da smirite loptu, i da sa Branom 

ponovo uspostavite normalne rodbinske odnose. A RODOSLOV moţe biti usavršavan 

vremenom. NE SUDI DA TI NE BUDE SUĐENO. NE PRESUĐU; NEGO PROSUĐUJ. 

COMPRENDRE, SIGNIFFIE  PARDONNER ( Razumeti, znaĉi oprostiti). Danas nam 

trebaju isopravne procene i sloga, a ne zavade i svaĊe.Vi ste mudar ĉovek,  Vi to poimate. 

Ukoliko je bilo sporova, u vezi akcija i rada na rodoslovu, to treba da razjasnite smireno, 

znajte da je Brano star i iznuren, da je to bio vrlo stresan i zamoran posao, u vremenskom i 

svakom drugom tesnacu, ima svakojake druge porodiĉne i td obaveze, nije mu bilo lako, a on 

je to uprkos sveag uradio. On se oseća duboko povreĊen, oĉekivao je pohvale, a Vi ste 

omalovaţili njegov rad. Znajte da se u takvim okolnostima javiti nestrpljenje da se što pre 

uradi, po svaku cenu, njega jure i godine, pa se mogu  takvim okonostima javiti izvesna 

neusaglašavanja sa Vama. Ĉemu ne treba davati usbjektivna tumaĉenja, nego to razjasniti 

civlizovano i uz uvaţavanje starijeg i njegovog posvećivanja za stvar BRATSTVA. Ja 

verujem da postoji i druga strana medalje, svi smo mi subjektivni, istina je relativna stvar, 

ljudi su subjektivni, znam ubice koji su ubeĊeni da su u pravu. A Bog presuĊuje. Slaţem se 

Danil potpuno sa Vama da loše procene i svaĊe štete i Vama i nama, i Brani, i Beatovićma, i 
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Дунавске санте однеле марину, власници руинирани нису у стању да се брину.  

 

 
Tomislav Krsmanovic: ZAŠTO  OBILNE  SNEŢNE  PADAVINE  SADA  PARALIŠU 

SRBIJU, A TO NISU ĈINILE  RANIJE?  Zato je su narod i država klonuli. 

 
Sadašnje obilne sneţne padavine su stvorile istinski haos, ponekad teško rešive probleme 

stanovnicima Srbije i nadleţnim drţavnim organima. 

 

Nikako se ne moţe prihvatiti obrazloţenje da je to zato jer su za to krive neuobiĉajene 

vremenske neprilike, velike sneţne padavine, niska temperatura, mrazevi, neobiĉno 

hladna duga zima.  

 

Iz prostog razloga je je takvih nepogoda i sneţnih nanosa bilo i ranije. Setimo se, pre 

ĉetiri pet decenija, ovakve duge i hladne zime,  još hladnije, su bile normalna pojava. To 

se moţe isĉitati kroz uvid u meteorološke podatke. 

 

Srbija je u kolapsu, njeni stanovnici zarobljeni i paralisani, ne zato što ih je zadesila 

neobiĉna hladna zima, kakve ranije nije bilo, nego zbog sasvim drugih razloga: 

-stanovništvo je snemoćalo, ostarilo, ili bolesno 

-osiromašilo 

-drţava klonula bez novca i dovoljnih kadrova  mehanike. 

-ljudi i ţene nisu u stanju da se iz zavejanh naseobina, sela i zaseoka  upute do 

prodavnice , do zdravstvene ustanove, nema više podmlatka, otišao je u velike gradove, 

nema ko da im pomogne. Ranije su bili mlaĊi, zdraviji, bilo je mladih. Sada toga više 

nema. 

-u gradovima ruinirano i apatiĉno stanovništvo nema snage da oĉisti trotoare, pogotovu 

ledenice i sneg sa ravnih krovova, voda curi u stanove, sneg probija kroz tavanice, voda 

ulazi kroz slivnike u prozore u kupatila, u špajze. Kako će stari i iznureni ljudi i ţene to 

da uĉine kada nemaju snage da bace smeće u kontejnere , nego ga bacaju kroz prozore 

-drţava nije u stanju da obezbedi krovove  zgrada, da oĉisti ledenice i sneg sa krovova, 

ne moţe da pomogne onima zavejanim po zabitim naseljima, osiromašena drţava bez 

novca  kadrova i mehanike poziva stanovnike da oni to sami uĉine? Kako da uĉine kada 

pojedini od njih nemaju snage da siĊu ni do kontejnera, niti imaju pare za hleb i lekove, 

a sada treba da plate skupe zanatlije da se pentraju po klizavim krovovima? 

 

SRBIJU  JE  ZADESILA  JEDNA  OD   NAJTEŢIH TRAGEDIJA: ONA JE 

DECENIJAMA  BILA  PODMUKLO  OBARANA U POSTELJU. 
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-  

-21 фебруар 2012.гпдине.Напад на здравље. 

-  

         Документ број 367. 

24. фебруар — Београд и Приштина постигли договор о регионалном представљању власти 

покрајине на међународним скуповима, што је био један од најважнијих услова Србији за добијање 

статуса кандидата за чланство у ЕУ. 

26 фебруара је Миланов рођендан,има сада 31 годину. забринут сам, време пролази а још није 

нашао посао. А када да заснује породицу? 

Tomislav Krsmanović: DUNAVSKE  LEDENE  SANTE  ODNELE  ZEMUNSKU 

MARINU  NIZ  DUNAV- DEZORGANIZACIJA  I  OBESPOMOĆENOST  

GRAĐANA, STRUĈNIH  SLUŢBI I  DRŢAVE. 

 

Sneţne padavine, duga i hladna zima , su stvorili ponegde istinski meteţ , zavejani i nemoćni 

ljudi, bolesni, bez lekova, stari, bez snage da kupe lekove i hranu, da oĉiste sneg, da greju 

prostorije, stanovnici velikih gradova osiromašili i snemoćali, nisu  stanju da oĉiste krovove, 

oluke i slavine., da uklone ledenice, mnogi ne uklanjaju sneg ispred zgrada.  Osiromašena  

drţava bez sredstvava, kadrova i mehanike, nadleţne gradske sluţbe zatrpane apelima oĉajnih 

graĊana za intervencije i pomoć, nema mogućnosti da im pomogne, poziva graĊane da se 

sami staraju o sebi.. 

 

Kako da se staraju kada ih ima popriliĉno koji nemaju ni za hleb, niti snage da odu do 

kontejnera, nego smeće bacaju kroz prozor. 

 

Stiţu objašnjenja sa razliĉitih strana, da je ovom meteţu uzrok neobiĉna hladna i duga zima. 

 

Ovako objašnjenje se ne moţe prihvatiti kao valjano. Jer je i ranije bilo i hladnijih zima, ali 

ovakvih teškoća i problema, da ih nazovem komunalnih,  nije bilo. 

 

Evo veĉeras udarna vest na TV : ledene sante su krenule iznenadno niz Dunav i odnele su niz 

Dunav skoro celu zemunsku marinu i većinu plovila i splavova.! 

 

Bilo je i ranijih  hladnijih zima, ali ovakvih havarija plovila usled leda nije bilo u toj meri. 

 

Ovom haosu na Dunavu nije kriva hladna zima i meteorologija nego nešto drugo, nad ĉime se 

treba  najozbiljnije zamisliti. 

 

Srbija je snemoćala i obespomoćena. Jedna ovakva benigna elementarna  nepogoda je Srbiju 

uzdrmala, skoro destbilizovala.. 

 

Zašto? 

 

Zato je su graĊani iznureni i obezglavljeni, osiromašeni, na njih su se navalile svakojake 

nevolje, nisu u stanju da se brane, samo gledaju da preţive, da mogu da dišu, da budu ţivi. Ne 

mogu da obavljaju svoje obaveze i zadatke kako treba na radnom mestu, u zajednici, u 

porodici., u svome domaćinstvu, u susedstvu. Kaţu za lekare. Oni ne mogu da leĉe ni sebe i 

svoje, a kako će nas. A za policajce: ne mogu sebe same da z aštite. Isto i za sudije. 

 

Drţava osiromašila, a i nju saĉinjavaju depresivni i anemiĉni pojedinci, bez dovoljnih 

sredstava, mehanike, kvalitet rada struĉnih sluţbi je jako opao, povrh svega nema kadrova, 

mehanike, sve je zamrlo. 

 

Da su se vlasnici plovila brinuli i pratili vodostaj i preduzimali mere za njihova vozila, da su 

struĉne sluţbe predvidele praskavi lom ledenih santi o plovila u zemunsko marini, ,da je 

drţava blagovremenio reagovala, i svakojake struĉne komunalne i druge sluţbe, do ovakvog 

ishoda ne bi nikako došlo. 

 

U prodajnim punktovima opada promet, ne sam o zbog siromaštva, nego i zato jer nema 

energie da se doĊe i kupi, kupuje se s amo ono najneophodnie. Drugi kaţu: NEMA LJUDI!  

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-29 фебруар 2012.године. Књижевно вече у УК Вук Караџић у Београду.  

 

 Мила Алечковић је надахнуто приказала  моју књигу. Ово је први пут да се неко осврне на 

моје дневничке записе прибегавајући психоанализи. Она у мојим списима нарочито указује на 

улогу мајке.  

Онда се вратила  у салу и села поред њеног угледног супруга. 

 

-  

              Мила Алечковић, трећа с`лева. 

Моје дневничке записе исчитава Милош Јевтић, за кога кажу да је новинар, а он је 

много више од тога. Током 1980-их и касније, долазећи у просторије Радио Београда 

сам га сусретао и у пар наврата накратко разговарао са њим,  о могућностима да моје 

књиге буду представљенe на програму Радио Београда 2, где је он био на радном месту 

уредника. 

ДВЕ  КЊИЖЕВНЕ  ВЕЧЕРИ  ТОМИСЛАВА  КРСМАНОВИЋА  

             ( Vikipedia, www.tomislavkrsmanovic.com).  

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ  АУТОБИОГРАФСКОГ  

РОМАНА  САГА  О.... ИЋИМА, Први том ( 1940-1953),     

                Виски. вотка, шљивовица 
 

1. У среду 29 фебруара у 19 часова, у просторијама УК '' ВУК КАРАЏИЋ'', 

Булевар краља Александра број 77 а. 

2. У четвртак 1 марта у 18 часова у Библиотеци СВЕТИ САВА у Земуну, у 

улици Петра Зрињског број 8 (код Пијаце).  

 

 

Учесници: 

-др.Мила Алечковић, психолог 

-др.Јован Деретић, историчар 

-др.Стеван Петровић, психијатар 

-Маринко Арсић Ивков, писац 

-Гордана Копривица, новинар 

-А.Мариоков, публициста 

-и аутор. 

 

Oдломке из књиге чита Јелена Жигон (  у Дому културе ВУК КАРАЏИЋ). 

Извођач: Љиљана Арсеновић, клавир ( у Библиотеци Свет и Сава у Земуну). 
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Новинари ове медијске куће су углавном били коректни, али њима је било забрањено 

да уступе простор борцима за људска права, уз напомену да се стање осетно поправило 

почетком 1990.их година.  

Мој први утисак  о Милошу Јевтићу је био да је он озбиљан човек, у њему сам назирао 

нешто морално и духовно,  али ипак мој утисак је био да је он на неки начин 

конформиста. Ипак сам се замисло, да нисам пребрз у поцени, ипак, његово лице, очи, 

покрети, изговорене речи, као да су ми у магновењу саопштавали, да он жели да 

поради за опште добро, али мора да чува радно место и да се не замера охолим 

властодршцима ( уз напомену да су многи од тадашњих моћника у Радио Београду и 

РТС у наилазећим годинама били збрисани, или зато што нису умели да се прилагоде 

на брзо мењајуће и врло сложене друштвене промене, или једноставно, што су морали 

да на њихова места дођу други) . 

Током 1990-их и све више 2000-их, и све до данашњих дана сам имао прилике да 

стичем нове и потпуније податке о њему као човеку и интелектуалцу.  

Сазнао сам да је у време комунизма заузимао положаје у култури, а да је затим прешао 

у Радио Београд, где је пензионисан 2001.године. Изгледа да је имао и политичких 

неприлика?  Управо због тога би требао да буде конформиста? Читао сам његове 

текстове, интервјуе, открио сам у њима питак литерарни стил и духовну дубину.  

 

Постпено се мој први утисак о њему мењао. 

Недавно сам проследио на његову емаил адресу линк са мојим дневничким записима, 

уб рзо смо се срели у кафани , некадашњем Трандафиловићу код Црвеног крста,да на 

миру разговарамо.  

Сазнао сам да је отуда из мога завичаја, тамо од Лознице ка Ваљеву. Људи из тога 

краја се немушто схватају и промишљају. Њега се нарочито досегло да у мојој књизи 

често говорим о нашој заједничкој постојбини, о тамошњим историјским догађајима, о 

људима из тог дела Србије.  

Мање смо разговарали о књизи,  а више о .свакодневним догађањима, његово лице је 

било тужно када ми је тихо казао да је његова супруга озбиљно болесна.  

Једном приликом ме је упознао у тој кафани са .академиком Предрагом Пипером,. 
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Милош Јевтић. 

познатим  у свету по својим радовима из области славистике и српског језика и 

књижевности. Академик Пипер  је на мене оставо изузетан утисак, не само својом 

стручношћу, него и као човек. Сјајан интелектуалац, а тако скроман и добронамеран, 

духован и моралан. Помало необично за ово наше време..  

Апелациони суд је донео незакониту пресуду, поднео сам  Ревизију Високом 

касационом суду у Београду. њихова стратегија је препознатиљива, узимајући у обзир 

моје године, изнурити и добити  у времену. 

То је рововска борба против злочиниоца. 

Документ број 368. 

1 марта 2012.године је обављено представљање књиге  САГА О .... ИЋИМА Први том ( 

1940-1953) у Библиотеци Свети Сава у Земуну у 18 часова.  

Имао сам тада прилику да упознам психолога Влајка Пановића. За реч се јавио млађи 

човек, његов израз лица, гестови и изговорене речи су одавале духовну  и моралну 

особу.  Од тада се дружимо, он је из Селанца код Узовнице, отуда са Дрине. Он је 

одани верник и привржен нашој Православној цркви, када год би могао ме је 

подржавао и излазио у сусрет. 

1. марта Србија је званично постала кандидат за улазак у Европску унију. 

Мира Симоновић  (том 1)је школска другарица. Удовица, муж јој је био 

универзитетски професор, витка, тамно  смеђа, завршла је енглески језик на 

Филолошком факултету у Београду, цео радни век је провела у ЈАТ-у као  секретарица 

генералног директора. Мира станује у строгом центру Београда у Нушићевој улици, 

срећемо се на састанцима генерације из Прве београдцске гимназије. 

Она је по мајци Гркиња, са острва Закингтоса, пореклом из Битоља, њен отац је Србин. 

Мирин покојни муж је био универзитетски професор, познати научник. ``Баш када је 

добио значајно признање из Француске ми је забринут казао-десиће се нешто лоше, 

ово из Француске не ваља никако, и десило се, убрзо се разболео и преминуо``, док је 

ово изговарала посматрала ме је тужно, као да очекује од мене објашњење.. 

`` Тек када сретнем наше исписнике видимо колико смо остарили, треба ми неколико  

дана да се повратим``, ми се повери док смо седели у послатичарници у Нушићевој 

улици, у непосредном суседству њеног стана. 

А она је она стара Мира из учионице Прве београдсе гимназије, сјајно се држи за њене 

године. Била је у школи виђена као врло привлачна . 

Мира је за мене врста медицинског феномена, спава  ноћу само 3 сата. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


1104 
 

4. марта су одржани председнички избори у Русији на којима је Владимир 

Путин освојио убедљиву победу од 63,60 % гласова. 

-8 март 2012.године. Интервенција професора Кена Скуланда послата 

председнику Борису Тадићу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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To: predsednik@predsednik.rs   

From: Ken Schoolland <schoollak001@hawaii.rr.com>   
Subject: An appeal for Tomislav Krsmanovic   

Cc: JimElwood, Mary Ruwart,   
  

International Society for Individual Liberty   
94 - 1072 Alelo Street, Waipahu, HI, 96797, USA   

Email:  Ken.sc hoolland@gmail.com , 1 - 808 - 389 - 1998 cell   
March 8, 2012   

  
Boris Tadic,   

President of Serbia,   
tel.381.11.3231033; fax.381.11 - 3030868);   

predsednik@predsednik.rs   
  

Dear President Tadic,   
As a professor of economics at Hawaii Pacific University and President of the  International  
Society for Individual Liberty (ISIL), I have had the extraordinary pleasure of working with  

Tomislav Krsmanovic. I am pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the  
translation, publication, and distribution my book on economics  education for many language  

editions throughout the Balkans.   
  

In addition, he has done much the same for Dr. Mary Ruwart, Chairman of the Board of  
Directors of ISIL and author of  Healing Our World . Thousands of ISIL members throughout  

the world have been  very much inspired by Mr. Krsmanovic's tireless and courageous zeal in  
helping to promote a respect for human rights.   

 

Thus it is with great concern that we have followed closely his numerous travails in recent  
years. We wish to acknowledge his long - standin g compensation request under consideration  

by Judge Predrag Vasic of Visi sud Beograd, no. II - P.br.2228/2010.     
  

He has filed an appeal of his case which remains under consideration. I would be most  
grateful for your assistance to his situation, as it is su rely deserved by no finer an individual  

than I have ever known. Please forgive me for this intrusion, but I am much in debt to my 

dear  friend Mr. Krsmanovic for his dedication to the causes of freedom.   
  

         Aloha,   
  

   Ken Schoolland   
   President,   

       I nternational Society for Individual Liberty   
      http://www.isil.org/   

Dear Tomislav,   
    

I'll write letters this week. Aloha, Ken   

On Wed, 2012 at 9:00 PM, books < books@eunet.rs > wrote:   

,    
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11 марта је амерички либертаријанац  Жошуа дошао у посету Београду. Он је учтив и 

љубазан, али мало прича. 

 

 

              Жошуа. 

-13 март 2012.године. Виши суд у Београду ми одредио да платим  износ од 

195.000.00 динара судске таксе ( 1900 евра) у мојој Тужби за накнаду 

штете.КАЖЊЕН САМ ЗБОГ ВЕРБАЛНОГ ДЕЛИКТА. 

Уместо да ми буде додељена правична накнада за вишедеценијске нанете штете, Виши 

суд ми шаље Решење да платим судску таксу у износу од  195.000.00 динара. Уместо 

да ми одреди накнаду, кажњава ме. Испада да се не сме тражити законита судска 

накнада за причињене штете. 

О необичном поступку суда  сам обавестио јавност и медија. 

13 марта сам се обратио  новинару Милану Зоричићу: 
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- 

12 марта сам овим поводом  упутио допис госпођи Хелени Сурлић из Министарства 

правде2012.године. Госпођа Сурлић је увек одговарала на моје поднеске, једном сам 

био примљен  на разговор. Био сам пријатно изненађен, навикао сам да у државним 

оганима срећем уштогљене и охоле бирократе и мушкарце и жене. Она је била сушта 

супротност. Врло учтива, савесна и професионална, увек би у одговору стајало  

упутство шта треба учинити и коме се обратити, 

Документ број  369. 

 

-12 март 2012.године. Настављам да захтевам да Виши суд укине незакониту 

судску таксу. 

Томислав Крсмановић                                                                               13.3.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; Vikipedija; solair.eunet.rs://~pokrets; www.tomislavkrsmanovic.com;  

АРХИВ САНУ 

 

Господин Милан Зоричић, новинар 

 

Поштовани господине Зоричићу,   

 

 

У прилогу два текста: 

 

                  1.  КАЖЊЕН САМ ЗБОГ ВЕРБАЛНОГ ( ПИСАНОГ) ДЕЛИКТА  

                     Одлуком Вишег суда у Београду 2П-2228/10 од 28.2.2012 године.  

 

 

Дана 29 фебруара ове године сам добио од Вишег суда у Београду 2П-2228/10 НАЛОГ 

ЗА ПЛАЋАЊE У ГОТОВУ суме у износу од 195.000 ,00.дин ( око 1.900 евра), уз 

претњу принудном наплатом.  

 

Чиме сам кажњен због вербалног деликта, јер сам оптужио судство да је корумпирано и 

неправично, и да се у Србији људска права крше масовно и сиетематски.. 

 

Дана 28.5.1994 године сам поднео Првом општинском суду у Београду тужбу 

(П.3547/94) против Републике Србије и Републике Југославије због пар стотина 

кривичних дела и последично насталих штета, у временском периоду од 1975 године,  и 

раније, до датума подношења тужбе. Ова тужба је затим пренета у надлежност Вишег 

суда у Београду који је одбио дана 17.11.2010 године,  број 2П.2228/200 , жалио сам се 

Апелационoм суду у Београду, који је такође моје захтеве одбио дана 13.12.2011 ( 

Гж.бр. 1321/11).  

 

Користећи законску одредбу, због драстичних повреда одредби закона, поднео сам 

захтев за Ревизију Високом касационом суду дана 1.03.2012 године. 

 

У међувремену су од 1994 године, према мени почињена нова тешка кривична дела.  

 

У наведеним тужбама сам се се позвао  на одредбе Кривичног законика Србије 

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО, јер сам у ово време, од 1975 ( и раније) а све до 

данашњих дана, био жртва континуелних злоупотреба, од стране истих државних 

установа, или појединаца сарадника тужене.. 

 

У два наврата сам био смештан у псхијатријску установу по казни, због речи, где сам 

био жртва физичких тортура ( 1975 и 1983 године), уз примену по здравље врло 

штетних ињекција ( DEPO MODITEN), са продуженим вишемесечним дејством. Којом 

приликом сам био  маркиран фалсификованом психијатријском дијагнозом, која je 

означавала искључење из професионалне утакмице, у јавном и политичком, научном 

животу, пред судовима,  иако је ова наручена психијатријска дијагноза судски 

обеснажена Налазом Судско психијатријског одбора Медицинског факултета у 

Београду од  20.4.1982 године. Органи тужене су ме 1982 године у бракоразводној 

парници незаконитим поступцима лишили својине над личним станом ( ‟‟ јер ће да 
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Обраћам се Мирку Цветковићу, председнику Владе Србије, Заштитнику грађана, 

Борису  Тадићу, у прилогу. 

Документ број 370. 

 

 

                   Борис Тадић. 

Послао сам сличан дпис и на адресу НВО-ЈУКОМ. 

 

 

     М. Антонијевић, правник ЈУКОМ-а 

Више  јавних посленика је потписало ПЕТИЦИЈУ, којом захтевају  од надлежних 

државних органа да прекину да многим грађанима опструирају употребу личних  

рачунара. 

Документ број 371. 

19 марта сам се у вези  незаконите судске таксе обратио  предметном судији Вишег 

суда у Београду Предрагу Васићу. 

Документ број 372. 

Суду сам доставио доказе о имовном стању и да нисам у могућноси да платим судску 

таксу,  да помажем незапосленог  сина и сестр ичину Валерију.  
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Родбина ме подржава.:  

Наставља се прикупљање потписа за петицију. Петицију сам доставио и министру  

Предрагу Марковићу. 

-  

       Предраг Марковић 

Миле Димитријевић ( томови 4 и 5), наш представник  за  регион  Пожаревац,  је 

искрено одушевљен дугом брадом министра Марковића. `` Могла би да буде и дужа``, 

рече ми усхићено  телефоном, он му се не потсмехује, он то стварно мисли. 

-Март 2012.године. План активности. 

Борим се са врло моћним и подмуклим закулисаним апаратчицима. Да бих постизао 

какве такве резултате , неопходни су, између осталога, и метод са јасним планом 

активности. 

Документ број  373. 

Доктор  Влада Љубичић наставља да анимира скупове у Дубљанској број 10. тамо ме је 

упознао са адвокатом Радошем Плазинићем.  Радош је од Чачка, то су људи часни и 

поштени, правник у пензији, прихватио се да ми помогне саветима у моме поднеску за 

накнаду штете. 

21 марта сам се обратио Предлогом за сарадњу НВО СРПСКО-РУСКА САРАДЊА 

Документ 374. 

Валерија Двокић 

Пожешка број 134/III спрат , Београд 

 

ИЗЈАВА 

 

Као сестричина Томислава Крсмановића, из Београда, Станка Пауновића 70, 

изјављујем да сам удовица, без сталног запослења, издржавам ћерку ученицу( 18 

година), мужа су ми на дужности обезбеђења објекта, недавно убили криминалци. 

Без сталних смо прихода, сада чувам непокретан стар брачни пар 6 дана од ујутру 

до мрака, за износ од 20.000 динара, а често сам без запослења и икаквих прихода. 

Нисам платила комуналије неколико година, моја ћерка и ја живимо у беди, 

повремено нас када запне помаже ујак Томислав Крсмановић . 

 

Ову изјаву дајем на захтев Томислава Крсмановића, ради регулисања његове 

судске таксе. 

 

У Београду    19.3.2012 године                                      Валерија Двокић     
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21 марта сам се обратио у вези судске таксе, овога пута Драгану Живковићу, новинару 

Судови развлаче и одлажу у недоглед поступак за накнаду штете, али и мој захтев за 

рехабиитацију. 

-Март 2012.године. Са Десом у Земуну. 

Остварила се давна Десина жеља да посетимо Земун и земунски Завичајни музеј, 

лоциран у Главној улици број 9 у центру Земуна. . 

 

Она ужива у уметничким рукотворинама, понајвише у сликама и фрескама. Са великом 

пажњом се удубљивала у  експонате. 

 
 

После посете музеју смо отишли на концерт наше заједничке познанице Лиле 

Арсеновић у Дому ваздухопловства у непосредној близини Завичајног музеја.Нисмо 

остали до краја, изашли смо на паузи да се прошетамо Земуном, и да изађемо на 

Земунски кеј.  

Прошли смо Мажуранићевом улицом у којој сам становао као подстанар неколико 

година до 1997. године. Показах јој полуотшкринут прозор:`` Ето у том стану сам 

становао``.Пре него што смо се приближили томе стану прошли смо поред стана 

Лилице Арсеновић у истој улици. Светло није било упаљено.Значи још се није вратила 

са концерта. Познато ми је од раније да је Деса једно време становала у Лиличином 

стану.  

После дуге шетње кејом смо се упутили аутобусом на Миљаковац, тамо станујемо 

обадвоје. Деса ме је позвала на топао чај. Напољу је још било прохладно. 
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Она откључа врата, мачке се пред нама разјурише на све стране, било их је неколико, 

прескачу по столу у кухињи, јуре преко тањира, улетоше у спаваћу собу, јуришају на 

врата хоће напоље. мијаучу, увијају се, трче по симсу .. 

 

Био сам збуњен и непријатно изненађен.  

Ако дође повремено у посету њен брат који живи у Београду, и ако се други брат врати 

из Немачке, што има намеру, они неће моћи да трпе да им мачке скачу преко глава и 

кревета док спавају ноћу, да газе по столовима и додирују посуђе. 

`` Твоја брата неће моћи да трпе мачке када дођу,узми неколико њих и  остави их негде 

у некој згради са више спратова, узми две само да ти остану``, рекох јој. 

Она је ћутала.Тако нешто јој не пада ни на крај памети. 

Можда ће се због мачака љуто завадити са браћом.?   

Она је са њима већ поодавно у завади, породични односи су озбиљно поремећени. 

`` Хтео бих да мирим тебе и твоју браћу``, понудих јо најискреније моју услугу. Дубоко 

сам  разжалошћен међусобном нетрпељивошћу ове часне и несретне породице.. Убеђен 

сам да се ради  о неспоразумима и лошим проценама.:`` Имаш само та два брата овде, у 

туђини сте, треба да се слажете и волите``? 

`` Они то не желе``, убеђена је да је тако. 

 А ја мислим да је друго по среди. 

`` Они ме мрзе, хоће да ме лише права на стан, да ме избаце из стана``  

`` Зашто``? 

Није могла да ми јасно објасни о чему се ради.Изгледа да она није у њиховим очима 

довољно поуздана, да  страхују да она не проћерда олако њен део родитељског стана 

буд зашто, из њених речи назирем да можда страхују да она као припадница 

Адвенистичке цркве,  не остави свој део стана њеној цркви.? 

`` Они пуше, галаме ноћу,.изгубили су кућу на суду, преварили су их, неко ће их тако 

преварити  и за овај стан``, упорна је и нервозна. 
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Мислим да су обе стране  запале у погрешне процене.  

Опет сам јој предложио да ме упозна са браћом, да са њима поразговарам и да их 

измирим.  

Моја убеђивања нису ништа вредела. Помишљао сам да одем до њих када они дођу. ?  

Али шта ако се наљуте на мене?  

Врло добро ми је познато шта су поремећени породични односи. Такве је врло тешко 

мирити. 

То обично не успева ни судовима, нити центрима за социјални рад. 

Не ради се само о овој породици. Поремећени породични односи су се уселили у многе 

станове и породице. 
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Када смогнем времена и енергије настављам да позивам потенцијалне туристе да дођу 

на Дрину. 

Документ б рој 375. 

                                                                                                          

   Томислав Крсмановић : РЕВИЗИЈА од 1.3.2012 године. 

 
Судски поступак траје од 1994 године, Апелациони суд у Београду је одбио мој 

захтев 1.12.2011 године, дана 1.3.2012 године сам поднео РЕВИЗИЈУ Врховнм 

касационом суду. Ја сам жртва тешких политичких прогона који трају од 1975, и 

раније, све до данас. Судство Србије тврди да моји докази и сведоци не постоје. 

 

Изволите у прилогу РЕВИЗИЈА. 

 

 

                                                 ВИШЕМ  СУДУ  У  БЕОГРАДУ 

                                                                         ЗА 

                                                ВРХОВНИ  КАСАЦИОНИ  СУД  

 

                                                                                                           Б Е О Г Р А Д. 

                                                                                                    ул. Тимочка бр ој  15 

 

Тужилац: Крсмановић Томислав, Станка Пауновића 70, Београд, кога заступа Љиљана 

Јаковљевић адвокат из Београда, Чубурска број 2. 

 

Туженик:  Република Србија, коју заступа Републички јавни правобранилац-БЕОГРАД. 

 

 

                               РЕВИЗИЈА   ПРОТИВ  ПРЕСУДЕ  АПЕЛАЦИОНОГ   СУДА   У     

                                                                  БЕОГРАДУ  

 

                                            Гж.бр.1321/11 , од  13.12.2011 .године 

 

                                   Због свих законом дозвољених разлога ( члан 407 ЗПП): 

I.Због погрешне примене материјалног права ( чл.404 ЗПП) 

II.Због повреде равноправности  грађана (чл.404 ЗПП) 

III..Због битне повреде одредаба парничног поступка (чл. 374, став 1, ЗПП). 

 

                                             О б р а з л о ж е њ е. 

                                                                                                                     

У образложењу, другостепени суд одбија жалбу тужиоца позивајући се на чланове 376 

и  377 ЗОО, изјашњавајући се да је захтев за накнаду штете застарео: ‟‟узимајући у 

обзир  време које је прошло од првог штетног догађаја до задњег до подношња тужбе , 

те је овај суд на утврђено чињенично стање правилно применио материјално право 

тј.одредбу чл.376 ЗОО и чл. 377 ; што се тиче тврдње тужиоца да његово потраживање 

није застарело овај суд је имао  у виду, али јој није придао правни значај, на који казује 

тужилац, с‟обзиром да тужилац није доказао да му је извршењем кривичног дела 

причињена штета ( како би се примениле одредбе чл.377 ЗОО), нити је доказао 

постојање других чињеница подобних да са аспекта институт прекида  застоја рока 

застарелости доведу до тих правних последица. Како су ти акти стекли својство 

правоснажности, више се не може доводити у сумњу њихова пуноважност; напротив 

наступањем тог својства, узима се да је правни акт законит и правилан, те да свака 

непријатност, нелагодност или други терет од његове примене на субјекте права нема 

карактер штете у правном смислу речи, већ представља правну последицу са којом се 
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                                 Дрина. 

- 26 март 2012.година. Лист Правда из Београда објавио  судску глобу-таксу од 

2,000 евра. 

 

Документ број 376. 

Свакодневне шетње и излети на Авалу, су извор здравља. 

 

                         Авала. 

-30 март2012.године. Допис др.Радомиру Ковачевићу  у вези здравља. 

 
Лист ПРАВДА, 26 мар т 2012 г, стр. 12: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ЗА 

ЉУДСКА ПРАВА КАЗНА 2000 ЕВРА. 

 
У овом тексту новинар Филип Роговић каже:После 18 година суђења због захтева 

за накнаду штета које су државни органи нанели Томиславу Крсмановићу 

познатом дисиденту и публицисти, који су према њему починили велики број 

кривичних дела, уместо правичне надокнаде штете, кажњен је да плати 2.000 евра 

наводне судске таксе. За Крсмановића се заложио Кен Скуланд професор Хаваји 

универзитета, обраћајући се Тадићу, Цветковићу и Снежани Маловић је изјавио 

да је Крсмановић кажњен бог вербалног деликта, истичући да је његовг захтев за 

обештећење легалан. 

 

Уместо да будем награђен и да добијем признања за свој допринос демократији, ја 

сам кажњен новчано и мени прете утамничењем на неодређено време. 

 

Иза овога стоје снаге мрака, појединци помрачених умова, аморалне психопате 

сниженог коефицијента интелигенције, услед чега су опасни за безбедност грађана 

Србије. 

 

Ја ћу добити обештећење, јер другачије не може бити. Постоје очигледне 

опипљиве ствари: сунце, реке, земља. Судови тврде  супротно. Уколико сумануте 

не зауставимо они ће Србију гурнути у амбис. А довели су је до ивице провалије. 
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Документ број 377. 

1. априла је шест особа настрадало у пожару у дискотеци "Контраст" у Новом Саду. 

-  

   

3 априлa сам се опет  обратио.Одељењу за надзор рада судова. Судови развлаче. 

Документ број 378. 

5. априла  председница Народне скупштине Славица Ђукић Дејановић је расписала 

председничке изборе за 6. мај 2012. године. 

-5 април 2012.године.Данас представљање књиге у Библиотеци`` Милутин Бојић`` 

 

 

 Јпван Илић Деретић. 

Говорници на данашњој промоцији су  Јован И. Деретић, Слободан Јарчевић и Драгослава 

Копривица, сви троје истакнути представници српске аутохтонистичке школе. 

Јована Илића  Дер етића не треба га мешати са професором Јованом Деретић, историчарем 

српског језика и књижевности. Јован је врло образован и добитник више признања, ожењен 

Францускињом, боравио је дуго ван земље. 

Он  сматра да је историја српског народа измењена под притиском Аустроугарске и Ватикана 

на Берлинском конгресу након чега у Србији почиње да се крије античка историја српског 

Томислав Крсмановић, тел.3511829; моб.тел.064-3095176, Books@eunet.rs 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КЊИЖЕВНЕ ТРИБИНЕ ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА 

, КЊИГА: САГА О ::ИЋИМА, Први том 1940-1953 година, ВОТКА, 

ВИСКИ, ШЉИВОВИЦА., која ће бити одржана у четвртак 5 априла 2012 године у 

19 часова, у Библиотеци МИЛУТИН БОЈИЋ , Илије Гарашанина број 5: 

 

-МАРИНКО АРСИЋ-ИВКОВ 

-др.ЈОВАН ДЕРЕТИЋ 

-СЛОБОДАН ЈАРЧЕВИЋ 

-др.МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ 

-ДРАГОСЛАВА КОПРИВИЦА     ( ДОБРО ДОШЛИ ДРАГОСЛАВА)  

И 

-АУТОР 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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народа и српском  народу се намеће прича да је на Балканско полуострво дошао током Велике 

Сеобе Словена на Балкан. Деретић сматра да је данашња историја о српском народу написана 

на основу одељка Константина VII Порфирогенита "О народима". По њему овај одељак је 

измишљен и неколико векова касније убачен у његово дело "О управљању царством", како би 

се променила историја. 

Јована сам упознао лично приликом  учествовања у  вишестраначким изборима. Био је и на  

листи Демократске заједнице Србије др Обрена Јоксимовића. У децембру 2009. године, 

покушао је да учествује на поновљеним локалним изборима у општини Вождовац, као носилац 

листе Покрет за Вождовац [8], али та листа није испунила неопходне услове за учешће на 

изборима. Године 2011. основао је удружење грађана Слободна Србија. 

Признао сам сам себи касније да сам га погрешно проценио приликом првих сусрета  у 

канцеларији  једне политичке  странке на Вождовцу . Тада ми је у тим смутним и мрачним 

временима свеопштих сумњичења и неповерења, заизгледао као каријериста који пактира са 

сумњивим политичким странкама. Убрзо сам схватио да сам био пребрз  и да је Јован поштен и 

частан и да је покренуо нешто од колосалне важности.  Он ми је казао касније: ``Победници су 

кроз прошле векове кројили историју, време ја да фалсификаторе раскринкамо``.. 

Слободан Јарчевић је са  Деретићем један од најзначајнијих заговорника реформе 

историје. Обадвојица су из прекодринских крајева, Срби преко Дрине виде у мрачним 

лагумима Ватикана извориште вишевековне заваде и изазивање ратова на Балкану. Јер 

су то осетили на својој кожи. Док Срби из Србије овај досије виде на прилично 
другачији начин. 

То ми је познато из породичног искуства. Сећам се како су усташе 1941.године 

намамиле ујака Вељка Поповића из Братунца, Источна  Босна,.избеглог у село 

Узовницу у Србији, поред Дрине,  да доће у село Сакар ниже низ Дрину код Малог 

Зворника.Обманули га да да га превезу чамцем у Босну, да га тамо чекају супруга 

Љубица(  била Мис Босне и Херцеговине) и кћерка Олгица ( сада живи у Београду). 
Уместо лепе супруге спровели га у Јасеновац. 

Латини су старе варалице. 

Јарчевић потиче из антифашистичке породице , која је се из Босне доселила у 

Војводину, где је завршио средњошколско образовање а у Београду Факултет 

политичких наука. Био је запослен у дипломатским представштвима  све до 

пензионисања 2002.године. Након распада СФРЈје био министар иностраних послова 

Републике Српске Крајине  

Драгослава Копривица је надарена списатељица, привлачна жена, удовица југословенског 

дипломате, дуго боравила и  везана родбинским везама са Француском,  дала ми је са посветом 

њене књиге. Она је следбеница Јове Деретића, Слободана  Јарчевића и њихових сарадника, 

циљ им  је да реформишу  историју Срба и Словена. Учествовала је у промоцији мојих књига. 
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 Драгослава  Копривица. 

О Милану Младеновићу од Лужице, једном до најнадаренијих живих српских песника, је било 

речи у више наврата у претходних пет томова ове књиге. 

 

Милан Младеновић 

На представљању моје књиге у Библиотеци`` Милу тин Бојић`` је у другом реду седела 

изразита црнка, витка и интелигентног лика,  када је се завршило предавање, дуго је са мном 

разговарала. Сазнао сам да је Сунчица, тако се она зове, удата за Словенца, да је боравила у  

Русији, да су је тамо звали `` Солнче``.. 

Прикупљам податке и умножавам акције да обуставим незакониту судску таксу. У прилогу 

додатни подаци о имовинском стању. 

Документ број 379 

9 априла сам проследио допис госпођи Катарини Бунтић Марковић, уредници ГЕО-

ПОЛИТИКЕ: У Србији није објављео свеобухватно истраживање, дијагноза проблема са 

предлогом мера. 

Документ број 380. 

Сунчица се бави планинарењем. Позвао сам њене познанике и пријатеље да дођу на Дрину. 

Документ број 381. 
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-11 април 2012.године. Нови допис Ивици Дачићу. 

Дпкумену брпј  382. 

-Април 2012.године. Избори су заказани за 24 септембар. Докле да се вртимо у круг?  

Документ број 383. 

-Април 2012.године. Одржана промоција Братства Крсмановића у Народној 

библиотеци  у Ваљеву. 

Професор др. Милан Крсмановић, родоначалник нашег Братства Крсмановића се 

догово рио са мном раније, да одржимо промоцију Братства у Ваљеву.На ову идеју сам 

дошао јер ми је познато да у ваљевском крају, нарочито у оним планинама тамо ка 

Дрини, има наших презимењака и далеких рођака Крсмановића. 

Милан је са радошћу прихватио ову идеју, он је острашћен научним истраживањем 

нашег родослова. Разумем га, он је са Дурмитора, из Црне Горе, а живи у Србији, 

Препознаје са радошћу сличности Србијанаца и Црногораца, нарочито оних из Западне 

Србије. жели да повеже покидане нити. Зна добро да су Крсмановићи настали у 

прохујалим вековима тамо на окомитим падинама горостасног Дурмитора, хоће да их 

повеже, да се сви радујемо јединству и слози. 

Услужношћу ваљевске библиотеке и везама Милана, он има свеске и записе са 

адресама многих Крсмановића не само тамо преко Дрине, него и широм Србије, смо 

позвали прилично тамошњих Крсмановића. 

Повећа сала ваљевске библитеке је била испуњена, на вратима су се појављивали  пр 

епланули планинци, радосно би нам се придружили.  

 , 
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-  

Прпфеспр Др. Милан Крсманпвић. 

-Април 2012.године. Вест да је професор Љубомир Грујић опљачкан у Шкотској је чиста 

лаж и измишљотина. 

Професор др. Љубомир Грујић ( том 5) је на изборима за председника Републике децембра 

1990.године, добио значајан број гласова.Потом је дуги низ година службовао  уФранцуској 

као универзтетески професор ( где се дружип са браупм Бпрпм Крсманпвићем, академикпм и 

редпвним ппфеспрпм Универзиуеуа у Липну). 

Пд какп се врауип из Фанцуске је ппсуап запажени ппбпрник демпкра уизације Србије, 

анимира јаху груп Фпрум`` Ппсупјбина``, прикупља ппуписе за пеуиције, 

 

- 

Прпфеспр Др. Љубпми Грујић. 

Април 2012.године.Голуб Бакић поводом убиства 5 Македонаца код  Скопља.  

-  

Дпкумену брпј 384.  
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-Април 2012.године. Ревизија за Врховни касациони суд. Заплена архиве априла 

2000.године 

Документ број 385. 

-Април 2012.године.Конкретне акције.План акција 

Без планског и промишљеног рада нема успеха у раду. 

Документ број 386. 

-Април 2012.године.Словени-робови. 

 

 

Др.Обрен Цицовић :  БРАЋО   

СЛОВЕНИ, ПОКИДАЈМО ВЕКОВНЕ  

ОКОВЕ!   
ЈУЖНИ  СЛОВЕНИ,  СЛОВЕНИ!  СЛОЖИМО СЕ !  НАС  ВЕКОВИМА  ПОДМУКЛО  ЗАВАЂАЈУ   НАШИ   
НАЈОПАСНИЈИ   НЕПРИЈАТЕЉИ! А  ОНДА  НАС  ПРОГЛАСЕ  ЗА  КРИВЦЕ, ДА УКРИЈУ СЕБЕ. 

  
  
  
Словенски грмен је далеко нај већи у Европи, а врло је значајан и шире, и на  
целој планети .  Словени заузимају највећа и најбогатија пространства на  
земљиној кугли, и покривају добар део Европе и Азије. Припадници  
словенских народа поред тога важе за врло виталне и природно отресите и  
м удре, радне,  припаднике људског рода.    
  
Упркос ових необоривих чињеничних података , словенски народи у свету  
данашњице ни издалека не играју улогу која им припада у зависности од  
њихове бројности, величине и богатства територија које заузимају, своје  
огр омне генетске и друге потенцијале остварују скоро симболично. Словени  
данашњице живе махом у беди, на удару су свакојаких пошасти, посустали од  
болештина, замире наталитет, царује бела куга, цветају свакојаке аномалије,  
неки од ових народа у правом смислу  речи копне или нестају.    
  
Словени су данас виђени као изнурен БОЛЕСНИК .   
  
Упркос суштинских сличности у крви, језику и духу,  словенски народи су  
вековима били завађани, погледајмо само наш Балкан где су се хиљадама  
година одигравали крвави ратови у којима  су се братски народи  
самоистребљавали, то се наставило у 20 веку, и нажалост пренело и у 21 век.   
  
Врло је илустративан за ову сврху положај данашњих европских народа.  
Латински народи су врло моћни и сложни,  испомажу  се, они су једни од  
владара не само Е вропе него и целе планете. А када се ради о германској  
грани европских народа, који нису толико политички моћни као латински  
народи, утолико су више рационалнији у мудрој стратегији међусобне  
кооперације , економске сарадње, неговања пријатељских односа и  трагања за  
сличностима и приближавањима.  А словенски народи као рогови у врећи.    
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-17 април 2012.године.Притужба Поверенику за равноправност због вишеструке 

дискриминције. 

Документ број 387. 

 

-  

-Април 2012.године. ЗЛОЧИНЦИМА. 

-  

 

-Април 2012.године. Нема правичног судства. 

Документ број  388.  

-Април 2012.године. 

ZLOĈINCIMA! 
 

Poruĉujem onima koji opstruiraju moj zahtev za obeštećenje ( a to su bivši 

funkcioneri Miloševića i Tita-uskoro ću, ako zatreba,  navesti podatke o 

njihoviom neĉuvenim zlodelima) ), da to ne ĉine. 

 

KO JE UNIŠTIO dr.MILANA ĐURIĆA, opšteprihvaćenog voĊu penzionera 

Srbije? On se nama ţalio duţe vremena pred smrt da se za njegovo zdravlje 

zanimaju njegovi politiĉki rivali . dr.Miša Đurić je hteo da progovori. Baš kada 

je to hteo, ujutru u krevetu je izgubio moć govora,  strefio ga je strahovit 

moţdani udar. Umro je. UBILI SU GA. 

 

U nadi da postupite prema meni korektno, Traţim NAJHUITNIJE 

OBEŠTEĆENJE. Ćutaću, mene politika nikad nije interesovala. 

 

Nećete me zaplašiti da ću proći kao dr. Miša Đurić. Ukoliko NAJHITNIJE NE 

DOBIJEM OBEŠTEĆENJE progovoriću, javnost će biti zaprepašćena. UBICE 

SU MEĐU NAMA. 

 

Tomislav Krsmanović 
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- 

Томислав Крсмановић, Покрет за заштиту људских права, председник,    

VIKIPEDIJA;  www.isli.org ;  www.tomislavkrsmanovic.com ,  АРХИВ САНУ.   

Тел.3511829; моб.тел.064 - 3095176;    books@euent.rs   

  

ПОШТОВАНИ,    

Изволите у  attachmentu  подаци о насиљу коме сам изложен од  

злоупотребљених површних судских и полицијских органа, из којих се  
исчитава да се у данашњој Србији  не поштује закон, и да ово што се мени  
дешава, се на неки начин деша ва већини грађана Србије.    

Зато Србија нестаје.    

Јер у њој владају криминализовани одметнути сегменти састављени од  
    
домаћих површни х  мафијаша - тајкуна ,  незналиц a,  који користе расуло и  
обеспомоћеност  већине да пљачкају.    

Сви они заједно обављају исти задатак, ослабити народ и државу,  

да не може да се брани  У нади да ћете проучити ове податке и  

предузети кораке у оквиру ваших компетенција и овлашћења.   

С'поштовањем   

Томислав Крсмановић   
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-  

Пешачим, вежбам са тегићима, чувам здравље и прикупљм снагу-да могу да се изболим,  

залажем се да добијем накнаду штете и рехабилитацију, да буде враћена одузета архива, 

одупирем се онима који ми опструирају рад на личном рачунару, који ми  прете и вређају ме. 

Упоредо, пишем овај аутобиографски роман и спроводим свакдневне акције да доведем 

туристе на Дрину и дринске планине.  

-Мај 2012.године. Почело купање на Ади Циганлији. 

Сезона купања на Ади Циганлији тванично пчиње јуна месеца. 

Последњих дана је било топло, скоро летње сунце је упекло мирне површине језера на Ади 

Хуји, то је било довољно да се вода загреје. Појавили су се први купачи.  

Загазио сам до колена у језеро. Учини ми се да је вода ледена. али се не повлачим, сећам се да 

је и лети вода хладна када се улази у њу. Стојим помало охрабрен, видим неки храбрији 

пливачи запливали далеко тамо да препливају на Макишку страну језера. Загазих мало дубље, 

вода је и даље хладна, али хладноћа не сече до бола, каква уме бити Др ина, када се у њу 

почнем  купати за раних летњих месеци. Постојао сам  тако неколико минута, и полако загазио 

БЕОГРАДСКИ  ''ЏЕТ  СЕТ''  НА  ''ГУЗЛАРСКОЈ''   

                              ПРИРЕДБИ. 
 

Према београдским медијима београдски политички крем састављен 

махом од бивших преживелих властодржаца, се окупио на гусларској 

вечери, да сањари о доброј жетви гласова на будућим изборима.  

 

На овај скуп су у најбољем расположењу и са оптимистичким 

коалиционим намерама '' после будуће берићетне изборне жетве'', позвали 

и неколико водећих политичких лидера. 

 

Званично они кажу ''гусларски'', али се неком од њих отме реч'' гузларски'', 

то је фројдовски лапсус, проговори потсвест, тако они именују неке 

дугачије од њих. 

 

Они очекују да поново заседну на водеће позиције, ала ће да буде слатко, 

лова, привилегије, власт-сласт, жене, медија, путовања, дневнице, шофери. 

Кад је бал нек је бал.Једном се живи. Ово су тешка времена, нема морала 

ни пардона, кради, уништавај, руши једфном се живи, поготову јер је 

дошао страшни суд. 

 

Они сматрају да побеђују на изборима они који дају лажна обећања, који 

продају маглу, јављају се нови Кењаж Милоши, који тврде да је народ 

стока, да му треба само мамуза и бич, други умишљају да су Макијавели, 

ЦИЉ ОПРАВДАВА СРЕДСТВО, хоће да кажу да када су у питању 

њихови новчаници све је дозвољено. А заборављају да је Макијавели 

мислио на државу, а не на себе, циљ оправдава  средство, када се ради о 

држави, а не о појединцу. А ови овдашњи мисле да је тако када се ради о 

појединцу. Они који  су и раније владали, се спремају да се опет потајно 

повежу иако су у различитим, или ривалским странкама. И наставиће да 

музу и  стрижу овце. Власт је сласт. 

 

Они су растурили Југославију. Сада их усмеравју да то учине Србији. 

 

Они мисле да је народ наиван а да су они генијални.Они презиру '' 

гузларе'', хоће да кажу да су поштењачине занесењачке гузице,  то су они 

занесењаци и блентавци који причају о Косову, Србији, о тајкунима, о 

неправичнм судијама, неефикасној полицији, о корупцији, миту, болесном 

становништву, о Србији која нестаје, о грађанима угроженом са свих 

страна, о губитку територија. 

 

Какве будалетине, кажу они за ове поштене  мудре прегаоце. Па од тога 

нема ништа, то је млаћење празне сламе. Уместо тога треба отимати од 
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у све дубљу воду. Схватих да вода није баш тако много хладна као што ми се у почетку 

учинило, није ледена. бацих се у језеро и запливах.Онда се прилагодих на прохладну воду, 

навикох, и отпливах  неколико минута.  

Осврнух се на обалу, там препознах све оне добро познате посетиоце.  

Пред нама је дуго топло лето. Дивно је када се нешто очекује, увек је нешто лепше што се 

очекује. А када дође, није увек тако.  

Појави се оптимизам у почетку, али лето брзо пролази.А када почне август, сви на плажи 

говоре једно другоме:`` Од Светога Илије све је сунце милије``.  

Слично је и са дужином дана. Све до 22 јуна дан је све дужи. а онда почиње да краћа. 

Приметио сам да поједине жене имају паничан страх од зиме.Просто би пожелеле да побегну, 

као птице селице  да одлепршају у топле јужне егзотичне крајеве. Али за то требају паре, а тога 

ретко ко има. 

Са Верицом Којић сам се договорио да ми и ове године изнајме њихову стару кућу у Узовници. 

Још месец дана и бићу у мирном селу под планином, на Дрини,  тамо заборавим Београд и 

бриге. 

-4 мај 2012.године. Допис Борису Тадићу. 
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6. маја су одржани редовни избори за Скупштину Србије, Скупштину АП Војводине, и 

локалне самоуправе, као и превремени избори за председника Републике Србије. 

Франсоа Оланд постао нови председник Француске, победивши у другом 

кругу Николу Саркозија. 

Бибе је драгоцен сарадник. сада ми прави корице за моју најновију књигу. 

Томислав Крсмановић                                                              4.5.2012 godine   
С.Пауновића 70, 11090 Београд;    
Тел. 3511829,  Моб.тел.  064 - 3095176   
  
  
Господин БОРИС ТАДИЋ, Председник   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
  
Поштовани господине Председниче,   
  
Изражав ам Вам моје задовољство што сам био  почаствован да будем  
уврштен у списак грађана којима је упућен Ваш лични допис ЗА  
СИГУРНУ БУДУЋНОСТ. То доживљавам као неку врсту признања за мој  
деценијски допринос за  јачање демократије у Србији, и за моју  досадашњу  
л ичну скромну подршку ДС.   
  
У исто време сам растужен, ја се деценијама борим за  општу добробит  
због чега сам доживео н е  само велике непријатности нег о  и деценијске  
п р ог о не  и  упропашћавање мога личног живота и мојих бли с ки х , ми сви  
сада због тога живимо у б еди.  У вези тога сам поднео ЗАХТЕВ ЗА  
ОБЕШТЕЋЕЊЕ још 1994, надлежн судови одбијају да поступе по закону.  
Ја сам се у вези тога обраћао Вашим сарадницима,  недавно насловио и  
допис лично Вама. Нисам добио ни одговор.   
  
Ја се надам да разумем врло сложену и деликатну ситуацију, и з а то сам  
досада сматрао да су ДС и њени челници најзрелији, најмудрији и да вуку  
оне  једине могуће  потезе који ће омогућити да ова земља и овај народ  
преживе о ва   најтежа времена, и да ће захваљу јући стрпљењу и  
одмереношћу наш народ бити спашен.  Али сам дубоко разочаран да ја који  
сам уложио цео свој живот и претрпео огромне штете, сада остајем на  
цедилу и без икакве  подршке до стране оних који су захваљујући и мени  
сада на челу државе? У исто вр еме ја са великом тугом увиђам око себе да  
нема помака него да већина грађана копни.   
  
Ваш допис доживљавам као позив да гласам и да агитујем  за ДС што  сам  
чинио досада . Али како да то чиним када ресори судства и полиције Ваше  
Владе угрожавају моја права , мој судски поступак, моју личну безбедност  
и имовинску сигурност?  Да ли би Ви на моме месту гласали за оне који  
угрожавају Ваша права? Молим Вас да ми ваши сарадници одговоре на мој  
последњи допис у вези мога захтева за обештећење.   
  
Са истинским  поштов ањем   
Томислав Крсмановић   

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
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-10 мај 2012.године. Представљање првог тома аутобиографског романа ВИСКИ; 

ВОТКА, ШЉИВОВИЦА ( 1940-1951) у 19 часова у Дому културе Палилула ( 

Браћа Стаменковић). 

 

Растужује ме да је син Милан без посла. 

Срео сам Сунчицу на Ади, обишли смо читав круг око целог језера. Она је мршава али 

је витална.  

Направио  сам  план  посета  манастирима. 

Документ број 389.: 

 

-Мај 2012.године. О изборима. 

Документ број 390 

-Мај 2015.године. Како је изиграна воља грађана?  

KЊИЖЕВНО ВЕЧЕ. 

 
Књига САГА О .. ИЋИМА, први том, 1940-1953 године, ВИСКИ, 

ВОТКА, ШЉИВОВИЦА, Томислава Крсмановића, које ће бити 

одржано у четвртак 10 м аја 2012 године у 19 часова у Дому културе 

ПАЛИЛУЛА, ( БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ) , Митроплита Петра бр ој 8 

( код Хале Пионир). 

 
СПИСАК УЧЕСНИКА : 

-МАРИНКО АРСИЋ-ИВКОВ 

-др.ЈОВАН ДЕРЕТИЋ 

-СЛОБОДАН ЈАРЧЕВИЋ 

-др.МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ 

-ДРАГОСЛАВА КОПРИВИЦА      

И 

-АУТОР 

 

ДОБРО ДОШЛИ. 
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-Мај 2012.године. Поводом избора. 

 

 

 

-  

Tомислав Крсмановић: КАКО ЈЕ ИЗИГРАНА ИЗБОРНА ВОЉА 

РАЂАНА СРБИЈЕ. 

 

Огромна већина гласача, свесни трагичног положаја у коме се налазе, 

су се изјашњавали да ће на последњим изборима гласати  за промене, 

видећи у томе шансу да Србија изађе из суноврата , те да се сви заједно 

спасемо и преживимо ова тешка и сложена времена. 

 

Србија копни , свугде око себе наслућујемо, више потсвесно него ли на 

нивоу свести, да око нас пулсира неко огромно зло, свакодневна 

истинска мора која притиска већину грађана Србије. 

 

Не ради се само о томе што врло висок постотак грађана Србије у 

правом смислу речи гладује, што је незапосленост масовна. Има нешто 

неупоредиво горе, најмрачнији неспокој изазива управо осећај страха 

остарелих и изнурених грађана, немоћних да се заштите од 

неправичних судија, од криминалаца, корупције, у свакодневној су 

неизвесности за личну безбедност и имовински сигурност, стрепе од 

телефонског позива, од поштара, звонцета или куцања на врата стана, 

дрхте им руке када листају новине, са зебњом окрећу дугме да чују ТВ 

вести. Содомско гоморски неспокој се уселио у многе породице, не 

могу да се одупру пошастима које се подмукло умрежавају у њихове 

домове, не могу да сачувају своју децу од погубних утицаја. Они 

увиђају да не могу да се спасу од болештина и да се лече. Потрешени 

виде око себе удесе, неуобичајене смртне исходе,  свакојаке пошасти: 

дрогу, алкохол, педерастију, педофилију, макрое и проституцију, 

младе у кризи, одлив мозгова, распадање бракова и породица. Некима 

од њих неко прети, уцењује их, или члану породице, неко им ради о 

глави, или то умишљају, или се међусобно угрожавају, девојке и жене 

су незаштићене.  

 

Одоше предузећа у руке тајкунима за багателу, неко их превари, 

покраде, зави у црно, не враћа се одузето, нема обештећења, нема 

посла за децу, несигурне школе и универзитетске ауле,  радно место, 

мобинг, на сваком кораку вребају подмукле замке и опасности, и 

свакојаки преваранти моћници.   

 

Уместо производње цвета индустрија смрти: погребне услуге, 

надрилекари, врачаре. 

 

Оно што народ Србије највише баца у очај и безнађе, неке гура у 

самоубиство, је што нема праве заштите државе, судства и полиције.  
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-Мај 2012.године.Још о Иви Андрићу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tомислав Крсмановић: ИМПУЛСИВНИ  РИКВЕРЦ  СРБИЈЕ  НА 
РУБ РАКЕ. 
 
( Напомена: РАЗУМЕТИ ЗНАЧИ ОПРОСТИТИ. ИСТИНА ЋЕ ВАС ПРВО ВРЛО 
РАЗЉУТИТИ; А ОНДА ОСВЕСТИТИ . Tомислав Николић, Александар Вучић и 
СНС, се у данашњој параноично ранљивој Србији могу осећати повређеним када 
ово прочитају. Мени није нимало циљ да било кога вређам. Када се у будућности 
буду сетили ових редова, ако се то  уопште деси, увидеће да сам био у праву, и 
да је овај текст, упркос појединих опорих речи,  био у суштини искрен и 
добронамеран. А читаоци ових редова ће видети у данима и годинама  које 
долазе, да ли је писац истих био у праву, или је лош и претенциозан политички 
аналитичар) 

 
Изборна победа Томислава Николића је импулсиван и емотивно пренаглашен 
рикверц обезнађених, необавештених  и невољних гласача методично 
смањене,  нерепрезентативне Србије, поведених   осмишљеним изборним 
инжињерингом  , повучених  за уши пред гласачке кутије (што је  све потекло 
изван СНС),  који су изгласали рикверц  у име целе дремљиве затечене Србије.  
 
У име Србије, која би најрадије да не гласа ни за кога.  
 
Србија копни, свугде око себе наслућујемо, више потсвесно него ли на нивоу 
свести, да око нас пулсира неко огромно црно читуљско зло, истинска 
парастоска некрофилија, свакодневна истинска мора која притиска већину 
грађана Србије. Уместо производње цвета индустрија смрти: погребне услуге, 
болести куцају на врата домова, бујају надрилекари, врачаре. 
 
Србија је од избора очекивала раскид са прошлошћу која нажалост има 
континуитет од 1945, до 1990, па преко 2000 године, све до данас.  
 
Ови избори су доказали снажну тенденцију етернализације континуитета, 
STATUS QUO. 
 
На овим изборима је ментална конфузија необавештених, заведених , 
апатичних, безвољних и озлојеђених гласача који брзо заборављају недавну 
прошлост, површно и фрљоке изабрала уз инат повратак у најмрачније дане 
Србије. У 90 године распада земље , ратова, санкција, пљачке девиза, 
отимачине предузећа за багателу, у доба  износа националног капитала на 
Кипар, сачекуша, провала у станове, свакојаких крађа и отимачина од 
незаштићених обеспомоћених грађана, апсолутног светског рекорда у виснни 
стопе инфлације, безакоња и мафијаштва. Многи су нестали.  
 
А нико то не спомиње у данашњој постизборној Србији скамењеног  мисаоног 
тока. 
 
Смањена и нерепрезентивна Србија је узурпирајући име тима ''СРБИЈА'' , 
заборавна у очају пуцала у сопствени гол, гласала је без да је тога свесна 
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-  

           Ивп Андрић. 

 

 

Томислав   Крсмановић :    Још   о   Иви   Андрићу.   
  
Да   ли   се   о   Иви   Андрићу   могу   извести из дана ш ње преспективе нека нов иј а  
ви ђ ења ,  да ли се о њему може рећи још нешто што није досада речено?    
  
Ево нас у данашњој растрзаној Србиј и  која вапи је   више него ли икад  
раније   за  топл ом    родитељск ом  рук ом  и  мудр им саветом .   Данас се у  
изможденој Србији одлива младих мозгова, непоштовања старијих и  
присутности изопштености стручности, све чешће чује: Све је мање мудрих  
људи.       
  
К ада  дан  данас читамо Иву Анд р ића,  неминовно  поима ј ући  величину  
његовог духа и дубину његовог ума,  се  запит кујемо д а   ли   је   он   тада  био   
свестан да је јужним Словенима    управо  тада била  врло  потребна његова  
мудра реч?      
  
Да ли је он својом речи доприносио да  у тим смутним временима  ствари   
крену набоље?   
  
Ге нијални писац и мислилац Иво Андри ћ  је  отприлике  написао и ове  
ре ч и:" ДАНАС    СУ    СМУТНА    ВРЕМЕНА    КАДА    БУДАЛЕ    ГОВОРЕ  
ИСТИНУ, ПАМЕТНИ   Ћ УТЕ ,  А    ФУКАРА    СЕ    БОГАТИ".    
  
Он то не   ре ч е у импулсу, неодмерено, то није њему својствено. Он је  
једноставно исказао   свој став,  своје животнио начело кога је се чврсто  
држао током целог свога живота, и  кој е  има своје ослонце и   рационална  
исходи ш та  у његовим најдубљим и најтанинијим поимањима судбине  
света и човека са ових простора.   
  
Неки се  данас  могу запитати, где су ов де прокламоване основне вековне  
вредности   темеља европске цивилизације: слобода мисли и говора, ли ч ног  
избора, право на   нау ч но истра ж ивање? Ако се не ка ж е истина, не ука ж е на  
погре ш ке, онда нема   исправке. Зна ч и наставља се и буја криза.    
  
У   м одернијој Евр опи су одувек били   најцењенији људи који говоре  
истину. Јер  је  то доприноси ло  поправци дру ш тва. Зар   будале говоре  
истину? Кроз целу рану историју модерне европске цивилизације, и   не  
само ње, истину су говорили и због ње страдали  ондашњи  најгенијалнији  
мисл иоци.    
  
Мо ћ  и богатство дана ш ња Европа управо дугује њиховој мудрости.   
  
Да су  наши  умни људи говорили ви ш е истину пре, и за време комунизма,  и  
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-Мај 2012.године. Одбијте налог да унесрећујете сопствени  народ!  

Дпкумену брпј 391. 

 

 

-  

Жељко Митровић ниже успехе као музичар.   

Средином 2012. године Жељко Митровић је са својим бендом Berkley Groove изводио свој 

први соло ЦД. Затим су снимили  ри сингла: "Цео свет је само ТВ", "Причај са мном" и 

"Мајмуни" које је Жељко компоновао. Тања Јовићевић, сарадница из групе Октобар 1864, 

снимила је баладу "Дур и мол" и за њега направила место. Албум је имао пуно погледа на Yu 

tub e. Наступали су на фестивалу Beerfest  у августу, а у децембру су били у групи "Смак" на 

концерту на београдској арени. 

 

На последњем састанку наше НВО у Ресторану `` Парк`` у Париској улици у Београду, Жељко 

Митровић је опет био на дневном реду: 

Петар Бјелановић:`` .Да ли је он стварно надарен музичар, или је поткупио, да ли тако жели да 

се прикаже у јавности не као тровач душа младих,  него по оној народној КО ПЕВА ЗЛО НЕ 

МИСЛИ```` 

др. Обрен Цицовић: `` Људска дужа је лабиринт, људе је врло тешко процењивати, можда је 

Жељко Митровић у души добр ичина, можда је музика његова права природа, али је због 

нечега склизнуо и не схвата последице својих аморалних поступака``? 

Голуб Бакић:``Ама није он наиван, постаде милионер на рачун националне  штете. То што 

чини зло нацији, и што свира и пева ништа не значи.И Гебелс ноторни убица монструм, је 

после мучења затвореника у Матхаузену долазио кући ,узимао у  руке виолон чело и постајао 

нежан отац и супр ужник`. 
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Др. Обрен Цицовић: `` Милионер Митровић је скупо платио своје богатство,.имао је живот 

препун неприлика, или трагедија понекад. Стресови, бриге, патње, можда је музика за њега 

евазија, бекство од стварности. Да ли заборавља на сурову стварност? Ово су већ питања о 

његовом душевном здрављу``. 

Реч узе ДејаВујинић:`` Његови поједини поступци су у флагрантној контрадикцији са његовом 

суштином-он чини зло већини грађана. а тога није довољно свестан. не грешимо душу, нешто 

са његовим расуђивањем није у реду. Био је на лечењу у Немачкој, ко зна шта су му 

уграђивали, шта су му пипкали у организму, прање мозга, модификаија дубинских сфера 

личности``. 

``Такве Ријалити представе треба приказивати после пола ноћи и никако на телевизијама са 

националном или регионалном фреквенцијом``, сматрам да би тако било логично учинити. 

Мај 2012.године. Борба за туристе. 

Документ број 392. 

-  

 Мај 2012.године. Захтев за рехабилитацију. 

Документ број 393. 

20. маја Томислав Николић, у другом кругу, изабран за четвртог председника Србије, 

победивши Бориса Тадића. 

- 26. маја представница Шведске, Лорин, победила је на Песми Евровизије са 

песмом Euphoria. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Раде Главички је син мога  разредног старешине професора математике Милорада 

Главичког ( томо 1-5), веже нас вишедеценијско друговање и пријатељство. Раде је 

разуман и мудар. О свему  разговарамо и истомишљеници смо. дао ми је његов нацрт 

Устава земље,онако како он то види. Врло занимљива запажања. 

Бора и Јелена су стигли у Нови Сад, спремају се за Узовницу.. 

 

31. маја је одржан конституисан девети сазив Скупштине Србије, седницом 

председавао најстарији посланик - Захарије Трнавчевић. На посебној 

седници, Томислав Николић положио заклетву и формално отпочео петогодишњи 

мандат на дужности председника. 

-Јуни 2012,године. Догађања.  

1. јуна је избио сукоб на северу Косова и Метобхије,  (у селу Рударе) кад су војници 

почели да уклањају барикаде.8. јуна  Министар спољних послова Србије Вук 

Јеремић изабран је за председника Генералне скупштине Уједињених нација. 

-  

                Вук Јеремић. 

Покушавам да овде пронађем логику: Србија у врсти немилости међународне 

заједнице, А њеног министра иностраних послова изабирају за председника генералне 

Скупштине Уједињених нација?  

-6 јуни 2012.године. Стигао у Узовницу. 

Позвао сам Гвозду, месног електричара да прегледа све електричне инсталације. 

Гвоздо је старији човек, али видра још увек, ради све како треба, и брзо, а на крају 

одбија да му платим. Ипак га убедим, на крају прихвати. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2012.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Овде се некад говорило чистом  ијекавицом, уз примесе икавице. Ова два наречја се 

повлаче пред екавицом, кажу понеки још увек `` ријека``.Долази ми водоинсталатер, 

плав енергичан човек, такође врстан стручњак, и душа од човека, и са њим има 

расправе, неће да наплати услугу. Или тражи багателну цену. Убедим га на крају. Зову 

га сви `` Стјепо``, по ијекавски,  уместо Степо, или Степа. 

Стјепо је нашао квар, не може да пусти вуду у кућу, поломило се некакво стакло тамо 

преко плота у дворишту Стеве Којића, где се отвара вода, Срето отишао колима у 

Љубовију и купио то стакло.  

Кажу мени неки момци из Узовнице:`` Јово је мушкарац, а Јова је жена``. 

Бојан, син Мије Полића чију сам кућу у центру села изнајмљивао претходних година,  

је покосио двориште. Бојан је плав, а његов брат Дејан је склон да буде тамно 

смеђ.Бојан је кротак и  учтив као девојка, а посао уради брзо и савршено. 

Црномањасти Мијо одржава цркву и двориште, његова плавокоса супруга је запослена 

као болничака у Дому здравља у Љубовији. У породицама православних свештеника  и 

црквенх сарадника и раденика валадају мир  и спокојтво,. тако другачије него ли у 

већини других породица. 

Ближи се Богу и моралу.  

Онда сам позвао рођаку Душанку Томић, два дана је радила да доведе сеоску кућу у 

ред, у којој нико није боравио годину дана. Сусед Томо Полић надгледа кућу, отвара 

прозоре и пази да све буде  у реду. 

У Узовници сам затекао брата Бору и његову супругу Јелену.  
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 с` лева на десно: непозната жена, Јелена и брат Бора, венчање на Томиндан у 

Лиону 19.10.2012.године. 

  

 ( Напомена аутора: Брата Бору сам упознао са Јеленом приликом његове посете 

Београду, убрзо су се венчали на Томиндан. Необично, неколико мојих сродника и 

познаника, другова , пријатеља сам упознао са  њиховим изабраницама, или 

изабраницима. Да напоменем овде, Миру кћерку чика Васе Крсмановића сам 

упознао са мојим познаником инг. Ђуром Цихабером ( том 2), Мирину другарицу 

Мишику са мојим колегом са  факултета Љубом Аксентијевићем, ( такође том 2) , 

Владу Милићевића а његовом супругом ( том 2),  Душана Покорног са његовом и 

првом и другом супругом ( томови 2-5), Micke-a Klein-a , Американца студента 

медицине  Бриселу сам 1966 године упознао са Парижанком Nicol ( том 3) Милета 

Банића ( томови 2-5), са његовом пријатељицом Бибом, итд. 

  

 Бора је дошао до продавнице Срете Којића на дну сокака Којића, поред самог пута, 

да купи флаше минералне воде. После куповине смо сели у комотна кола у 

хладовини врућег летњег дана и дуго  разговарали. 

  

 Све је сложено и компликовано.Поставља се питање шта се може а шта не може 

учини ти? 

Узовница није више оно што је била раније, становништво стари, побољева, млади 

одлазе,  село се бројчано смањује. Свештеник ми је казао: једно се роди, двадесетак 

премине.Има прилично неожењених мушкараца, изгледа да девојке одлазе у веће 

градове. 

Узовничани више не живе од пољопивреде, него већина има некога у породици са 

пензијом. Понеко је запослен. Има их које новчано помажу сродници који раде ван 

земље. 

Ранко Спасојевић је једно време био запослен у малој фабрици мртвачких сандука и 

погребне опреме у Доњој Љубовиђи. Каже да назив фабрике МИРНА ФОРЕСТ значи 

МИРНА ШУМА. Ранков син  је завршио теологију у Фочи. 

У месној кафани МАЛИ РАЈ у центру села преко пута Пошта и Цркве, сам питао 

неколико присутних гостију, увек их лети када дођем частим пићем, они се радују, 

мање пићем а више мојим гестом пријатељства. Људи су у овим тешким временима 

жељни  топле људске речи.  `` Откуд ``МИРНА ФОРЕСТ`` баш овде? пружих флашу 

пива рођаку..`` Па, знаш умиру не само стари, него и млађи, има купаца,ту је близу 

Мачва, Ваљево, а и Република српска``. 

Седе за сто весела средовечна жена, она је права враголанка:`` Мирна им шума, има 

овде много шума, па немају проблема да нађу даске``. Онда се засмеја:``Немају мира 

овде на овом пролазном станишту, нека  се упокоје и смире на оном свету, доста им је 

мука и патњи на земљи, ено им гробова и споменика у шуми, почивју спокојно  на 

пропланку``. 
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Српске могиле на пропланку изнад Дрине. 

Сетих се покојног чика Васе Крсмановића ( томови 1-5), професора и директора 

Средњетехничке школе у Београду, изузетног човека који је генерације Азбуковчана 

уписао у београдске школе, помогао им да нађу запослење, да се окуће. Три пута се 

женио, развео се и од треће жене. Има кућу у Узовници, дође лети на дуже, остане два 

три дана, не иде, брже боље се врати у Београд.. Онда опет се убрзо врати у Узовницу, 

не може нигде да се скраси.. 

Био је дубоко несретан, поверавао ми се ( томови 4 и 5). Унесрећеног лица, уморних 

очију ми се жалио у Узовници неколико година пред смрт, не може нигде да нађе мир 

и спокој. Одведе ме тада на брдо уздигнуто изнад засеока Крсмановића, у Томића 

гробље, пели смо се окомитом стрмином , испесмо се, пред нама пуче егзотичан поглед 

из птичје перспективе на Дрину и кањон речице Грачанице, достојан најбољих 

разгледница што се скупо продају код колекционара. 

Ту у близини се виде рушевине напуштенх кућа рођака Томића( томови 1-5). Прошле 

године сам видео поскока на порушеном прагу Томића куће, шишти према мени 

палацајући језиком... 

Доведе ме пред неколико гробова и надгробних споменика зараслих у траву, на 

високом брду што се сурвава у Дрину. Апсолутна тишина, само шушти усамљени 

цврчак у топлом камењару, и чује се грактај кобца, ено га јури голуба изнад валовите 

Дрине ка Босни.  

Чика Васо ме доведе пред споменик, слова су на њему још читљива `` Ево ту је 

исписан родослов рођака Томића и Крсмановића, исписан је и добар део родослова 

Томића и Крсмановића``, и поче да сриче полако име по име. 



1137 
 

 

`` Ево овде хоћу да ме сахране, у планинском миру и спокоју``, уздахну задовољно 

чика Васо. 

Ипак, није ту сахрањен него наниже ,у гробљу Крсмановића, мало изнад пута што 

вијуга поред вечите неуморне путнице Дрине. 

За мене су хидроцентрале на Дрини светогрђе, Дрина је света река. Како се усуђују ти 

прозукли кајишари да нам обешчашћују наше светиње? 

Стадох испод пута недалеко од Гробља Крсмановића, тачно наспрам великог дуда што 

се нагео над Дрином, на дебелим гранама се модре зрели велики слатки плодови дуда, 

Падали би у реку,која је ту мирна и дубока.Као да време овде стоји. Одувек сам 

уживао, и као мало дете, да посматрам стеновити плићак, где би полагано уз обале 

пришле повеће рибе, гутале би дудиње.  

Стојим  непомичан, исто тако сам посматрао са братом Бором рибе августа 

1941.године, када смо спазили тамо далеко са друге стране зелене матице Дрине, неко 

је пливао бесно преко плаховите велике реке. Када се приближио Србији завикао је 

промуклим гласом.Мајко Србијо! То је био наш ујак Вељко Поповић, бежао је пред 

усташама. (том 1).. 

После извесног времена је добио некакво писмо из Босне, да га наводно тридесетак 

километара низ Дрину чека супруга Љубица са кћерком Олгицом, која је стицајем 

несретних околности остала у Босни. Поверовао је и упао у клопку, прешао је чамцем у 

Босну, тамо није било ни супруге ни детета, сачекале су га усташе, и спровеле у 

злогласни затвор у Тузли, а одатле у Јасеновац, где је убијен маљем на Светог Саву 

1942.године, заједно са братом његове мајке Ранком Беатовићем.. 
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 .Ујак Вељко Поповић 

Од њега су стигли  мајци, баки Савки Поповић, порука и његов шал 

 

 

Текст написан руком баке Савке Вељкове мајке, на полеђини горње слике. 



1139 
 

 Ватикански злочинци, оваквим `` хуманим``  поступком су само доказали свој цинизам 

и злочиначку мржњу не само према Србима, него и према свим Јужним Словенима, 

које су вековима подмукло међусобно завађали.  

.  ..                                                                                                       

Чика Васо са кћерком Миром.( 15 марта 1963.године у Београду).

 

Мира Крсмановић, кћерка чика Васе Крсмановића ( томови 1-5), 15 марта 

1963.године. 
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Људи су забринути и нерасположени.  

Она весела жена у кафани хоће да орасположи присутне, хтела је да узвикну весело: О 

кеј, али је уместо о кеј, узвикнула О кур.. у. неки се насмејаше. Или ћуте. 

Псовке и сличне речи, као и она којом се у народу и у српском језику назива сексуални 

акт су одувек и свакодневно и на сваком месту присутне. Како би казао Фројд: Говор 

инстинкта живота. Свака друга реч па: `Ј .би га, Је .о те``, и тако стално 

Али су као ретко где, у српским селима толико присутне псовке Бога, Богородице 

Марије, Свеца, Сунца, Мајке, Оца, и слично.  

Да ли би Фројд ово означио као инстинкт живота, или некрофилну подсвест, Инстинкт 

смрти. 

Малине и дуван се највише гаје. Открио сам занимљивост која сведочи колико су се 

измениле навике и стил живота у српским селима. Хлеб, млеко, млечне производе, сир, 

сухомеснате деликатесе, многи купују у локалним продавницама, има их три, Срете 

Којића, највећа у центру села, и у доњем делу Узовнице.  

Пре пола века, ретко се ишло код лекара, ретко узимали лекови, данас нема куће која 

није имала некакву хируршку интервенцију, жене довикују брижно мужевима:`` Узми 

де пилулу у 12 сати``. 

Вашари су другачији него ли раније, овде не кажу ` вашар`, него `` вашер``. 

Где су сада мештани Узовнице од пре педесетак година, да ово виде не би веровали 

својим  очима, тада су сами пекли хлеб, музли козе, овце, краве, имали своје пушнице 

са сувим месом? . 

Колибе и кошаре су пуне остризане овчије вуне, нико неће да је купи. А раније се 

прело, штрикало, ткало, правили џемпери, губер и, ирами. 

Многи имају кола, млади седе за компјутерима, иду у диско клубове у оближњој 

Љубовији. Или оду колима подаље. 

Долазак  у дрински завичај је за мене повратак у давну безбрижну прошлост, потрага 

за спокојом  и миром. 

Али сасвим другачије природе и мотива, него ли када се ради о чика Васи.Он је сетан и 

носталгичан, ја сам прекаљени борац, искусан и сналазим се у свакојаким 

свакодневним препрекама. Не мирим се, и тражим излаз из лошег расположења. Ја сам 

борац за људска права, свестан сам чему се ради, чика Васо не види те потамњене 

завијутке свакодневнх саплитања, које ја лако препознајем и обично са њима умем да 

изађем на крај и да се изборим.  

Чика Васо има другачију прошлост у претходном комунистичком поретку, био је 

поштеђен као директор средње школе, али када је пред крај каријере почео  да долази у 

сукоб са званичним догмама, и он је постепено почео да пада под удар. Био  је огорчен 

на судије у његовој бракразводној парници.  
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Локалним душебрижниика се није свиђала његова популарност коју је стекао 

помажући младе из завичаја при упису на школе у Београдау и приликом њихових 

запошљавања. 

За мене је Узовница здравље. И у Београду водим рачуна о здрављу, али овде га 

повратим на прави начин. По цео дан на Дрини са тешким черенцом, пешачење, 

пентрање по брдима, пливање, спавање покрај отвореног прозора, дуго у кревету, 

исхрана, дружења са планинарима. 

Увек бих се из Узовнице враћао окрепљен и ојачан, са новим полетом и оптимизмом.   

Суседи Којићи , Новка удовица покојног Мићуна, њен син са супругом и малим 

Николом, Зорица, удовица покојног Томе Којића, са сином Марком, живе мирно и 

сложно у засеоку испод шумовитог окомитог брда препуног птица , па и оних 

потмулих ноћних.  

Зорица ми је док смо пили кафу на малој тераси што гледа на зелену стрму шуму, сва 

растужена описала како је изненада преминуо њен супруг Томо, Сретин брат. ``Устао 

из кревета, нешто га стегло у грудима, срушио се и преминуо.Ево овде је уживао, 

седио   испијајући клафу, и да заједно посматрамо овај зелени мир``, показа руком на 

гај изнад куће. 

Купујем новине у продавници у центру села, слушам радио. 

Сазнао сам да су  18. јуна у експлозији гранате на полигону Пасуљанске ливаде, 

приликом завршне вежбе „Дипломац 2012― кадета Војне академије, погинула два 

кадета Војске Србије, а неколико теже и лакше повређено. 

Истога дана и Кинези су се придружили Амеиканцима и Русима у освајању космоса, 

лансирали су Shenzhou 9, 

2о јуна сам се вратио у Београд на неколико дана. 

Неки схватају да се Војводина удаљава од Србије, јер је 22. јуна 

конституисана Скупштина АП Војводине, а за њеног председника изабран 

лидер Савеза војвођанских Мађара, Иштван Пастор. 

-26 јуни 2012.године.Опет у Узовници. 

Сваки дан  на Дрину са черенцом,  и пре и по подне. 

  

 . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%99%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Shenzhou_9
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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 Малине су пристигле, то је нова чаролија, узимам их сваки дан од Аце Пуцревића, једно време 

и од Момчића Пуцаревића. 

  

  

  
  

5 јула  2012.године, Одбијајућа Пресуда Врховног касационог суда -захтев за накнаду 

штете. 

Документ број 394. 

Теодор Фон Бург из Математичке гимназије у Београду  постао најбољи млади 

математичар на свету свих времена. 
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-   

     Теодор Фон Бург. 

 

 

 Министар Небојша Стефановић са супругом. 

 -28 јули. Поново у Узовници. 

 

-Завршена је сезона јагода. Сада почињу шумске купине, зато сам се и вратио у 

Узовницу.Купине су благодет за здравље. 
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 Допутовао је у село Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја у Београду. Он је 

искусан и врло  образован етнолог, врсни познавалац Србије. Обрадовао сам се 

када ми је признао са радошћу, да је захваљујући мени открио чари Дрине, није 

могао ни помислити да тако нешто постоји у Србији, док га овде нисам довео и 

показао му њему непознате завијутке Дрине, 

  

  Јавила ми се Драгица Опачић. 

 

    Драгица Опачић 
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-  

Нажалост, наставиле су се сметње и опструкције, сада у мирној сеоској кући. Био ми је 

искључен телефон. Онда су настале хаварије са личним рачунаром. 

Документ број 395. 

 

Данас сам срео рођаку Јелу, од ње сам добио слику њене покојне сестре Слободанке , 

девојачко презиме Крсмановић. Она се развела и све до смрти је  дуго живела у њеној 

кући тамо близу куће Раденка Пуцаревића. 
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Слободанка, девојачко  презиме Крсмановић. 

14. августа је преминуо Светозар Глигорић ( томови 1-5), српски шаховски велемајстор (1923) 

-  

Светозар Глигорић. 

25. августа је преминуо Нил Армстронг, амерички космонаут, први човек који је крочио на Месец 

(1930) 

  

 *-  

  

 11. августа је  Милица Мандић освојила златну медаљу на Олимпијским играма у Лондону у 

теквондоу, што је прва златна медаља за Србију на ОИ након дванаест година. 

-  

 

 -20 авгута , вратио се у Београд. 

  

 Имао сам малу незгоду, загубио сам кључеве од стана. Одмах је дошао сусед 

Драган Милојевић,  развалио браву и дао ми нове кључеве. Милојевић ми је 

драгоцен и врло користан. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1923
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_2012.
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 Добио сам понуду за публиковање моје књиге у Енглеској, али траже да покријем 
трошкове. ја немам новац за то.  

  

 -Август 2012.године. Допис госпођи Хелени Сурлић. 

  

 Документ број 396. 

  
 Допис Ивици Дачићу, Томиславу Николићу и Александру Вучићу. ви сте ме лично прогонили.   

  

 Документ број 397. 

  

  -Септембар 2012.године. 

 

-  

 

 

Томислав Крсмановић:  СИНОЋ    У    РУСКОМ    ДОМУ    ОБЕЛЕЖЕНО 200  
ГОДИНА    ОД    БОРОДИНСКЕ    БИТКЕ ( Од 50 генерала, десет било  
Срба, међу њима и моји далеки преци МИЛОРАДОВИЋ и  
РАБРЕНОВИЋ ).   
  
Синоћ је у  препуној сали  Руско г  дом а  у Београду свечано обележено 200 годи на од  
Бородинске битке у којој је Напалеон поражен. Ова битка је била до тада један од  
најкрвавијих.   
  
У програму су учествовала деца и ђаци из Крушевца, који су показали велики дар и  
љубав према Русији.   
  
Тако је спречен план Француске да завлада Русијом и  да у једну државу споји Пољску,  
Белорусију и Русију.   
  
На крају је представник Амбасаде Русије у Београду опсежније говорио о овој бици. Са  
поносом је напоменуо да је од укупно педесет генерала  руск е   војске у бици на  
Бородину, било десет официра српске националности.    
  
Међу њима је истакао двојицу: Милорадовића и Рабреновића.( Милорадовић је у то  
време исцртао границу између Русије и Кине, која је углавном још важећа).   
  
Поносан сам што су обадвојица   по сродству преци моје покојне мајке Зоре  
Крсмановић, девојачко презиме Поповић ( по линији њеног оца Василија Поповића).   
И овај податак може објаснити откуд моје занимање за чинове у руској војсци.   
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--  

Mihail Miloradovic, предак Ппппвића, ппрпдице мпје мајке. 

Септембар 2012.године. 

Покварио се туш, поправио га сусед Рашковић, вредан, и наочит момак. 

 Још је топло лето, траје сезона купања на Ади. 

Срео сам Верицу Којић и дао јој 50 евра кирију за боравак у кући у Узовници. Верица је врло 

отресита и сналажљива. Дивим јој се како успева да пронађе посао, она је професор. 

Вера Кондић лекторише најновији том књиге. 

Бата Удовичић је драги познаник  са дружења у Дубљанској улици, сада се обично виђамо на 

плажи на Ади. Он је снажан и наочит мушкарац. Пореклом је са Златибора. 

 

 -  
- Каменград на Ади. 
-  

 5 септембра сам био са Гоцом Ерић на Ади, посетили  смо мали рибљи ресторан звани 

Сафари 
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                             Сафари. 
 
 

 

 

- 

-Др. Обрен Цицовић: Русија даје Србији кредит од једне милијарде евра -за 

потребе буџета. 

Документ број 398.  

29. септембра је  Александар Вучић изабран за председника Српске напредне странке, 

наследивши Томислава Николића који је поднео оставку на све страначке функције од избора за 

шефа државе. 

-10 септембар 2012.године. Подаци о злоупотребама Ивице Дачића, Томислава 

Николића и Александра Вучића. 

Документ број  399.- 

Др. Мила Алечковић је се изјаснила  о душевном здрављу -СРБИЈОМ ВЛАДАЈУ ОПАСНЕ 

ПСИХОПАТЕ. 

Дпкумену брпј 400- 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
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                         Мила Алечкпвић 

Врховни касациони  суд одбио моју Ревизију против пресуде Апелационог суда у Београду. 

Обратио сам се Уставном суду Србије. 

-  

-Октобар 2012.године. Порука Мили Алечковић. 

 

-Октобар 2012.године. Допис професору Правног факултета у Београду. др.Јовици 

Тркуљи. 

Mes remerciements Мила за све што су учинила. Био сам у Службеном гласнику у Кнеза 

Милошу и видео књигу, пола сата сам ја прелиставао ( не могу да купим кошта 1.080 

динара), што се тиче стила он је питак и књижевно дотеран, о томе не желим да 

говорим. Него да ти предочим да је твоја мајка знала многе врло емеинентне људе из 

целог свете, ти си ту направила кратак извод. То је добро. Али ми се чини да би било 

најбоље да СКУПИШ СВА ДОКУМЕНТА И НАПРАВИШ КЊИГУ, или НЕКОЛИКО 

КЊИГА, дакле збрике докумената. Копије да буду у књизи , без коментара, а 

оригинали у МУЗЕЈУ. 

 

Замолио бих те само неколико речи у вези моје књиге ТОМ  ( 1940-1953) Виски, вотка, 

шљивовица , о чему си говорила на представљању књиге,то би  било од користи за 

импакт књиге. Излази Том 2 ( 1953-1965) Београдска кошава  за неколико дана, а 

рачунам да Том 3 ( 1965-1977 )  РОМАН  О БРИСЛУ, изађе до краја овога месеца. ( 

Имаће још три тома све до данашњих дана, рачунам да све завршим до краја следеће 

године ). Ту ће бити цео мој живот, неколико хиљада ликова, многе познате личности 

из земље и ван ње које сам сретао до данас.. 

Унапред хвала 

Тома 
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-  

               Прпфеспр др. Ј.Тркуља. 

Дпкумену бр пј 401. 

 

Октобар 2012. Бисери коалиције на власти. 

Документ број 402. 

Документ-доказ о незаконитим поступцима актуелних челника државе према мени 

Документ број 403. 

-12 Октобар 2012.године. Рочиште за рехабилитацију. 

 

5. октобра је преминуо  Војин Димитријевић,( томови 4 и 5) српски правник, професор 

међународног права (1932). 

Знамо се дуги низ година.Када сам се 1970-их и касније 1980-их година обраћао 

притужбама Одељењу за људска права ОУН, моји поднесци су стизали у руке 

професора Димитријевића, тадашњег представниа Југославије у ОУН, он је покушавао 

моје аргументе да побија, али недовољно успешно. ( том 4) 

Професор Димитријевић је врло интелигентан  и стручан правник, убеђен сам да је он 

ипак схватио да су моје жалбе биле основане. Сазнао сам касније да је  он сам био  на 

Рочиште  за  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Томислава Крсмановића због деценијских прогона , 

је заказано за петак 12.10.2012 године у Вишем суду у Београду, Тимочка улица број 

15, у 10,00 часова , соба 33/Трећи спрат. 

 

Приступ слободан. Добро дошли. 

Томислав Крсмановић. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1932
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неки начин жртва, када су комунисти дошли на власт 1945.године,  су одузели његовој 

породици некретннне на Дедињу. 

Срели смо се по први пут 1980-их година у згради ЦКСК на Ушћу, на Новом  

Београду, Посматрао ме је љубопитљиво, био је учтив, али још увек помало бирократа. 

Он се временом променио, постао је директор Београдског центра за људска права, 

тамо у згради у малој улици код Каленића пијаце. Годишњи извештаји о људским 

правима ове установе, које је писао професор Димитријевић са његовим сарадницима, 

су временом све више били у складу са мојим виђењима. 

А које је он у почетку оповргавао. ( супротно своме убеђењу). 

 

 

-  

            Војин Димитријевић. 

-Октобар 2012.године.Сеоба посмртних остатака оца и мајке са гробља Лешће , у 

Узовницу, на  Гробље Крсмановића. 

Молба Управи гробља. 

Документ број  404. 

-  

Радници Гробља Лешће су раскопали гробове оца и мајке, и повадили њихове 

посмртне остатке и ставили их у два лимена сандука, један мањи други већи.  

Шта је живот? Дојучерашњи одитељи, ствараоци и спасиоци , пуни нада и живота, су 

сада гомила костију у два џака. Зар је то финале њихових овоземљских настојања и 

борби?  
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Дошао је погребни црни камион, радници су пажљиво утоварили лимене сандуке и 

удаљили се.  

Поред мене је седео шофер, млађи човек, снажан и проницљивог погледа. Пружи  ми 

руку, представи се:``Кувељић``, отресит човек. 

Седосмо у погребно возило и кретосмо ка нашем далеком одредишту. Возач одлично 

познаје путеве и саобраћајнице, кретосмо према  Шапцу и Лозници, пређосмо Газелу и 

кретосмо широким ауопутом.  

Погледах га , познат ми је. Млад, висок, снажан, делује тајанствено.  

Упитах га:``Ми се однекле познајемо`? `` Где станујете`` уместо одговора чух.``` На 

Миљаковцу 1 ``, био сам кратак. `` И ја станујем на Миљаковцу 2`` он настави, држећи 

волан док возило иде скоро нечујно по глатком асфалту широког аутопута.. ``  

``Јели се шетате понекад у Миљаковачкој шуми`?` '`` Да понекада, негде сам вас 

виђао`` каже ми. 

Сетих се његовог презимена Кувељић:``Радио сам у Галеници са Миланчетом  

Кувељићем  у исгој служби ( том 4), чуо сам да је преминуо, јели вам он неки род``.  

Он ме погледа испитивачки:``Да, близак смо род``. Када Црногорац каже за некога -

близак смо род-то много значи, има своју нарочиту тежину. тако је и у завичају у 

Западној Србији. 

Водили смо неповезан разговор све до Шапца, када изађосмо из Шапца на раскрсницу, 

имају два правца, један асфалтни пут на лево, други на десно. ``Идемо лево или десно`` 

? пита ме- `` Не знам`` одговорих кратко. Он одлучно зави волан и крете улево. 

Имао сам предосећај  да смо кренули у погрешном правцу. Испоставило се да сам био 

у  праву. Уместо да кренемо ка Лозници кроз  равну Мачву, камион поче да се пење 

благим нагибом, наиђосмо на онижа брда. `` Погрешили смо правац, кренули  смо  

преко Цера`` рекох му. `` Али и туда ћемо стићи до Лознице, али мало  заобилазно и 

дуже``, заврших мисао.  

Кувељић је искусан возач, и отресит човек, сналазио се на раскршћима, ако није био 

сигуран успоравао је и распитивао се од пролазника.  

Некако стигосмо до Лознице  

`` Одавде нам треба сат и по вожње`` рекох му., ``чекају нас на гробљу у Узовници, 

стићи ћемо на време``. 

Ишли смо често поред  саме Дрине, уђосмо у Узовницу, стигосмо пред Крсмановића 

гробље. Видех из даљине да два човека стоје на гробљу са ашовима у рукама.  

Гробари. Морбидна слика. 
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`` Паркирај се овде `` показах му празан постор  испод великог ораха поред пута изнад 

саме Дрине.. 

На гробљу су стајали два рођака Танасија и Јово Крсмановић, у улози гробара  држали 

су ашове у рукама поред раскопане раке, породичне гробнице.  

Поздравих се са њима, они приђоше возилу, и понесоше лимене сандуке са посмртним 

остацима.  

 

Одмах их ставише у гробницу , и почеше затрпавање свежим гр уменовима земље. 

Тако су се родитељи вратили на вечити починак у родни крај. Заслужили су мир, шта 

су све претрпели у трновитим животима од свакојаких злих људи?  

-25 октобар 2012.године.Олобођен сам плаћања судске таксе. 

 

 
Република Србија  

Виши суд у Београду 

2 П.бр.2228/2010 

Дана 15.10.2012 године. 

Београд, Тимочка број 15. 

 

Господин Предраг ВАСИЋ, судија 

 

Предмет: Ослобађање од судске таксе.  

 

Поштовани господине Васићу, 

 

Изражавам искрену захвалност за Решење о ослобађању плаћања од судске таксе, то је  

за мене знак да судство почиње да функционише, и да ће и мој захтев за обештећењем 

бити такође правично разрешен ( сада је моја Уставна жалба пред Уставним судом 

Србије, примљена од суда 1.10.2012 године). 

 

У Београду 25.10.2012 године                                             с' поштовањем 

                                                                                            Томислав Крсмановић 
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                                                 Авала  

- 

-  

Вера Кондић, лектор моје књиге. 

- 1 новембар 2012.године.Ивици Дачићу. Завади па владај.! 

Документ број 405. 

-  

-Новембар 2012.године. Догађања. 
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--15 новембар 2012.године. Голуб Бакић: Црна коалиција. 

            Изашла је из штампе нова књига Томислава Крсмановића: 

                                         САГА О ... ИЋИМА  

                                           Други том 1953-1965 

                        БЕОГРАДСКА КОШАВА 
        

др. Милa Алечковић,  психијатaр: НА  ПОМОЛУ  ОСВЕЖЕЊЕ  У  НАШОЈ  

КЊИЖЕВНОСТИ. 

 

Коста Димитријевић: Дугогодишњи надарени, притајени 

приповедач,излази најзад пред суд јавности и књижевних критичара. На 
њима је реч!.  
 

Слободан Ђуровић: Ова проза куца , по мом скромном мишљењу, на 

мала врата, гласном а стишаном звоњавом, на велика врата савремене, 

ангажоване светске прозе, где ће јој, искрено верујем у то, припасти 

запажено и истакнуто место. То место, овој суптилној и надасве мудрој прози 

, по неком мом природном, неписаном праву, и припада. 

 
 

 

  

Издавач: ГЛАС ЦРКВЕ, Шабац. ЦИП-Каталогизација у Народној библиотеци 

Србије,  821.163.41-94 94. 32.29 Крсмановић. Т 
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-3 децембар  2012.године. Наступ на ТВ Арт. 

Свидело ми се како је разговор водила луцидна и шармантна Дрина Пешић,. 

 

              Дрина Пешић 

`` Ја сам са Дрине, видите у мојој књизи стално говорим о Дрини, а Ви се зовете Дрина``? 

,радознао сам. Она се љупко насмеши:``Моји родитељи су живели извесно време у Сарајеву, и 

видели Дрину, и заволели је, па ми дали име Дрина`` 

 Развеселих се:```Робер Де Ниро је био недавно на Дрини, усхићен њеним буковима и 

лепотама, одлучио је  да својој  кћерки надене име Дрина``. Она се насмеја весело:`` Нисам 

знала, баш занимљиво``.  

 

-  

        Мирпслав Мишкпвић. 

ЦРНА ( ГРОБАРСКА КОАЛИЦИЈА) ЈЕ КРИВАЦ ЗА ДАНАШЊЕ БЕСПУЋЕ СРБИЈЕ, А НЕ СПАСИОЦ .   

  
За   данашњу   кризу   је   крива   она   власт   која   је   владала   од  1945  до  2000  године ,  у   њој   су   били   
Николић ,  Дачић   и   Вучић .   Гробарска   власт   у   име  '' промена '',  жели   да   сада   земљу   наводно   
изведе   из   кризе .  А   промена   нема ,  јер су  вратили   се   на   в ласт   они   стари   који   су   земљу   
упропастили .'' Гробари ''  ,  '' црни ''  су   гори   од  ''  жутих '',  они   простачки   желе   да   пре јебу   
Србију .  К ао   да   је   народ   Србије   сисао   весло . Уместо   да   одговарају   што   су   упропастили   
з емљу ,  хоће   да   се   прогласе   за   спасиоце . Гробари   умишљају   да   је   у   Србији   све   што   је   мудро   
изгнано ,  или   превремено   завршило   на   гробљима ,  гурнуто   у   болештине ,  алкохол ,  да   нема   
више   паметних ,  него   да   је   остала   обезглављена   већина   која   блеји .  Коју могу да замајав ју  
као сеоску снашу на шумадијском Светоилијском панађуру. Они завлаче главу у песак као  
ној.   
 .   
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-Новембар 2012.године. Србија између Америке и Ватикана. 

Дпкумену брпј  406.  

-   

 

Страх и полит ика. 

Дпкумену брпј  407. 

Голуб Бакић: POVODOM    NAVODNOG ’’ BEKSTVA’’  

MI?KOVI?A    NA    KIPAR .   

  

Ukoliko je    ta?no da    je Mi?kovi? pobegao na Kipar, i da  
navodno policija sprovodi    predistra?ne radnje, kako je  
bilo    mogu?e    da  ovaj bezbednjak   nesmetano  pro?e  
paso?ku kontrolu?   

  

Bu?na    hap?enja poje dinaca su    lov na sporedne igra?e,  
obra?un sa neistomi?ljenicima koalicije na vlasti,  
ka?njavanja onih koji su se u pro?losti zamerili liderima  
sada?nje vlasti.   

  

SRBIJU JE    OPLJA?KALO NEKOLIKO HILJADA  
KRIMINALACA.  HAP?ENJA    NEKOLICINE    SU  
MARKETIN?KI TRIK , IMAJU    ZA    CILJ  DA NOVA VLAST  
PRIDOBIJE    POVERENJE    NARODA. A    DA    ONDA  
SA?UVA    TRANZICIJU     NEKOLIKO    HILJADA  
PLJA?KA?A    I    ZLO?INACA    KOJI    SU    SRBIJU  
OGULILI    DO    GOLE    KO?E    I    GURNULI    MILIONE    U  
BEDU    I    TRAGEDIJE.   

  

Te?ko li se svima nama ako uspe ju da prevare narod.  
Onda ?e po?eti masovna hap?enja nevinih ljudi. Onih  
koji su pre?iveli,   ( groblja su prepuna ) , ili nisu gurnuti u  
bole?tine, alkohol, depresiju.     
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-27 новембар 2012.године. Допис Ненаду Даковићу, Уреднику Трибине Дома омладине. 

Ненада Даковића познајем још из 1980-их година када је био водитељ трибина одржаваних  

Дому омладине у Београду. Открио сам још тада да се испод успорених покрета и помало 

расплинутих  црта лица крије врло мисаон човек.  

Време је показало да сам био у праву. Он је у наилазећим годинама стасао у признатог српског 

филозофа. Поверио ми се да је дуже време био отсутан са трибина,  јер је имао озбиљне 

здравствене тешкоће  са срцом. 

 

         Ненад Даковић. 

 

Србија између Америке и Ватикана.  

Документ број 408. 

Томислав Крсмановић                                                                                 у Београду    27.11.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник; т. 3511829; м.т. 064-3095176; Станка Пауновића 70, 11090 

Београд; books@eunet.rs; Википедија, www.isil.org,  www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ у 

Београду    

 

Господину Ненаду Даковићу 

За Уређивачки одбор Трибине Дома омладине ПОЛИТИКА И СТРАХ. 

 

Поштовани Ненаде, 

 

Како смо се договорили, достављам ти овај допис са молбом Уређивачком одбору Трибине Дома 

омладине ПОЛИТИКА И СТРАХ, да ме у наредним представљањима стави у листу говорника. Ја имам 

толико да кажем о овој теми, јер сам кроз све то прошао , што се може видети из појединих архива у 

земљи и свету, књига, часописа, итд. У прилогу позив на скоро објављене књиге на ову тему:  

-ОДБОР ЗА СЛОБОДУ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА. Саопштења и други документи, Приредио Коста 

Чавошки, Службени гласник 2009 године, стране: 107, 343, 451, 464, 477, 66,76, 80-82, 97, 107, 170-171, 

344, 347, 357, 358, 433, 438, 451, 483. 

-ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА. Политичка репресија у Србији 1953-1985 година.Аутор др. Срђан 

Цветковић. Издавач: Институт за савремену историју, 2011 године. Стране: 546,551, 535, 555. 

 

Прилажем и моју књигу- ЉУДСКА ПРАВА ЦРНА РУПА, Ведес 2006 године. 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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3. децембрa je преминула  Злата Петковић, српска глумица и некадашња Мис СФРЈ 

(1954) 

 

 

-1 децембар 2012.године.Захтев за пријем у чланство УКС-Удружење књижвника 

Србије, 

Већ неколико година подносим захтеве УКС да ме приме за члана УКС. Без успеха и 

ваљаног образложења. 

Сада сам обновио ЗАХТЕВ и стриктно га усагласио са Правилником о пријему нових 

чланова, 

У томе ме је значајно помогао мој драги сусед знаменити књижевник  Милан 

Ђорђевић. Занимљива и сретна подударност, он је председник Одбора за пријем нових 

чланова. 

Виђам га овде у суседству на мирном Миљаковцу, када иде у продавнице, или када се 

шета. Његово лице интелектуалца, поштеног и часног човека у овим необичним 

временима ерозије топлих осећања међу људима и појава неповерења, делује на мене 

смир ујуће и враћа ми на неки начин веру у људе. Он је и уредник еминентног 

часописа LES RELATIONS, пише врло значајну књигу о Винчанској култури, од њега 

сазнајем нове ствари које нисам досада познавао. 

Милан ми је посаветовао да пронађем угледне писце који ће ме препоручити за члана 

УКС. 

У прилогу ПРЕПОРУКЕ и МИШЉЕЊА Миле Алечковић, Милана Младеновића од 

Лужице, и Косте Димитријевића. 

Документ број 409.  

-3 децембар 2012.године. Уместо подршке развоју туризма-нарезују глобе. 

Документ број 410.  

-Децембар 2012.године. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1954
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Децембар 2012. године Свакодневна полицијска рација и судски терор. 

Документ број 411. 

-7 децембар 2012.године.Захтев за рехабилитацију,  развлачење. 

Документ број 412.  

-14 децембар 2012.године Рехабилитован сам  као жртва  вербалног деликта и 

злоупотребе психијатр ије у политичке сврхе.! 

Документ број 413. 

Ово је значајан преокрет и врло  пријатно изненађење. Виши суд је донео  решење у коме 
дословце стоји да сам ја од 1971 до датума доношења решења 12 децембра 2012.године,био у 

континуитету жртва незаконитих поступака органа власти и кршења мојих законских и 

људских права, да сам био прогањан због ненасилног изражавања мојих мишљења, жртва 
вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, да су ми у томе временском 

периоду нанете материјалне и нематеријалне штете, и да имам право на накнаду штете.  

Исти суд, и други судови, су све моје досадашње жалбе и тужбе за накнаду штете и због 
кршења мојих права, одбијали са образложењем да су неосноване, да нисам био жртва било 

каквих прогона и кршења мојих права додајући да су моја потраживања застарела, или да 

Република Србија нема пасивну легитимицију, јер су ожалбена права починили органи 
претходне државе. 

Сада ми предстоји борба да ово решење максимално искористим да добијем накнаду штете., 
што ми припада по закону. 

-Децембар 2012.гпдине 



1162 
 

.  

-20 Децембар 2012.године. Књижевно вече у Библиотеци`` Милутн Бојић`` у 

Београду. 

 

 

 

 

Томислав Крсмановић: ПОРАСТ  МАЛИГНИХ  И  ДРУГИХ  

ОБОЉЕЊА  ЈЕ ПОЧЕО  МНОГО РАНИЈЕ,  ПРЕ  

НАТО БОМБАРДОВАЊА. 

Нетачне су тврдње које пристижу из појединих извора да је застрашујући пораст 

броја оболелих од малигних обољења директна последица НАТО бомбардовања 

1999 године.  

Несумњива је чињеница  да је ово бомбардоване произвело свакојаке штетне 

последице, па и када се ради о здрављу. 

Али постоје званични подаци о малигним и другим обољењима, њихов 

драматични пораст се бележи већ дуги низ година, и започео је много раније пре 

НАТО бомбардовања. Што се може непобитно проверити у здравственим 

статистикама.  

Постоји узлазни, убрзавајући тренд броја оболелих, који је из године у годину све 

већи. То је својство тренда, то знају математичари и статистичари. 

Нису само малигна обољења у драматичном порасту, него исто тако и 

кардиоваскуларна ( мождани и срчани удари, инфаркти, итд), дијабетис, 

депресија, и друго. А ова обољења се не могу довести у везу са бомбама обогаћеним 

радиоактивним састојцима. 

Застрашујући пораст стопе морбидитета( броја оболелих) и морталитета ( броја 

умрлих), а Србија је облепљена читуљама, болнице и чекаонице здравствених 

установа су препуне болесника ( многи завршавају своје дане у њиховим 

становима), је суштински проузрокован стресом, који производе они, који робе 

и пљачкају Србију и тиранишу њене грађане. Постоје и други ‘‘неразјашњени 

узрочници‘‘, о којима се ћути. 

Србија је обезглављена, не умиру само стари него и средовечни и млађи . 

Здравствене трагедије погађају пре свега најумније , оне који могу допринети 

препороду. 

А када њих има све мање, онда се обеспомоћена и интелектуално кастрирана 

Србија не може како треба одупрети онима који је пљачкају, приватизују за 

багателу, робе, раубују и злостављају. Таква руинирана Србија се не може 

одупрети отимачини Косова, Војводине, Рашке и југа Србије. 

Неко стоји иза ове здравствене катастрофе, што се може сврстати под групу 

фактора ‘‘неразјашњени узрочници‘‘? То су онима којима је она добро дошла. Да 

обеспомоће отпор, да лакше зацементирају своје пљачке и позиције моћи, да отуђе 

наше покрајине, и да за то добију огромне провизије.. 



1163 
 

-   

СРП 

-22 децембар 2012.године. Завод за проучавање културног развитка » Вести » Кафе Култура: 

Томислав Крсмановић, Сага о …ићима 

 

Кафе Култура: Томислав Крсмановић, Сага о …ићима 

27. промоција „Кафе Култура―, циклус „Писци са Новог на Старом граду―, одржана је у четвртак, 

22. децембра у 12ч. О делу „САГА О… ИЋИМА – виски, вотка, шљивовица― (први том 1940-1953) 

говорили су 

Учесници: 
Маринко Арсић Исаков, књижевник 

Коста Димитријевић, књижевник 

Томислав Крсмановић, аутор 

Делове из књиге казивао: 
Синиша Кукић, глумац 

Уредник и домаћин: 
Душан Ч. Јовановић 

 

 

                         КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ  ТОМИСЛАВА  КРСМАНОВИЋА  

 Тема: БЕОГРАДСКА КОШАВА ( Сага о ...ићима  
                 други том 1953-1965)   
                                                роман.    

                            После промоције ће бити одржан мали коктел. 

 

Које ће бити одржано у четвртак 20 децембра 2012 године у 19 часова у 
просторијама БИБЛИОТЕКЕ '' МИЛУТИН БОЈИЋ'', у Београду, улица Илије 
Гарашанина број 5 ( преко пута пијаце Палилула, недалеко од зграде 
Општине Палилула). 

 

ГОВОРЕ: 

 

-Маринко Арсић Ивков, писац 

-Слободан Јарчевић, писац и историчар 

-др.Милан Младеновић, писац и издавач 

-Драгослава Копривица, писац 

-Слободан ђуровић, писац 
и 

-Аутор 
 

 

Улаз слободан. 

http://zaprokul.org.rs/
http://zaprokul.org.rs/
http://zaprokul.org.rs/category/vesti/
http://zaprokul.org.rs/
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a 

 
-1 jануар 2013. године. Ретроспектива . тужба за накнаду штете. 

 

 
Никола Селаковић, министар правде. 

 

Због вишедеценијских политичких прогона насталих по основу мојих филозофских, моралних и 

духовних убеђења, због ненасилног израженог мишљења, због последично насталих тешких повреда 

мојих законских права, злоупотреба, тортура и  штета које су из тога проистекле, што се тиче 
материјалних последица, претрпљеног душевног бола, страха, угледа, нарушавања здравља, што се види 

из  приложених доказа ,докумената и сведока у тужби, позивајући се на уставне и законске одредбе  о 

праву на накнаду штете, сам  се обратио  Првом општинском суду у Београду Тужбом за накнаду штете 

дана 28.5.1994 године, против Републике Србије и Републике Југославије. А због преко две стотине 

кривичних деликата и узрочно-последичних штета, почињаваних према мени континуелно од стране 

органа тужене у временском периоду од 1975 ( односно 1963 године) до дана тужбе. Приложио сам уз 

тужбу опис почињених деликата, документоване доказе, позивајући се на сведоке, на крају сам истакао 

потраживани новчани износ.( том 5). 

Након реформе правосуђа предмет је дат у надлежност Вишем суду  у Београду  

П.бр.2228/2010, који је моју нову тужбу од 12.10.2010 одбио17.11.2010 године. Моја 

Жалба Апелационом суду у Београду на пресуду Вишег суда П.бр. 2228/2010 од 

17.11.2010 године је поднета 03.02.2011 године. Апелациони суд у Београду  је дана 

13.12. 2012 године донео одбијајућу пресуду. упркос што је Виши суд у Београду, 

Решењем  о рехабилитацији од 12.12.2012.године одлучио супротно. 

Ревизија Врховном касационом суду против Пресуде Апелационог суда у Београду 

Гж.бр.1321/11 од 13.12.2011 године, је поднета дана 01.03.2012 годин, која је одбијена 

од стране Врховног касационог суда Рев 386/12.године дана 05.07.2012 године. 

Дана 1.10.2012 године сам се обратио Уставном жалбом Уставном суду Србије, који 

још није донео одлуку. 

Уместо да донесе правичну Пресуду, због непоштовања разумног рока и драстичног 

кршења одредби закона, у међувремену тужена је починила нове кривичне деликте у 

односу на мене и штете које су из тога проистекле. 

Што се види из томова и поглавља овога аутобиографског романа. 

Моја борба се наставља, сваодневно, упорно, грчевито. 

Осмишљеност и разум- то је путања ка победи. 
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-1. јануар 2013.године. Преминуо Слпбпдан Ракитић, српски песник и политичар 

(1940)   

Како је живот нешто што брзо и изненадно нестане? Не тако давно сам га срео на 

Славији, био је, као и увек, врло озбиљан и замишљен, можда  забринут. ``Имам 

неприлика са здрављем``, кратко ми саопшти.  

Слободана Ракитића се сећам још од 1970-их година, он је за мене тада обесправљеног 

и искљученог, био, од званичног поретка лепо прихваћен  успешан јавни посленик, 

песник, есејиста, представник поетске метафизике.Уређивао је књижевне часописе 

Савременик и Рашка. Био је члан прве редакције која је покренула лист Књижевна 

реч (1972).  

О њему ми је тада  више казивао покојни Драгољуб Игњатовић ( томови 3-5), такође 

једно време уредник  новина УКС-Удружења књижевника Србије.   

Од 1973.године бих га повремено сретао у аулама Коларчевог народног универзитетау, 

где је од тада био запослен као уредник катедре за књижевност и језик.   

 

 

    Слободан Ракитић. 

Новонастале велике опозиционе политичке странке су оснивали, водили, и били 

успешни у  новонасталалој вишестранчкој Србији, углавном појединци који су били у 

претходној политичкој номенклатури.Били су привилеговани, да би постепено 

долазили у размирице са Партијом, увиђајући да  то што се дешава у друштву није у 

складу са њиховим ранијим ставовима и  уверењима ( Фестингерова коњитивна 

дисонанца).. 

Вишедеценијско духовно наслеђе претходног комунизма је остављало иза себе пустош, 

као рушилачка неман  разбацивало и сејало осакаћене личности, озлојеђене, 

узнемирене, бесне.  

Све оно шо се дешавало од почетка 1980-их, преко 1990-их и ове две деценије 21 века, 

је ојадило, и многе  све до  тада поретку одане јавне посленике, и од њих створило 

неистомишљенике. 

Скоро растројени, збуњени, многи ого рчени, из привилегија би се наједном нашли у 

немилости.  

Постајали би опозиција, понеки од њих лидери успешних политичких странака.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1940
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9C._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0
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Често су то били поштени часни појединци, али не сви.Неки од њих, формално, на 

нивоу свести, су се изјашњавали као демократе,за улазак у Европу, поштовање 

људских права и толеранцију.  

Али у дубини њихових  потсвести би опстајале понекада раније предрасуде, 

нетолеранција, грамзивост и охола сујета, склоност привилегисању и кланисању. 

Челници тих  `` успешних `` политичких странака би се накострешили, када би чули за 

оне политичке странке које воде `` анти комунисти``, или озлојеђене жртве тешких 

прогона. 

Колико су они дволични и лицемерни? питао бих се тада. 

Пре бих закључио када добро промислим: Не мора да значи да су дволични, можда се 

ради о лошим проценама?  

Знам да су многи од њих, још у време Тита, а све више када је дошао Милошевић, иако 

комунисти, још тада симпатисали западне државе, сарађивали са њиховим 

предузећима, државним органима и научним институцијама, универзитетима, у 

западним земљама школовали децу, посећивали те државе, и дружили се са њиховим 

утицајним представницима.Виђао сам их зачуђен и огорчен по београдским најбољим 

ресторанима са њима како весело и блиско ћаскају са странцима, стекли  иметак, 

сусрећу се са странцима у њиховим амбасадама, на Дедињу. Били `` High society`` 

А овамо су тада мене оптуживали  да сам ` белгијски ђак``,`` воли Запад``. Оговарали 

су ме код страних дипломата и новинара, у дијаспори.  

Јелка Ратковић се дружила са француским новинаркaмa при новинској агенцији Agence 

France Presse, oд ње сам сазнао да оне о мени лоше говоре, да сам `` лудак``.Рече Јелка-

``Чули од неких лидера опозиције``.. 

Измена односа Запада према Југославији, касније Србији, је неке од њих затекла, 

збунила, нису схватали брзо мењајуће промене и нове односе у  свету, нису се на њих 

благовремено и како треба прилагодили, осећали су се изиграни и повређени. 

Запад је за њих сада од пријатеља постајао зао и непријатељ 

Ракитић није био један од таквих, од оних који мењају убеђења и опредељења. Он је 

остајо до смрти доследан.   

Сретали смо се повремено и накратко би поразговарали, што би се учестало онда  када 

је постао опозиција власти. 

 А наша организација је постала опозиција много пре њега, још почетком 1970-

их.године. 
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Он је Србин из Рашке, са самог обода Косова. Питао сам га једном приликом на 

Славији, откуд његово презиме ` Ракетић``? `` Не Ракетић, него Ракитић``, исправио ме 

је. Онда је додао кратко:``Од дрвета ракита, које нарочито расте на Косову``. 

Схватио сам и тада да је Косово његова тужна обсесија. Поготову јер је он и песник, 

Косово доживљава поетски, атавистички, описивао би ми песнички надахнуто дрво 

ракиту. 

 

Слободан Ракитић је у оваквим сложеним и брзо мењајућим околностима постао 

опозиционар, приступио је политичкој странки СПО, постао посланик на листи Српскпг 

ппкреуа пбнпве у првој вишестраначкој скупщуини Србије (1991—1992), затим народни 

посланик у Савезној скупштини СР Југославије (1993—1994). Ишао је тада узлазном 

линијом, постаје председник Удружеоа коижевника Србије од 1994. до краја 2004. 

године.  

Био је председник и оснивач Саборне народне странке, његова сарадница је била Боба 

Јањетовић ( том 5), коју сам упознао на скуповима наше организације. Предлагао сам 

јој да пренесе Ракитићу .да сарађујемо. Нисам никада добио одговор. 

Упознао сам Ракитића, доставио му више података.Покрет за заштиту  људских права  

је настао 1 марта 1975.године  из Директне акције  ( томови 1-5), 1990.године је био 

међу првим регистрованим политичким странкама у Србији и ондашњој Југославији.У  

крајње неравноправним условима је ипак постигао солидне изборне резултате, из 

изборних натецања је истеран суровим насиљем, што је приказано у претходннм 

томовима. 

Иако му је то познато, надам се, потсетио сам га, ипак,и на неке чињенице стигла су 

признања из света, 1980-их смо обзнанили злоупотребу психијатрије у политичке 

сврхе, придобили подршку одбора за Одбрану слободе мисли и изражавања САНУ, 

сарађивали са Одбором за људска  права УКС, подржавни од угледних интелектуалаца 

из земље и света. Упркос медијске и сваке друге блокаде, истина о нама је почела да се 

шири и сазнаје, ставио сам му до знања.. 

Упознавао сам га са тужном судбином нас бораца за правду, против нас су се 

ујединили и  они са лева  и са десна, поредак, поједине политичке странке, 

националисти, касније `` мондијалисти``, појединци из гео-окружења, а нарочито сви 

они сегменти који су кршили људска права, тајкуни, транзициони богаташи.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Добијали смо вести из дијаспоре да неки одавде тамо шаљу емисаре и да нас блате: 

лудаци, безначајни, неуки, разбијачи, итд. 

Питао бих се приликом сусрета са Слободаном Ракитићем, да ли ја назирем у наглом 

бљеску његових очију скоро нешто као подсмех, да не кажем ниподаштавање, да је и 

он пао под утицај лажи и интрига?.Ипак, схватио сам временом да ми се тако само 

учинило.  

У годинама које су се смењивале брзо као нервозно листање календара, понекада као 

бацање згваних папирнатих месеца у корпу за оптпатке,  увидео сам да ме он сада 

другачије осмотри. Када сам га срео на Славији, не тако много пре његовог одлска са 

овог суровог света, био је према мени отворен и искрен:`` Ти си био у праву, ми смо 

сви мислили  да претерујеш``, 

Сетих се одмах, то исто ми је казао телефоном и Никола Милошевић ( томови 4 и 5), 

неколико дана пре његове смрти , 24 јануар.2007.године. 

`` Нешто се дешава са временом, само пролети, није било тако раније``? упита ме. 

И ја то исто запажам, да ли је то субјетивни доживљај, или постоји неки било какав 

егзактни доказ? . 

-Јануар 2013.године.  Учестала умирања. 

Овде се дешавају страшне ствари, људи учестало умиру. Не само стари, него и 

средовечни, и млађи понекад. Око себе видим читуље и црну боју на сваком кораку. 

Када окренем телефон некима које нисам дуго звао, учестало бих слушао  тужне  речи: 

Преминуо је.  

Жене у црном, сахране, гробља, болнице, лекари, видари, надрилекари, магови, на 

сваком кораку ничу апотеке.  

Цвета погребна индустрија, и све оно што је прати. Свугде црна боја. Некрофилија. 

Шта је ово? 

Као да су се сказаљке часовника и датуми у календару вратили у давно прошла 

времена: Дрина носи надувене лешеве,насукала их на плићаке на врху Крсмановића 

чагеља у Узовници, преко  Дрине одјекују вапаји  и лелеци српских мајки, долазе из 

Босне унезверене избеглице, смењују се некакве униформе и војске. У сан ми долазе 

слике  из сећања, низ брдо изнад куће на брежуљку изнад Дрине у Србији  само 

затутње некакви војници са укрштеним реденицима на грудима, избезумљена лица им 

испрскана барутом, неки са кокардом на капи, или са црвеном петокраком. Некакве 

разгоропађене знојаве делије, плавокоси или црнокоси, разбарушених коса, са 

карабинма у рукама, се иза пушнице док су се сјуривали путу да пресретну поштанско 

чезе, издраше на мене: `` Биж отале, не сметај``. 
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То тако постећа на Други светски рат, поклане десетине сродника, поубијане маљем у 

главу Јасеновцу, убиле их бомбе, поклале усташе у Сребреници. Навикао сам још тада 

на смрт око себе. 

Видех нешто помало слично и почетком 1990-их година преко Дрине у Источној 

Босни, поновиле су се на неки начин, у малом, ратне 1940 године, Дрина је опет носила 

лешеве, из далеких плавих босанских гудура сада нису одјекивале детонације хаубица 

и топова, као у време Другог светског рата, него би повремено запраштали рафали 

калашњикова. 

Становници србијанског Подриња би почетком 1990-их ослушкујући блиске пуцње у 

босанским гудурама тамо преко Дрине, погнутих глава, ћутке, ишли својим пословима, 

скоро пола века комунизма их је научило на свакојака изненађења. 

И да је најбоље ћутати. 

Сетих се покојног др. Веселина Савића, неуропсихијатра, он је присутан у моме 

животу и мојих блиских још од детињства ( томови 1-5) , током 1980-их година је био 

председник  нашег удружења, а Милић од Мачве потпредседник. У његовом стану сам 

упознао у то време професора Медицинског  факултета у Београду и и директора 

Неурохируршке клинике у Београду др. Војислава Секуловића, који је видео велико 

масно ткиво на моме потиљку, и лично ме успешно оперисао.( том 4). 

Др. Савићев организам је био генетски  предодређен на дуго трајање. али ми се чини да 

он, иако је лекар, није довољно водио рачуна о своме здрављу.Непрестано је пушио, и 

учестало би се закашљавао, запне из дубине плућа, зацепа као да секиром засече 

цепаницу, скоро да се зацене. Као кашаљ рикавац код деце. 

Њега нешто мучи? Шта?   

Вероватно несретна судбина нашег народа, он је био велики патриота?. 

Мислим да је то било 1992.године ( том 4 страна 525) свратио сам у његов стан у 

Крушедолској улици преко пута Храма Светог Саве, његова много млађа супруга Тања 

ми кратко саопшти:`` Веско је у болници``. 

 `` Којој, да га посетим одмах``?  

```У оној где сте и ви били на oперацији масног ткива``, упути ме.( том 4). 

Одмах кретох, нађох др. Савића  у Неурохируршкој клиници, у истој соби где сам 

лежао за време операције. И каква занимљивост, у истом кревету!. 

Био је неуобичајено  смирен, кратко смо поразговарали. 

Сутрадан сам позвао телефоном супругу Тању, да сазнам како је др. Савић, она ми је 

кратко казала:``Веско је ноћас преминуо ``.  
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Нисам био на његовој сахрани, а имао сам намеру. Нешто ме омело. Тању више никад 

нисам видео, нити чуо за њу. 

Смрт је нешто најнеобичније, зар није бесмислено, цео живот се боримо, и онда дође 

смрт. И након тога остаје једно ништа.  

Или траг? 

Широм планете се боре за укидање смртне казне.А сви смо на њу осуђени. И ту се не 

може ништа учинити  

А неки наивни тврде да су свемоћници открили формулу дуговечности. 

А шта и да открију? И живот ако постане сувише дуг досади? Човек постане нешто 

друго од онога раније? Организам остане колико подмлађен, исти, али се у њему 

развија нека нова личност?  

Разговарао сам неколико пута са др. Савићем о смрти. Он се издрао на мене:``Мој 

луђаче, боље ти је изгубити главу, него сине изгубити душу`` Додаде:``Треба да 

оставиш иза себе трагове добра``. 

Стави прст на чело:``Сви смо ми мртви, само се редом сахрањујемо``., ко је ово рекао`` 

? опет се издра на мене. 

Ћутао сам јер не знам. 

Он се опет  разгоропади, то ми не смета, напротив такав ми је забаван:``То је мисао 

намудријег Србина после Његоша, Иве Анд рића. Ниси ти још луђак, нису успели да те 

излуде, ако нису досада неће никад``, врло је духовит. 

Мудра адвенткистиња Тереза, позната продавачица Библија, ми је једном док смо 

пешачили од Гроцке до њене викендице задихана од хода опет прошапутала:``Ми смо 

прах и пепео``.  

`` Мало дете је открило велику истину, када је пресретно узвикнуло мајци показујући у  

ношу-Укакила сам се``. рекох, па наставих`` После нас потоп, живи док се живи``? 

кушам је. 

`` Када душе оде на онај свет, остаје једна празнина и ништа више, шта зна смртник 

шта ће бити после њега. Сви мисле, има још дуго до смрти.``, Тереза тако поима смрт 

`` Тачно, али остају његови блиски, човечанство, ако оставимо за њих добар дела, биће 

им боље, као шо ми сада уживамо у доприносима наших преминулих предака``. 

За мене је живот тајна. Откуд ми овде? Откуд свемир? Откуд стварност? Откуд живот, 

из заметка у утроби мајке се касније појави свест, креативност, одрастао човек, владар, 

БЕСКРАЈНА СТВАРНОСТ?  А онда смрт, крај, тама, ништа? 

Бог! То мисли и Ајнштајн. 
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Кинези су мудар народ, колико је мудар Конфучије који је живео око 551. п. н. е. који се 

још тада запитао "Још увек не знамо живот,а како можемо знати смрт.". Дан данас ова 

загонетка није разјашњена. 

Моја животна филозофија је трудити се да живот буде што лешши, стварати квалитет 

живљења, али да мирна савест даје мирну смрт. Чиним добра дела, помажем људима. 

не да ми захвале. него  да поделим њихову срећу што сам им помогао  да им буде боље. 

Свако ужива у добрим стварима које доживљава, у срећи. По чему је нечија срећа 

значајнија од моје? Можда су некоме моћном помало неважни туђа срећа или боли- 

али осећај среће је истога интензитета и код оних без моћи и моћника. Ако некога 

учиним задовољнијим, делим његову радост. скоро као да сам и ја због тога задовољан. 

Свесна и пробуђена личност, која је спремна да даје, а не само да узима, је здрава и 

корисна за себе и заједницу. 

Свако мисли да ће после његове смрти да га се сви сећају. А често није тако, одмах 

после сахране се разиђу, трче својим свакодневнм ситним обавезама, гроб зарасте у 

коров, или падне у заборав.  

Али зар је то битно? Не чинимо добра дела у животу, не тежимо висинама, да би нас се 

сећали, да би нас славили, него да би онима кој дођу после нас било боље. 

 "Смрт је почетак бесмртности." ~ Робеспјер 

-7 јануар  2013- Tомислав Крсмановић: ЗАШТО  ТОМИСЛАВ  НИКОЛИЋ, УМЕСТО  ШТО  

СПОМИЊЕ ОДЛАЗАК  НА КОСОВО, НЕ ОДЕ НА ЈУГ СРБИЈЕ. ТАМО  МУ НЕ БРАНИ  

МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА. 

Документ број 414. 
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-Јануар 2013.године.  Сећање на казивање мајке  о Прешеву. 

Покојна мајка је повремено причала о занимљивом догађају  у Краљевини  Југославији, 

који се одиграо у Прешеву 1936.године, где постоји бројна  албанска колонија. Неки 

Албанац је био насилан са српском девојчицом, Срби се окупе и крену према кући 

насилника у оближњем селу, он побегне у Турску, сруше му кућу до темеља и све 

спале..  

После тога се никад  више тако нешто није догодило. 

-9 јануар 2013.Tомислав Крсмановић:: СУДСТВО У СРБИЈИ ЈЕ КОСОВО 

УСРЕД СРБИЈЕ-Највећи национални и државни проблем. 

Документ број 415. 

  

 

 

11. јануара Француска војска је започела петомесечну војну операцију у рауу у Малију са 

циљем уклањања исламисуишких и сепарауисуишких побуњеника у северном Малију. 

  

 

-12 jануар 2013 . СТРАНИ  ХАКЕРИ  ОПСТРУИРАЈУ  УПОТРЕБУ КОМПЈУТЕРА И  

ИНТЕРНЕТА.? СТРАШНИ  СУД. СОДОМА И ГОМОРА. 

Према неким информацијама које допиру до мене, опструкције мога рада на 

компјутеру и интернету, не долазе из Србије него од страних хакера. Оваква 

могућност је реална, јер сам ја као српски интелектуалац на мети албанских 

шовиниста. ( А за време Милошевића сам био изложен јавном линчу, као 

наводни заштитник косовских Албанаца). А они би могли бити ти који ми то 

данас чине. 

Обавештавам да су жалбе на опструкцију употребе компјутера и интернета у 

Србији честе. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8


1173 
 

  

 

Уколико је тачно да опструкције долазе из иностранства, будући да ја водим 

судски спор у вези обештећења дуги низ година да сам изложен физичким 

насртајима на улицама Београда, да ми непозната лица прете телефоном и преко 

интернета, постављам питање: да ли Тачи и Приштина успевају да на мене 

нахушкавају судије Вишег и Касационог суда? 

Шта год да је по среди, ситуација у Србији је крајње конфузна и затегнута. 

Владајућа гарнитура уступа Косово Албанцима, а то заклања димном завесом 

халабуке хапшења тајкуна. А кад Косово оде, од хапшења тајкуна биће '' Тресла 

се гора родио се миш''. ( за ово време затвори и психијатријске болнице су 

пребукирани онима којима тамо није место). 

У медијима Србије је забрањено да се говори о невиђеном терору Срба од 

стране Албанаца у Прешеву, нешто мање у Медвеђи и Бујановцу. Ако се у 

Прешево плаши да оде шеф полиције, како је тек онда тамо незаштићеним 

преосталим Србима ( тамо се спроводи убрзано етничко чишћење, Београд о 

томе ћути). Споменик је ситна ствар, они ће га уклонити , а наставиће да се 

спрдају са Београдом, настављајући да спроведе невиђен терор и изгон Срба, 

који су тамо без икаке заштите. 

Србија је обогаљена, становништво остарило и болесно, ко ће да буде спортиста 

и војник, ко ће да рађа. Ових дана су албански полицајци на Косову дивљачки 

претукли младог Србија ударцима у тестисе јаросним узвицима: да не може да 

прави децу.  

А ко је обогаљио младе у Србији, учестала је неплодност и стерилност, или 

немају децу ни у браку? 

У Србији учестало умиру у нејасним околностима, не само стари, него и 

средовечни и млади. И то најумнији и највреднији појединци. 

Судије Србије су криминална организација, иза које стоји непријатељско гео-

окружење са циљем да Србију изнутра уруши ( најбржи начин да се сруши једна 

држава без рата, је да се у њу пусти вирус безакоња). 

Србија је спектакл Страшног суда, Содоме и Гоморе. 

 14. јануара је екплозивом  уништен споменик припадницима Армије БиХ у 

Мостару. 
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 15. јануар 2013.године. Преминула  Маргарита пд Бадена, прва супруга принца 

Томислава Карађорђевића ( том 4 ). 

  

 . 

    Принц Томислав Карађорђевић. 

  

О првој супрузи принца Томислава Карађорђевића, Маргарити од Бадена знам да се 

ожениo са њом 1957.године. у Немачкој, са којом је добио сина  и ћерку.После развода 

са њом 1982. године, је ступио у брак са девојком из суседства, Линдом Мери Бони, с 

којом има два сина. 

О мукотрпном животу Принца Томислава Карађорђевића сам читао, а од њега сам 

лично подоста сазнао за време сусрета са њим 1992.године у ресторану Грчка краљица 

у Кнез  

О првој супрузи принца Томислава Карађорђевића, Маргарити од Бадена знам да се 

ожениo са њом 1957. у Немачкој, са којом је добио сина  и ћерку.После развода са њом 

1982. године, је ступио у брак са девојком из суседства, Линдом Мери Бони, с којом 

има два сина. 

О мукотрпном животу Принца Томислава Карађорђевића сам читао, а од њега сам 

лично подоста сазнао за време сусрета са њим 1992.године у ресторану Грчка краљица 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1957
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1957
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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у Кнез Михајловој улици у Београду  ( том 4, стране 1428,1439, 1440 ).

 

Горња слика, с лева на десно: непознати посетилац, Његово Височанство Принц Томислав 

Карађорђевић, Аутор, Јелена Јоковић и Момчило Опарница ( из профила). Доња слика, с 

лева на десно: доктор Љубомир Протић, професор Природно-математичког факултета у 

Београду ( томови 1, 2 и 3), Владимир Марковић ( том 3), непознати посетилац, и 

Њ.В.Принц Томислав Карађорђевић.  

 

Деловао је сетно, пред нама је био постарији човек, изнурен и као да се помирио са 

вечитом тегобном судбином која му је подарена мукотрпном припадношћу славној 

краљевској лози Карађорђевића, која се у овим тешким временима враћа из изгнанства 

у земљу Повисок је и витак, црномањаст, има орловски нос.  
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Сео је са пратњом за наш сто и погледао око себе. Казао ми је, као да се мири са 

некакавом катаклизмом:``Није више ово онај свет и она Србија какви су били  раније``.  

Мислио је на дух народа у Србији, на Београђане и Србе, пре Другог светског рата.  

Очекивао је веће поштовање у земљи, уважавање протокола,чега није било, али он је се 

са тиме мирио, наш народ је за време комунизма заборавио такве протоколарне 

етикеције,. 

То је наш човек, патриота који је жртвовао свој живот за национално добро.  

Да ли је то овде уважавано онако како је он то сневао деценијама изгнанства?   

Можда га то боли?  

Био сам у егзилу у Белгији у два наврата, од 1965 до 1971 године  од 1973 до 

1974.године,( том 3), дружио сам се са нашим људима тамо. Неки су тамо били од 

скора, а било је и оних који су тамо остали после Другог светског рата, или су 

пристигли у Белгију у годинама након оснивања комунистичке Југославије. 

Та српска емиграција која је живела дуго на Западу је стицала годинама, деценијама, 

неки у понечему залеђен, конзервиран национални идентитет. Неки од њих би 

једноставно чували  оно стање нашег духа у земљи из времена када су је напустили. 

Дружили су се заједно, певали борбене, четничке, или јуначке народне песме, славили 

српске патриотске митове, и тако потхрањивали поједине арахаичности нашег 

менталитета. Па када би се вратили у земљу, осећали би се помало као странци, јер се у 

земљи за то време много чега променило. 

Знам добро да је тај првобитни осећај отуђености при повратку у отаџбину, после 

толико година боравка у  туђини,ипак  био уствари пребрзо закључивање и поимање.  

Тачно је да се Србија и њен народ мењају, поготово у Београду, али не у  толикој мери, 

када би се радило о унутрашњости Србије, а да не говорим о Босни, Херцеговини и 

Црној Гори 

`` Има промена у менталитету, али се држи оно наше старо, поготову у унутрашњости, 

видећете Ваше Височанство временом да су  Србија и њен дух вечити.``, хоћу да га 

охрабрим. 

Али сам знао да постоји значајна разлика у менталитету када се ради о Принцу 

Престолонаследнику Александру Карађорђевићу и њему. Мислим да су разлог томе 

пре свега године, али не само оне.  

Принц Престолонаследник Александар Карађорђевић је много млађи ( 1945), рођен је у 

Енглеској, тамо је добио образовање, све до завођења вишестраначја у Србији је био 

спречен да посети своју земљу.  

 Док је Принц Томислав Карађорђевић,стигао на тло Енглеске као већ формиран дечак 

у националнм духу . 

Отуда постоји значајна разлика у њиховој перцепцији Београда и Србије.Принц 

Томислав је очекивао да у Београду сретне онај Београд из детињства. А то није било у 

довољној мери могуће. А Принц Престолоналедник Александар Карађорђевић није 

однео из Београда и Србије слику коју је сачувао његов старији сродник, отуда он нема 

осећај отуђености онакав какав је имао принц Томислав Карађорђевић при повратку у 

Београд..Принц Престолонаследник је мудар прагматичан државник, а принц Томислав 

Карађорђевић  је одрастао и васпитаван у Београду у успоменама на славне претке,  

њихове битке,  и сјајне победе. Не значи да и Принц Престолонаследник није 
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васпитаван у патриотским митовима, али се то дешавло у туђој земљи. А Краљвић 

Томислав је то упијао још као мало дете у Београду и Србији,  где су тада још били 

живи митови о славним јунацима и подвизима српске војске.. 

Принц Томислав је млађи брата Краља Петра Другог, било је иницијатива да он буде 

краљ.Међутим то се није десило. 

Комунистичке власти су укинуле Монархију, и конфисковале имовину породици 

Карађорђевић.  

Краљевић Томислав у Енглеској је морао од нечега да живи, решио је да се посвети 

воћарству. ``Радио сам као обичан надничар у једном воћњаку у покрајини Кент``, 

насмеши се..  

Краљевић Томислав је био веома ангажован у животу српске емиграције, током 

раскола у Српској православној цркви, током  60-их. година па све до његовог краја, 

1992. године  је стајао уз Патријаршију у Београду.Године 1990. одбио је 

понуду Демократске странке из Београда, да буде њен председнички кандидат на 

првим послератним изборима у децембру те године, сазнах од њега.. 

Први је члан краљевске породице који се трајно вратио у Србију, почетком 1992. 

године, када се настанио у Задужбини краља Петра I Карађорђевића на Опленцу 

Касније сам сретао Краљевића Томислава, иако органски оболео био је човек који је 

пребродио дубоку духовну кризу идентитета, видео сам то по његовим ведријим 

цртама лица и сретнијем спокојству у очима. Вратио се и повезао са покиданим 

коренима. То је за њега највећа срећа. Кретао се по Србији, и другде, увидео је да дух 

народа како га је  познавао  ипак није био угашен. 

Убрзо је постао омиљен у народу, поготову због својих честих обилазака српских 

бораца у Републици Српској и Републици Српској Крајини, и помоћи коју је, заједно са 

супругом, принцезом Линдом  доносио.  

Постојале су и иницијативе да се именује за Кнеза српског дела Босне и Херцеговине, 

што се није десило.  

Због критике .Слободана Милошевића,  његово медијско присуство се драстично 

смањује. 

Обилазио је бомбардована места  иако тешко болестан.. 

Умро је 12. јула 2000. године, на Сабор Светих Апостола Петра и Павла  на славу 

породичне крипте на Опенцу, где је и сахрањен, уз присуство више хиљада 

поштовалаца и чланова породице. 

Напаћени Краљевић,је умро са блаженим омехом да се вратио свом народу, да се тај 

народни дух који је познавао није изменио, или нестао. 

Због тога је био неизмерно сретан.  

Принц Престолонаследник Александар Карађорђевић је током 1980-их успостављао 

контакте са борцима за људска права у Србији, обавезно бих за Нову годину добијао 

Његову честитку. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1992
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/2000
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1


1178 
 

 

Принц Престолонаследниk са синовима и супругом. 

 

-22 jaнуар 2013.године.Преминуо ујко Божо. ( томови 1-5). 

Нестао је најближи сродник, брат наше мајке, који је цео живот био 

уз нас. Дошло је последњих година до неких неспоразума са његовом 

породицом, која ми  је драга као и он. Ипак, озарила би ме радост 

када би старији брат Бора, одлазио редовно да их посети у њиховом 

стану на Новом Београду, у улици Омладинских бригада број 24.  

Потрешен сам шгто због тих поремећених породичних односа нисам у могућности  да 

будем на његовој сахрани., и да посећујем његову супругу ујну Јелену, две кћерке , 

Миру  и Бебу и њихове породице. Убећен сам да ћемо  једног дана се опет виђати, као 

шо је то било ранијих година.               

Кроз цео живот је био са нама.Блистав ум, ретко наочит и надарен човек, предодређен 

за највиша остварења, али спречен од  извитоперене  власти.  

Због чега је отишао у превремену пензију. Посветио се писању Родослова Поповића. 

Вишедеценијско истраживање је уродило плодом, он је открио драгоцене податке. 

Мој дуг је да једног дана тај Родослов објавим, Он то није био у стању.  

-20 јануара 2013.гпдине је у Прешеву уклпоен .сппменик припадницима  OVPMB,  

https://sh.wikipedia.org/wiki/20._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._1.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Karadjordjevic1.jpg
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Данас је Свети Јован, породична Крсна слава. Због ванредних животних околности ја 

нисам у стању да обележим  овај дан на православни прикладан начин. Уместо мене то 

чине син Милан и његова мајка. 

  

  

 - 

 

-22 јануар 2013.године. Томислав Крсмановић, ТОМИСЛАВУ НИКОЛИЋУ, 

председнику Србије.АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, потпредседнику ,ИВИЦИ ДАЧИЋУ, 

председнику Владе. 

Документ број 416. 

Бибе је поштен и стручан, за то га изузетно уважавам. Сада ми је урадио корице за 

трећи том аутобиографског романа. Посао је савршено одрађен, корице су сјајнне и 

тврде, као да су од коже. А платио сам скромну своту новца. 

23 јануара је британски премијер David Cameron најавио референдум о  EU до 2017, aко 

конзервативци победе на следећим изборима. Енглеска је не само супермоћна држава, 

него су и Енглези, поготову њихови политичари, изузетно мудри експерти. Ако они 

устврде да Енглеска треба да пр еиспита своје чланство у ЕУ, онда за то морају 

постојати оправдани разлози.  

Године које наилазе ће показати о чему се ради? 

 

-24 јануар 2013.године. ПОЗИВАМО ВАС НА ПРОМОЦИЈУ РОМАНА  

 САГАО ... ИЋИМА, Том 3 ( 1965-1978) -  

https://sh.wikipedia.org/wiki/David_Cameron
https://sh.wikipedia.org/wiki/EU
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 РОМАН О БРИСЕЛУ . 

 аутораТомислава Крсмановића  

  

 

  

 Промоција ћесе одржати у четвртак 24 јануара 2013 године у 19 часова, у 

просторијама Дома културе Вук ( код Вуковог споменика) 

 О књизи ће говорити: 

 -др.МилаАлечковић 

 -Маринко АрсићИвков 

 -др.МиланМладеновић 

 -СлободанЈарчевић 

 -СлободанЂуровић 

 и 
 Томислав Крсмановић, аутор 
  
 25.јануара су избили нереди у Порт Саиду, након осуде 21 навијача на смрт због 

прошлогодишњих нереда на стадиону - у протестима гине 29 особа; ово се 

надовезује на крваве нереде у Суецу поводом годишњице револуције, 

председник Морси уводи ванредно стање у три провинције.  

  

 Умиру комунистички државници. 25. јануара је преминуо Франце Пппиу, учесник 

Народноослободилачке борбе и друштвено-политички радник СФР Југославије 

и СР Словеније (*1921), а  26. јануара  Раде Булау, учесник 

Народноослободилачке борбе, генерал-пуковник ЈНА и народни херој 

Југославије (*1920). 

  

 Не слажем се са тврдњама да данашњом Србијом претежно владају бивши 

комунистички лидери. Они нестају, умиру.. Колико сам сазнао њихове 

породице се често растачу, деца се злопате. 

   

 Актуални лидери Србије Александар Вучић, Томислав Николић и Ивица Дачић 

нису потомци значајних комунистичких функционера. 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1920
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 Од распада Југославије, санкција и свега што је уследило до данас се изнедрио 

слој транзиционих богаташа,то су махом бивши директори и руководиоци 

самоуправних предузећа, који су злоупотребили њихову моћ и утицај да у 

метежу приграбе за себе народну имовину. 

   

 27 jaнура је избип ппжар у нпћнпм клубу у бразлијском граду Santa Maria, најмање 

231 погинула. 

  

 Новак Ђоковић трећи пут заредом освојио  Australian Open.. 

  

  
  

  

 -28 januar 2013.године. Покрет за заштиту људских права, 28.1.2013 године. 

Томислав Крсмановић, председник, тел. 3511829;Моб тел-064-3095176; 

Pokret@..... Vikipedija. www.isil.org.  

 
 ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ СРБИЈЕ И ИТАЛИЈЕ ЗА ХЕ (ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ) НА 

СРЕДЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ-ПРАВНИ АКТ СУПРОТАН УСТАВУ СРБИЈЕ И ЊЕНИМ 

ЗАКОНИМА, МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ, И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА ПОДРИЊА. 

  

  
 Две државне заставе-лева рука десни џеп.              

 

Шта смо доживели? 

Документ бро 417.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/27._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Australian_Open
mailto:Pokret@....
http://www.isil.org/
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 29. јaнуара је преминуп Бприслав Милпщевић, српски диплпмауа, брау Слпбпдана 

Милпщевића. ( 1934) 

  

  
  

  

-Фебруар 2013.године. 

-ТомиславКрсмановић 1.2.2013 године. 

 ВАНДАЛИЗАМ . 

 

 Као писац књига нарезујем моју најновију књигу Сага о .... ићима , Том 3( 1965-

1978) РОМАН О БРИСЕЛУ, већ више дана наилазим на велике неприлике у 

раду на компјутеру. Позивам се на БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА 

КОМПЈУТЕРА у прилогу. 

 Више дискова ми је последњих неколико дана уништено,.Изгубио сам време, 

енергију,.то је неизмеран стрес.Нервирање. 

 Подмукли младалачки деликвенти, су нашли ухлебљење, уместо да засуку 

рукаве и раде да зараде хлеб, они из њихових канцеларија ударнички 

опструирају поштене грађане. Уместо да надзоравају криминалце. Многи наши 

људи који раде са ПЦ и интернетом и не сањају да им неко може правити 

опструкције, мисле да је у питању техника. 

 Да ли Србији има спаса? ПРОБУДИМО СЕ! Одупримо се 

криминалцима. У МУП-у Србије и у полицији су већина поштени 

професионалци и патриоти, они треба да сузбију у својим 

редовима такве деликвенте и отпаднике од свога народа, поврх 

свега опасне душевне болеснике смањене урачунљивости који 

несметано вршљају Србијом и стварају нечувен метеж.  
 675/5000 

https://sh.wikipedia.org/wiki/29._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/29._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1934
http://www.google.rs/url?url=http://opusteno.rs/slike/2012/07/reka-drina-15305/reka-drina-15.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi71LyktcTTAhXESBQKHTq7Bg0QwW4IGzAD&usg=AFQjCNE2JvH3b4k7MQiqEfZA74ZMCPE5eA
http://www.google.rs/url?url=http://www.kurir.rs/borislav-milosevic-sahranjen-u-crnoj-gori-clanak-631143&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXr7bMtcTTAhXBxxQKHT_zDmsQwW4ILDAG&usg=AFQjCNEAQ2VtBVoPhePLSmWujPDdx-HpFQ
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 2 фебруара је дошло до 

протеста у Вуковару против увођења ћириличних натписа. 
 

 Kao што сам претходно напоменуо,упознао сам на представљању моје књиге у 

земунској библиотеци психолога Влајка Пановића, седео је са стране и са 

пажњом пратио  излагања учесника предавања. Мало касније се укључио у 

дискусију, запазио сам да је умерен и да пажљиво бира сваку реч. Када је 

представљање књиге било заврешно поразговар али смо. Обрадовало ме је да 

смо пореклом из завичаја.  Влајко је верник, мудар човек који мери сваку своју 

реч,  близак је круговима у врху СПЦ-Српске православне цркве.,  
 

 4  фебруара у 18 часова смо Драгица Тошић и ја прусуствовали концерту 

у приземљу зграде САНУ у Кнез Михајловој  улици..Драгицу познајем од 

1992.године, присутвовала је са њеном покојном мајком скупу који смо тада 

организовали на Тргу републике у Београду захтевајући од поретка Слободана 

Милошевића повраћај заплењене штедње. 
  

  6.фебруара су се у Бриселу сусрели лидери Србије и Косова Николић и Јахјага. 
  

 .   

  

  6 фебрура у Тунису је 

убијен секуларни политичар Цокри  Белаид, што изазива нереде. 
  

 -6 фебруар 2013.године. Томислав Крсмановић    

 Покрет за заштиту људских права, председник.  Тел.3511829 ; Моб тел-064-3095176; 

Pokret@eunet.rs. Википедија. Архив САНУ. 

  

 ПРОЦЕСУИРАЊЕ  ПОЈЕДИНИХ  ТАЈКУНА- ТРЕТМАН СИМПТОМА. ТРЕБА ЛЕЧИТИ 

БОЉКУ: КОРУМПИРАНО СУДСТВО.  

  

 Документ број 418. 

 

         По буразерски. 
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 -7 фебруар 2013.године, Судови растежу  у недоглед моју Тужбу за накнаду 

штете поднету пре 19 година., 1994.године. 
  
  У  досада приложеним документима и текстовима су приказани поједини подаци о 

злоупотребама  и насртајима на моја права и мојих сродника од 1963 године па све до данашњих 

дана.  У овим досијеима се налазе врло детаљни подаци о тешким злоупотребама са мојим 

правима , што све траје дуги низ година, и има између осталога, за циљ здравствено изнуривање.  

 Током ових година скоро свакодневно сам засипан стерилним судским дописима без правде и 

логике, уз губитак времена, енергије и новца, поправке ПЦ, плаћање судских такси лоповима и 

криминалцима.  

 На делу је стратегија изнуривања, осиромашења, узимања времена и енергије, 

на делу је опасан атак на моје здравље и виталност.  

 Удружени криминал на очиглед јавности покушава да ме уклони тихо без 

пуцња. Да ме тако тихо елиминише као жалиоца. Да тако будем онемогућен да се 

изборим за моја права , која се тичу мојих судских поступака за накнаду штете, рехабилитацију 

и реституцију.  

 Вера Кондић ће лекторисати том 4 мога аутобиографског романа.  

  

 Миша Ивановић ( томови 4 и 5)  ми обавља хитне интервенције у вези кварова 

личног рачунара. Миша је још 1998.године, научио сина Милана употреби 

компјутера, од тада ми је увек при руци кад би долазило до свакојаких кварова 

на моме личнм рачунару. Миша  је врло луцидан и драг човек већ средовечних 

година, повремено је запослен у Јеврејској заједници у Београду, где 

свакодневно разноси храну  жртвама Холокауста, које су још у животу. Шофер 

би довезао храну пред стан, Миша изнесе рукама, то би био сав његов радни 

задатак. 

Његов отац је из Источне Босне, негде из Семберије, избегла породица пред усташама 

у Мачву у Србији, одмах преко Дрине. 

Док би поправљао компјутерске кварове бескрајно би дискутовали о свакојаким 

темама,  

Зима је такође право време за посету Авали. 

  

  
                          Авала зими. 
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 11 фебруара Папа  Бенедикт Четврти  објавио да напушта положај из здравствених 

разлога, што је изненађење за јавност, јер је то прва Папска  оставка од 

1415.године. 

 . 

  
         Папа Benedikt XVI 

  

 Душанка Петровић је новинарка Радио Београда 2, подржала ме је у 

представљању мојих књига на таласима овога радија. Увек је била љубазна и 

учтива. 

  

 -11 фебруар 2013.гпдине.                                

 Томислав Крсмановић 

 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Станка 

Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.064-3095176;  

 Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 

  

 Господину Николи Селаковићу, министру 

 Министарство правде Србије 

 Поштовани господине Селаковићу, 

  

  Документ број 419. 

  

  

 

 Никола Селаковић.мудар али  млад правник 

  
  

 -  11 фебруара 2013.године. је упућен сличан допис професору психијатру  

Славици Ђукић-Дејановић, министру 

Министарство здравља Србије. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI
http://www.isil.org/
https://sh.wikipedia.org/wiki/12._2.
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 12 фебуара је Северна Кореја извела трећу нуклеарну пробу.Ова држава је за 

мене велика политичка  енигма.још од давних ђачких дана ( томови 1-5). Данас 

се све земље дипломатски приклањају водећој светској сили, укључујући и 

Русији и Кину, а мала Северна Кореја упорно пркоси Америци, самоуверено 

звецка своји нуклеарним арсеналом?  

 13. фебруара је преминуо Мића Прлпвић, српски телевизијски и радио 

водитељ и новинар (1934) 

 

           Мића Орловић. 

 

 Необично је да је чувени водитељ и новинар преминуо данас у 79. години живота у  

старачком дому у Београду, након дуге и тешке болести. Како лист Телеграф сазнаје, 

једно време се лечио у болници "Свети Сава", а касније је пребачен у приватни 

старачки дом. 

   

 Тако успешан и угледан јавни посленик, а да тако заврши свој живот?  

  

 Не само Мића Орловић, него и толики други бивши моћници су суморно и трагично 

завршавали своје животе у оној сивој сурој згради на дну Немањине  улице,  на чијим 

прозорима и запрљаним зидовима се таложи прашина и дању и ноћу, где немају мира 

од трамваја и камиона који тандрчу и тутње и дању ноћу. 

  

 Ту би могли да размишљају о својим животима, и животним билансима, откуд тамо? 

Да ли су схватали  о чему се радило? Мирили би се са својом судбином?.  

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1934
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 Сила не пита. 

  

 Ко би гори сад је доли! 

   

 Он је својим присуством на телевизији пре свега, остао у сећању читавим  

генерацијама.  

 Кршан и маркантан, својевремено је важио за југословенског Џона Вејна. Глумио је у 

17 домаћих и страних филмова. 

  

 Како није уштедео новац за старе дане? 

 

У мојим очима је био наочит и талентован телевизијски водитељ и глумац, који је 

могао неометано да оствари његове потенцијале, охоли комунистички поредак га није 

дискриминисао..  

 

Будући да је био добитник појединих државних признања, укључујући и Орден рада са 

златним венцем,  а неславно завршио живот у старачком дому, пре тога се потуцао по 

тужним собама болнице `` Свети Сава`` у Београду, његова смрт је још једна пр илика 

да се запитам : Шта се то дешава са појединим бившим од поретка подржаваним и 

слављеним  јавним личностима и политичарима?  

 

Где су им њихови углед и моћ? Зашто их неко није подржао?   

 

Ова власт је настала на рушевинама претходне власти. Остали су у овој власти  многи 

из претходне власти, (уколико нису превремено преминули), али неретко без 

привилегија и раније моћи. И њима није лако, притискају и њих невоље, свако  гледа 

себе и своје да преживи  ова мучна и тегобна времена. 

 

Немају они садашњи властодршци  те погодности и амбиције као раније, да би се 

бавили својим бившим истомишљеницима и припадницама ондашењег њиховог 

поретка. 

 

А он је добијао и друга признања, Удружење новинара Србије и Радио Телевизија 

Београд су му уручили награду за животно дело, пре три године му је уручена награда 

Радио Смедерева за неговање правилног говора и очување лепоте језика у 

електронским медијима. Од 2010. Удружење новинара Војводине додељује 

новинарима, водитељима или спикерима "Пресс витез -е`` . 

 

Ја сам био поносан нашим наочитим и надареним глумцем Мићом Орловићем, нашим 

човеком. 

 

 Мића Орловић се два пута женио, а из првог брака има ћерку. 

 

 
                    Мића  Орловић. 



1188 
 

  

 Недавно сам срео у Амбасади Белгије познаницу Викторију Стегић, својевремно 

новинарку Agence France press у Београду ( томови 4 и 5), отпратио сам је у правцу 

њеног стана. Поред мене је корачала забринута и скоро благо деконцентрисана жена , 

није се много променила. Она је пореклом из Шибеника, колико се сећам,  рођена је и 

одрасла у колонији хрватских исељеника у Белгији. Евоцирао сам успомене из далеких 

1980-их година када сам долазио у просторије француске новинске агенције на почетку 

Булевара Револуције поред зграде Општине  Стари град. Тада бих пружао наша 

саопштења у руке изразите плавуше, то је била Викторија, или би се понекад на 

вратима појављивала њена колегиница вижљаста и женствена Хелен Деспић Поповић ( 

томови 4 и 5) 

  

 `` У пензији сам``, уместо одговора  скоро да је прошапутала, била је уморна. Сазнах да 

има неприлика са здрављем. 

 

У то време сам тамо затицао симпатичну и љупку жену средњих година , никако нисам 

могао да оценим да ли је Францускиња или наша, одавде?. Објасних Викторији како 

изгледа. Њен одговор ме је изненадио: `` Она је Рози, бивша супруга новинара Миће 

Орловића, развела се од њега па удала за Глушчевића`` 

 

 

- 22 фебруар 2013.године. Преминула Деса Тревисан, дописница "Тајмса" у 

Београду 

 

Преминула је у Лондону у 88 години. Деса Тревисан је 1970-их и 1980-их година била 

новинарка , дописница енглеског листа "Тајмса" у Београду. У тим врло узбурканим 

деценијама по нашу земљу и цео Балкан,  сам повремено доносио наша саопштења и са 

њом разговарао у њеном удобном стану при врху Палмотићеве улице ( томови 4 и 5).   

 

Преко пута њеног стана је се налазило пребивалиште Милована Ђиласа са којим сам се 

повремено виђао у то време ( томови 3-5). 

 

 
  

Деса Тревисан је увек била учтива и љубазна, али строго озбиљна, саслушала би ме 

пажљиво узимајући донету документацију. 

 

Испричала ми је понеке детаље из њене богате и бурне биографије. Рођена у 

Југославији извештавала је о епохалним  догађајима у Источној Европи током Хладног 

рата. Затекла се у Београду као новински извештач у време Тита, да  би касније 

преносила вести о догађајима у земљи у време режима  Слободана Милошевића.. 
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Колико сам могао схватити из њених испрекиданих реченица, она сама и њена 

породица су жртве комунистичког поретка, спомињала ми је трагедију њеног брата, 

који је извршио самоубиство. Она сматра да су га власти уништиле. 

 

Када бих је посећивао, уколико би госпођа Тревисан била отсутна, на вратима стана 

изнад њеног, би се појављиваа постарија жена, врло љубазан лик, то је била њена 

мајка, да ми предочи да је њена кћерка оправдано отсутна.  

 

Њени родитељи су били имућни, отац Србин а мајка Хрватица,побегли су пред долазак 

усташа у Београд.  

 

`` Играла сам се са  будућим  југословенским краљем Петром.`` сазнах. Нисам, је питао 

када и где?  

 

Колико сам успео да читам између редова, она је противник хрватског национализма, 

али симпатише Хрвате као нацију. Разумљиво јер је њена мајка Хрватица. 

 

Када су дошли комунисти конфисковали су имовину  њених родитеља,  отац јој је 

завршио у затвору. 

 

Уклонила се пред прогонима у Велику Британију, где се удала за британског новинара 

Ерика Борна, враћала се у њу као држављанка Велике Британије, радећи за лондонски 

"Тајмс".  

 

Тревисан - што је презиме њеног последњег мужа, бродовласника Италијана - вратила 

се у Београд осамдесетих да би се старала о мајци, након чега је остала за стално у 

главном граду Југославије. 

 

Подржали су ме у борби против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе  Милован 

Ђилас, Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ, професор Коста 

Чавошки,  Драгослав Михајловић, Добрица Ћосић, Владимир Шекс, Доброслав Парага,  

др. Јанез Ругељ из Љубљане,  Јовановић  Биљана,  и многи други.  

 

Међу њима и Деса Тревисан која је у тим по мене бурним и тешким временима  

испољила нужно разумевање и поверење у моје тврдње да се психијатрија у тадашњој 

Југославији злоупотребљавала да често изолује политичке неистомишљенике. 

 

Зато јер је испољила поверење у моје тврдње. Био сам разапет, изложен ударима са 

свих страна, о мени су ширили свакојаке интриге, моји ставови о масовним прогонима 

грађана и нарушеном здрављу нације су били дочекивани на нож од поретка: лудак, 

шири лажи и неистине, блати самоуправну Југославију. Мене су највише болеле 

суревњивости и оговарања од стране појединих дисидената и бораца за људска права. 

Они су упорно тврдили да нема смештаја политичких криваца у луднице `` 

Крсмановићева болесна машта измишља, био у лудари јер је душевни болесник``.  

 

Морална подршка и испољено разумевање Десе Тревисан су ми давали храброст да 

истрајем.  

 

Када је Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ  6 јануара 1986-године 

издао саопштење о злоупотреби психијатрије у Југославији,  на основу документације 
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од мене достављене професору Кости Чавошком, ондашњи поредак је бурно реаговао, 

најмасовнији лист Вечерње новости и друга медија су оповргли све доказе. И 

саопштили су у Вечерњим новосима поверљиве ( нетачне ) податке о моме душевном 

здрављу.  

 

Деса Тревисан је била та која је стала на моју страну , јавно је устврдила, шо је пренето 

у свету`` Томислав Крсмановић је жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, 

и пре десетак годна је обелоданио злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе у 

Југославији ( том 4, страна 629). 

 

Шетајући полако улицом Мајке Јевросиме, од њеног стана , и стана Милована Ђиласа, 

ка Теразијама, био сам са леве стране, у средини је била Деса Тревисан, а сасвим десно 

Милован Ђилас, Ђилас је се расположено обратио  Деси Тревисан:`` Да сам на власти, 

господина Крсмановића бих ангажовао да ми буде сарадник``.  

 

Чиме се замерила поретку, који је прогласио издајником Србије, осећала се под 

опсадом у свом стану у Палмотићевој, добијала смртне претње, а једном је на њу на 

улици чак и пуцано. 

 

У тим по њу критичним данима у Београду, повлачила би се у свој стан да нађе мир и 

сигурност, тамо сам затекао неколико пута поред ње средовечног привлачног 

британског дипломату, био сам импресиониран његовом учтивом строгоћом и 

мудрошћу. Изгледа да је он посећивао као заштитник, да је охрабри. 

 

Крајем 1980-их година и почетком 1990-их година, када је у Србији заживело 

вишестранчаје, и настали етнички сукоби на територији бивше Југославије, престао 

сам да контактирам стране новинаре, јер је нестао интерес за кршења оних права до 

тада, у први план су стављани односи међу нацијама и тињајући ратни сукоби. 

 

Колико се сећам, госпођу  Тревисан сам срео још једанпут у то време,  сазнао сам да 

спомиње неког Италијана, и да одлази у Италију. 
 
 

 
 

 

15. фебруара је  астероид 2012 DA14 прошао рекордно близу Земље. У 

граду Чељабинск 1491 особа је повређена пуцањем стакала које је изазвао пад 

метеорита. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=2012_DA14&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
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 У међувремну су завршена  су три тома аутобиографског романа, том 4•  

  

 Био сам на састанку ПД Копаоник у Месној заједници на адреси Теразије 

45.Надам се да ћу успети да летос на Дрину доведем још неку групу њихових 

планинара  

  

 Хтео бих да проведем најмање петнаестк дана у у забаченом планинском селу 

изнад Љубовије Горњим Кошљама, изгледа да то неће бити ни ове године 

могуће. 

  

 • 26 фебруар 2013. Данас је Миланов роћендан., то морам обележити на 

примеран начин.  

  

 Јанез Јанша пао у немилост,, Словенија: изгласано неповерење његовој 

влади,нови мандатар Аленка Братушек. 

  У 19 часова сам био на врло поучном адвентистичком предавању у улици 

Божидара Аџије. 

  

  

 Момчило  Перишић  ослобођен кривице и отпуштен из Хашког трибунала..  

  

 1 маруа 2013.гпдине дпщлп је дп немира у Скппљу накпн щуп је за минисура пдбране 
ппсуављен .Талау Чафери, бивщи припадник ПНА. 

  

-2 март 2013.године. Томислав Крсмановић: САМОЗВАНИ КОНГРЕС 320 

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА. 

Овај Конгрес 320 интелектуалаца потсећа на критеријуме селекције , наслеђене 

од СКЈ, такозвана МПП ( морално политичка подобност). Као да у Србији има 

https://sh.wikipedia.org/wiki/1._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1._3.
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само 320 интелектуалаца? Има их неупоредиво више. Тамо су махом били они 

који су навикли да буду прекоредаши, татини синови и кћеркице увек 

проглашавани најбољим, уз елиминацију бољих-типичан наслeђени манир. 

Тамо су били они који имају право да се појављују на медијима, а нигде нема 

оних из ''тихе Србије''. ( Свака част оним не мало бројним које красе особине 

истинских интелектуалаца, који су на неки начин спашавали, колико толико, 

ниво овога скупа). 

 

Тачно је да су они покренули многе значајне теме. Али су многе прећутали: 1. 

Стање у судству, је суштина кризе и пропадања Србије, ни речи. 2. Здравље-

нација изумире, о здрављу, суштини-ни речи. 4.Медицина-ни речи. 3. Медија- 

ни речи, о лажној слици Србије у медијима. 4. Људска права се крше више него 

икада, о томе ни речи. 5. Постоје две Србије, она у медијима и јавности, која је 

фикција, а о правој Србији ни речи. 6. Морална криза, идентитет, село, 

породица, стварни владари Србије, итд.. 

Оваквих скупова наводних водећих интелектуалаца је било и у време Тита, 

Милошевића, и после њих. Све се сводило на стерилну промоцију сујета 

недораслих и инфериорних, уз замагљивање стварности.  

Зашто су прећутане многе суштинске теме? Ко стоји иза овога '' конгреса''?.  

Ово је био још један скуп самозванаца. Наша балканска посла и провинцијски 

примитивизам. 

 5. маруа јер преминуо  Угп  Шавез, председник Венецуеле (1954) 

 

             Уго Чавез. 

  

 -7 Maрт 2013 .године. Томислав Крсмановић: МОЈА УСТАВНА ЖАЛБА ВЕЋ 

СКОРО 6 МЕСЕЦИ ЈОШ НИЈЕ РЕШЕНА. ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ПОДНЕТА 1994 године. 
  

 Тужбу за накнаду штете сам поднео 1994 године. Стигло је до Уставног суда 

Србије где је Уставна жалба поднета 1 октобра прошле године. наставља се 

бескрајно развлачење и куповање времена. 

 Ја сам децембра прошле године рехабилитован, у решењу стоји да сам био жртва 

деценијских политичких прогона и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Сада треба да будем обештећен. 

 Судије настављају да развлаче. 

 Србија ћути о суштини кризе и копњења државе и њених становника: нема казне за 

оне који крше закон. Ако нема казне онда они настављају да краду, приватизују за 

багателу, пљачкају, цвета корупција, шверц , трговина дрогом , проституција, рекет 

и свакојака тиранисања грађана.  

 Нова власт нигде ни речи не каже о стању у паралисаном и трулом судству. 

ЗАШТО СВИ ЋУТЕ О СУШТИНИ БОЉКЕ У СРБИЈИ? 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/1954
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 Документ број 420. 

--8 март 2013.године. Томислав Крсмановић. 

 Покрет за заштиту људских права, председник, тел.3511829; моб.тел.064-

3095176; Books@.... Википедија.Архив САНУ. www.isil.org 

  

 Господин Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих послова 

Србије. 

 Поштовани господине Председниче Владе, 

 Молим Вас да ме заштитите од терорисања криминалаца.У прилогу подаци и 

докази, и у attachment-у БЕЛА КЊИГА О ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА. У 

нади да ћете поступити у духу поштовања закона. 

 С'поштовањем 

 Томислав Крсмановић. 

  

 Документ број 421. 

 .  

  

 Од 10 до 11 марта је одржан референдум на Фалкландима, 99,8 % за останак статуса Британске 

прекоморске територије                                                                         

  

 .Како се времена брзо мењају?  Сада је скоро 100 по сто  становника ових спорних 

острва између Аргентине и Велике  Британије гласало за останак у статусу 

Британске прекоморске територије. 

А  не тако давно, почетком 1980-их године 1982. оострва су заузеле аргентинске 

инвазијске снаге. Британска влада Маргарет Тачер је на то одговорила војном силом 

што је довело до Фалкландског рата који је завршио аргентинским поразом и поновним 

успостављањем британског суверенитета. 

 

-12 март 2013 .године. Покрет за заштиту људских права 12.3.2013.год. 

 Станка Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.064-3095176;  

 Тел.3511829.Pokret@....  

 Професор Славица Ђукић-Дејановић, миниистар  

 Министарство здравља Србије. 
  

 ИЗАЂИТЕ ПРЕД  ГРАЂАНЕ И ЈАВНОСТ СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА О 

АФЛАТОКСИНУ. 

 Грађани Србије су не само у врсти панике и бриге за здравље и животе своје деце и 

њих самих, него се налазе у тоталној конфузији и необавештености о чињеничном 

стању у вези присутности канцерогеног афлатоксина. Утолико пре што рак хара 

Србијом, ретке су породице које му нису платиле данак. 

 Дужност надлежних државних органа, пре свега вашег Министарства, је да утврди 

чињенично стање, да грађане благовремено обавести, и да најхитније спроведе 

ефикасне мере заштите здравља грађана.  

  

  

mailto:Books@...
http://www.isil.org/
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._3.
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          Структура афлатоксина. 

  

 Документ број 422. 

  

 13 марта 2013.године Папска конклава  изабрала аргентинског кардинала  Хорхе Марио 

Бергоглио под именом Фрањо - први ваневропским папа од Сиријца Гргура III (731-741), 

први из западне и јужне хемисфере, први језуит. Али и по оцу и по мајци син италијанских 
исељеника.  

  

  

 16 марта  сам посетио рођаке Бобу и Дару Рачић. 

  

 Филмском режисеру Горану Марковићу сам се обратио са предлогом да евентуално сними 

филм о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, проследио сам му моје књигу на у 

тему КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД. Није ми уопште одговорио- 

  

 18 марта је Саша ( разведена супруга) отишла у Соко бању. 
 

-18  март 2913.године. Томислав Крсмановић: Покрет за заштиту људских 

права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; bo...@eunet.rs 

<mailto:bo...@eunet.rs>; www.isil.org.Vikipedija; АРХИВ НУ. 

 

*ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ* 

 

 

     Обавештавамјавност да сам изложен ИСТИНСКОМ ЛИНЧУ, као и моји 

     најближи сродници, драстичним ускраћивањима мојих законских права, 

     што се тиче личне безбедности и имовинске сигурности, свакодневним 

     претњама, провокацијама, узнемиравањима и застрашивањима. Што 

     поприма одличја вишегодишње несносне и по здравље разорнетортуре. 

 

mailto:bo...@eunet.rs
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Aflatoxin_b1_3d_structure.png
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     А што се састоји: 

 
Документ број 423. 
 

 -22 март 2013.године. Напад на моје здравље, да не добијем обештећење.  

 Томислав Крсмановић  Покрет за заштиту људских права,председник. 

 Станка Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.064-3095176;  

 Тел.3511829.Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 
  

 Професор психијатар госпођа Славица Ђукић-Дејановић, министар 

 Министарство здравља Србије. 

  

 Поштована госпођо Ђукић-Дејановић, 

  

У аташменту:БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 

  

  
 

 Дозволите да Вам се обратим као деценијски борац за поштовање закона, 

председник Покрета за заштиту људских права, познат по својим расветљавањима 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, добитник међународних признања, и 

писац, са намером да Вас упознам са недозвољеним угрожавањима мога 

здравља.Захтевам од Вас да се упознате са садржином овога дописа и да му дате 

адекватан наставак у границама Ваших овлашћења и могућности 

  

 Документ број 424.j  

 

 -23 март 2013 .Tомислав Крсмановић: ОТКУД ТОЛИКИ  ИНТЕРЕС ЗА 

ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ? 

  

 Генетски модификована храна, афлатоксин у млеку, увоз трулог меса и рибе, 

загађен ваздух, масовно затрована храна у рафовима продајних пунктова, застарели 

рокови намирница, бајата храна у ресторанима, непроверени медикаменти, извоз у 

Србију свакојаког прехрамбеног и медицинског отпада, загађене воде, све лошија 

политичка ситуација која ствара осећај бесперспективности и перманентне 

депресије, несносан стрес, несташице лекова, лоша медицинска нега, корупција у 

http://www.isil.org/
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здравству, сиромаштво, беспарица, лоша исхрана- су само неки од фактора који 

свакодневно застрашују ионако депримиране и забринуте грађане за њихово 

здравље, и у Србији стварају осећај ванредне ситуације. 

 Стање здравља већине остарелих грађана Србије је лоше, или врло лоше, са 

тендецијом рапидног погоршања. 

 У Србији постоји консензус да је здравље грађана Србије предмет нечије врло 

интензивне пажње, да је на делу методично разрађен медицински здравствени 

инжињеринг, чија сврха је смишљено слабљење здравља већине грађана. 

 Али у Србији нема прецизног објашњењо: 1..Ко то чини и .2.Зашто? 

Документ број 425. 

 

  
  

  

 -24 март 2013 .Томислав Крсмановић: ЗАШТО НАШИ СПОРТИСТИ НИСУ 

ВИШЕ  УСПЕШНИ  КАО  РАНИЈЕ? 

  

  
  

 Зато, јер: 

 -је потенцијална база за избор квалитетних спортиста драстично смањена, 

становништво је остарело и здравствено оронуло 

 -Србија није више Југославија 

 -страни богати клубови одвлаче наше талентоване спортисте  

 -одлазак младих ван земље  

 -сиромаштво, врхунски спорт захтева значајне финансијске инвестиције 

 -криминализација спорта разара спортске клубове и дестимулише врхунски спорт.  

 - криза идентитета после распада земље, измена система вредности младих. 

 Излаз је у завођењу правне државе и духовном препороду и оздрављењу нације . 

  

 -25 март 2013.године. Томислав Крсмановић: Томиславу Николићу, ПРЕДСЕ 

ДНИКУ СРБИЈЕ- Наставља се одуговлачење са мојом тужбом за накнаду 

штете.  
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 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Станка Пауновића 70, 

11090-Београд. Моб.тел.064-3095176;  

 Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 

  

 Господину Томиславу Николићу, ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ. 

 Поштовани господине ПРЕДСЕДНИЧЕ,  

  

 Дозволите да Вас потсетим на моје претходне дописе,мене је поводом мога 

недавног сличног обраћања Вама, коректно обавестио 31.1. 2013 године Ваш 

сарадник господин Данило Савковић, да ће предузети кораке који се налажу да моја 

ТУЖБА за накнаду штете поднета 1994 године, добије правичан епилог пред 

Уставним судом кроз одговарајуће законске мере у Вашем ресору.  

 Потсећам, моја Тужбаза накнаду штете поднета 1994 године, се сада налази пред 

Уставним судом Србије, у форми УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, коју сам поднео 1 октобра 

прошле године (Уж./7589/2012).  

 Значи ево већ скоро шест месеци. Уставни суд још није одлучио, одуговлачење 

судова које траје од 1994 године , се очигледно наставља.  

Документ број 426.. 

  

 -28 март 2013 .године. Томислав Крсмановић: КОСОВО-МУДРОСТ И 

ДИПЛОМАТИЧНОСТ. 

  

 Сила не пита. Светски моћници захтевају прихватање њихових виђења.  

 Али то не значи да ми по питању Косова требамо да комадамо грлом у јагоде нашу 

државну територију. Ми имао право на одбрану мудрим аргументима , и учтивом 

дипломатичношћу. Знајмо, да ће нас тада они из западне хемисфере планете више 

уважавати као дорасле партнере. Поред наших државних руководиоца савијене 

кичме, постоји и народ. Шта вреди ако они признају решења о Косову на штету 

Србије, народ то неће прихватити. 

 Косовски преговарачи немају никакв државнички ниво и кредибилитет, јер њихови 

ставови нису мудра дипломатија, него упорна и перманентна тврдоглава осионост, 

равна фунадментализму. А то је сушта супротност и негација духовних вредности и 

норми западне цивилизације. 

Документ број 427. 

 28. маруа у  20.43.20 UTC ракетом Сојуз са космодрома Бајкпнур лансирана трочлана посада 

ка Међунарпднпј свемирскпј суаници. Посаду су чинили Павел Винпградпв и Александар 
Мисуркин из Рпскпсмпса и Крисупфер Касиди из Насе. 

  

 

http://www.isil.org/
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
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-1 април 2013.године. Покрет за заштиту људских права-КАКВЕ ВЕЗЕ ИМАЈУ 

КОСОВО И ВИТАЛНОСТ И ЗДРАВЉЕ НАЦИЈЕ. 

 

ОВО НИЈЕ ДЕФЕТИЗАМ, НЕГО ПОРУКА НА ПОБУНУ ДЕМОКРАТСКИМ 

СРЕДСТВИМА. КО ЋЕ СЕ СУПРОТСТАВИТИ ИЗДАЈИ КОСОВА КАДА СУ 

НАЈМУДРИЈИ И НАЈВИТАЛНИЈИ ПРЕВРЕМЕНО ПОУМИРАЛИ, ОБОЛЕЛИ, 

ИЛИ СУ ВАН ЗЕМЉЕ. 

Одговор Србије на издају Косова је крајње анемичан. Отуда безначајан.  

Да ли у Србији има организација и организованих појединаца кадрих да се 

супротставе уцењеним, преплашеним и корумпираним издајницима који на 

очиглед Србије и целог народа уступају Албанцима наше Косово. 

РАСКРИНКАЈМО ПРЕВАРУ ДОКТОРА МЕНГЕЛЕА! КО ЋЕ СЕ 

СУПРОТСТАВИТИ ИЗДАЈИ КОСОВА КАДА СУ НАЈМУДРИЈИ И 

НАЈВИТАЛНИЈИ ПРЕВРЕМЕНО ПОУМИРАЛИ, ОБОЛЕЛИ, ИЛИ СУ ВАН 

ЗЕМЉЕ. ОНО ШТО ЈЕ ОСТАЛО У ЗЕМЉИ ЈЕ ПОЗАВАЂАНО, У БРИГАМА 

И НЕПРИЛИКАМА, У СВАКИДАШЊОЈ ЈАГМИ ДА ПРЕЖИВИ И ДА СЕ 

ИСКОБЕЉА.  

Немају они снаге ни мотива да се залажу за више циљеве, јер се боре да 

преживе. 

Да је Србија здрава и сложна, никад и нико не би смео тако да се понаша. 

Одговор би био громогласан, Албанци би ћутали. 

Србију урушавају домаћи издајници. Да је обеспомоће да могу у њој да 

вршљају. 

Документ број 428. 

 - 1април 2017.године.  ANA FILIMONOVA: ULOGA VATIKANA U 

DRUŠTVENO-POLITIĈKIM PROCESIMA NA PROSTORU BIVŠE 

JUGOSLAVIJE OD 1991-2000. 

  

   
  

LupUS in fabula. 
  

 Od trenutka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) 1918. g, kao i tokom 

celokupnog perioda njenog postojanja - sve do balkanske krize 90-tih godina 20 veka, 

istorija Jugoslavije ukazuje na aktivnu teţnju Sv. Stolice da uĉestvuje u društveno-

politiĉkim procesima na jugoslovenskim teritorijama. MeĊutim, postojanje istinske 

strategije i taktike Vatikana u pogledu juga Balkanskog poluostrva najjasnije se 

http://images.kurir.rs/slika-900x608/ana-filimonovna-foto-printscreen-yt-1417987040-596961.jpg
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ispoljilo prilikom globalnih promena geopolitiĉke karte Evrope – prilikom sloma 

Austro-Ugarske monarhije i formiranja novih drţava poĉetkom HH veka; prilikom 

formiranja profašistiĉkih reţima u vreme Drugog svetskog rata i, najzad, prilikom 

raspada Jugoslavije pred kraj 20 veka.  
  

 Документ број 429. 

  

 

-2 април 2017.године. Томислав Крсмановић 

Покрет за заштиту људских права,председник. 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.064-3095176;  

Тел.3511829.Pokret@....  

Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 

 

Госпођа Славица Ђукић-Дејановић, министар 

Министарство здравља Србије. 

 

Као грађанин и председник Покрета за заштиту људских права, сам Вам се 

обратио дана 11.фебруара ове године,и приложио Белу књигу о здрављу, 

упознавајући Вас са повредама уставних, законских и подзаконских аката који 

се тичу права на здравље. 

Досада нисам добио никакав одговор.Устав и закони гарантују грађанима право 

да се обраћају државним органима, и прописују обавезу истих да одговоре на 

поднеске. 

Очекујем од Вас да испоштујете Устав Србије, Ви сте министар , и да тако дате 

пример и другима. Очекујући ваш одговор 

С'поштовањем. 

Томислав Крсмановић 

 

 3. априла је преминуо  Хамид Исљами, српски књижевник горанског порекла 

(1959). 

 На председничким изборима у Црној Гори 7 априла мала разлика између Филипа 

Вујановћа и Миодрага Лекића. 

9 априла је преминула- Margaret Thatcher, бивши премијер Велике Британије ( 1925) 

http://www.isil.org/
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D1%81%D1%99%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1959
https://sh.wikipedia.org/wiki/7._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
https://sh.wikipedia.org/wiki/1925
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 -9 април 2017.гпдине-.Драстичнп ппремећени међуљудски и ппрпдични  пднпси. 

  Јавнпсу се не изненађује на ушесуале весуи п ппрпдишним убисувима блиских српдника. 

Десио се велики масакр у Великој Иванчи, Љ. Б ( 60) на спавању убио 13 особа из 

породице и суседства.  

  

 -13 aприл 2017.године. Др.Обрен Цицовић. ФРАНЦУСКИ ФИЛМ О СРБИМА 

НАВОДНИМ ТРГОВЦИМА ЉУДСКИХ ОРГАНА АЛБАНАЦА. 
 

Deja vu! Французи одувек гаје прикривену мржњу према Србима. Али коју врло 

подмукло укривају. Није чудо, они су Латини, католици. А Латини католици 

одувек мрзе све што је словенско. Најподлије , највише од свих 

злоупотребљавају Словене католике. Ево Пољаци подигоше обелиск Папи 

Војтили. Да овековече поделе. DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN!  

Они  су нахушкали Албанце да Србима ваде органе, то је чињено најчешће у 

Италији. Они су их прво дивљачки позавађали. 

Настављају да завађају. 

Ево сада са ћирилицом у Осијеку. Нека Срби имају ћирилицу а Хрвати 

лагиницу, нека Срби буду православци а Хрвати католици. Али су то два крајње 

слична народа, исти језик, исти дух, темпарамент, изглед. Срби из Војводине , 

Босне, северне и западне Србије, су у много чему сличнији Хрватима из 

Славоније, и појединих делова Хрватске, него ли например Србима из јужне 

Србије.  

Вековима је Ватикан развијао паклену мржњу међу Словенима.  

Јесмо ли стока?.ДОСТА! 

А шта рећи о политичкој мржњи свакојаких агиша у Србији, који крволочно 

злостављају своје сународнике? 

Јесмо ли ми стока? 

 14.априла на председничким изборима у Венецуели  Чавезов наследник Nicolás 

Maduro  победио са  50,78% гласова.. 

  

 15 априла се десип бпмбащки напад на Бпсупнски мараупн, урпје ппгинулих. 

 . 

 -15 април 2017.године. Томислав Крсмановић 15.4.2013. године 

https://sh.wikipedia.org/wiki/9._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/9._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/9._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://sh.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://sh.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://sh.wikipedia.org/wiki/15._4.


1201 
 

 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Станка Пауновића 

70, 

 . 

  

 ДЕМОНСКА МРЖЊА СЕ НАСТАВЉА. 
 Господину Томиславу Николићу, ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ. 

 Господину Ивици Дачићу, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

 Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

 Поштована господо,  

  

 

 

 Дозволите да Вас потсетим на моје претходне дописе: 

 1.Моја Тужба за накнаду штете поднета 1994 године због преко пар стотина 

тешких кривичних дела почињених према мени од стране државних органа ( 

недавно сам рехабилитован), се сада налази пред Уставним судом Србије, у 

форми УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, коју сам поднео 1 октобра прошле године 

(Уж./7589/2012). Значи ево већ скоро седам месеци. Уставни суд још није 

одлучио, одуговлачење судова које траје од 1994 године , се очигледно 

смишљено наставља.  

 2. Мени је и даље драстично ограничено право на коришћење мога компјутера и 

ннтернета, што је детаљно приказано на диску са БЕЛОМ КЊИГОМ О 

ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА ( и још три беле књиге:Тужба за накнаду 

штете, Полицијска малтретирања и Здравље), што сам Вам већ проследио. Ја 

сам већ дуго времена изложен истинском терорисању и пиратерији, што је 

нечувена дрскост и примитивизам, на делу су истинске дрске свакодневне 

провокације. Изволите ми саопштити да ли ми сметње у употреби мога 

компјутера и интернета, причињавају органи –припадници Вашег ресора МУП-а 

Србије? Уколико то они чине: ЗАШТО?. Или је то дело страних хакера, за шта 

има индиција?  

  

 Јер провајдер из Гана, Белгија, злоупотребљава моје личне податке које је 

пронашао на Феисбуку, и бламира ме шаљући широм света и земље, у моје име 

љубавне понуде ( а ја имам 77 година!).Када год ми стигне таква порука, настаје 

лом у моме компјутеру.Употребљени француски језик је гастарбајтерски, тако 

личи на француски који у Белгији говоре Албанци ( живео сам 7 година у 

Белгији). 

  

 3.Као што сам Вас обавестио у претходним дописима, и навео тачне датуме и 

податке, као и о обраћању МУП-у, у пар наврата сам од Нове године био 

нападнут на јавним местима, дана 26 јануара и 22 фебруара ове године око 22 

часа непознате особе су бацале грудве у прозоре мога стана и велике ледењаке у 

металну терасу ( обавештен МУП Раковица, тел. 2814192). Мени непознате 
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особе прете телефоном, познаници ми се жале да им је немогуће да ме добију на 

телефон, да не добијају моје емаил поруке, мој телефон и факс су повремено 

били искључивани.Последње две године МУП је покушавао да ме осам пута 

ухапси! То су државни терористички поступци. Радим од 2004 године на развоју 

туризма у родном крају на Дрини, Љубовија, у летњим месецима улажем 

изузетан труд да привучем туристе, постигао сам скромне али стварне резултате 

( питати Општина Љубовија, Рада Тријић, началник). Уместо да будем подржан, 

Србија воде и Министарство пољопривреде и шумарства, Дирекција за воде ( 

Решење број 325-01-254/2013-07 од 12.3.2013), без законског основа и не 

поштујући чињенично стање захтевају од мене да плаћам нереалне намете, чиме 

ме дестимулишу у моме друштвено корисном раду. (здушно са онима који 

угрожавају моју личну безбедност и моја права-организовани криминал) 

 4.Мој син Милан(1981 ), упркос своје интелигенције, виталности и ванредних 

личних способности, нигде не може да нађе запослење, наилази на оне исте 

опструкције на које сам ја наилазио када сам био у његовим годинама. Он је 

такође био политички оквалификован и претрпео је терористичке нападе за које 

није дао повода. Моја сестричина Валерија (1970), је од детињства трпела 

насилничке поступке, њен муж Слободан Двокић, запослен у обезбеђењу, је 

убијен од стране криминалаца пре неколико година на радном задатку.Валерија 

је без сталног посла, са ћерком од 19 година, живи у непријатељском окружењу. 

Моја сестра Нада (1946-2010 ), Валеријина мајка је умрла у крајње нељудским 

околностима, тешко је оболела, нигде нису хтели да је приме на лечење, 

тражили су мито, она није имала јер је њена пензија била свега 5.000 ( њена 

бивша радна организација Ауторска агенција забавне музике јој није уплаћивала 

петнаестак година доприносе). Мој брат Милић ( 1939), пензионер има 

принадлежности 13.000, био истериван из радног односа као неподобан. 

Документ број 430. 

 

17 априла су  у Сегедину нападнууи пплиуишар  Шедпмир Јпванпвић и оегпви пријауељи, уеже 

је ппвређен Срђан Ћещић. 

 19 април 2013.године.  *Srbija, jedna od retkih zemalja u kojoj je onemogućena 

nesmetana upotreba interneta i kompjutera.* 

Документ број 431. 

  

 19. априла је у  Бриселу парафиран Први сппразум п принципима нпрмализације 

пднпса између Београда и Приштине. 17. априла  Србија добила статус посматрача 

у ПДКБ. 

  

 22 априла је Синпд СПЦ усвпјип псуавку епискппа твпрнишкп-уузланскпг Василја Кашавенде.  

  

 .129 особа је погинуло, а око 2.500 је повређено у урушавању зграде у месту Савар 

у Бангладещу. 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/17._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedomir_Jovanovi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedomir_Jovanovi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedomir_Jovanovi%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91
https://sh.wikipedia.org/wiki/22._4.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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 -23 април 2013.године.  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  КЊИГЕ  ТОМИСЛАВА 

КРСМАНОВИЋА: САГА О ... ИЋИМА ( томови 1,2 и 3-1940-1978) 

  

 -  

  

 У четвртак 25 априла у 12 часова, у просторијама Завода за проучавање 

културног развитка у Београду, улица Риге од Фере број 4 ( код Калимегдана, 

испод Васине улице). 

 Учествују 

 -Mаринко Арсић Ивков, књижевник 

 -Слободан Јарчевић, историчар и писац 

 -Коста Димитријевић, књижевник 

 -Милан Младеновић, књижевник 

 -Јаков Гробаров, песник 

 и 

 Аутор 

 #  

 -29 април 2013.године. Томислав Крсмановић: РЕФЕРЕНДУМ-ДА, АЛИ 

БУДИМО ВРЛО ОПРЕЗНИ! 

  

 Александар Вучић је понудио референдум поводом споразума у Бриселу, и то 

брзометно за 15 дана.  

  

 Документ број 432. 

 30. април - Краљица Беаурикс пд Хпландије абдицирала и престо препустила свом 

најстаријем сину Вилему-Александру 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5
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30 април 2017.године. Данас сам посетио господина  Стојадина Павловића, секретара Синода 

СПЦ. Са њим ме је упознао Влајко Пановић, обадвојица су из Селанца, код Узовнице, 

Љубовија.  Он ме је примио учтиво, али не претерано љубазно.   

 

     Стојадин Павловић. 

Радовало га ја када сам му испричао да су преци моје мајке по оцу Поповићи  били  

свештеници у Селанцу, одакле су се , мислим у 18 или 19 веку, преселили у Сребреницу, потом 

у Братунац  у Босни. 

 `` Још постоје у црквици у Селанцу Поповићи, преци моје мајке`` рекох . Он  се благо  

насмеши. 

 

             Црквица у Селанцу 

 - 1 мај 2013.године.Tомислав Крсмановић: УСЛОВИ ДА РЕФЕРЕНДУМ НЕ 

БУДЕ ПРЕВАРА. 

  

 Уколико дође до референдума, да би он био ваљан и регуларан, да би приказао 

стварну скалу мишљења и ставова грађана Србије о Косову, онога шта они 

дубоко у себи осећају и мисле , неопходно је испунитги следеће услове: 

   

 Документ број 433. 

  

 2. маја је преминуо  Чеф Ханеман, амерички гитариста (1964) 

 6. маја је преминуо  Ђулип Андрепуи, италијански политичар, (*1919) 

  

 Топло време, неколико дана је било сунчано, температура између 25 и 30 

целзијуса, што је било довољно да се језерска мирна, широка и релативно 

плитка вода Аде Циганлије загреје. Они стални купачи на нашој плажи су се 

појавили. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1964
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1919
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Спремам се за боравак на Дрини. 

11 маја у турском месту РЕИХАН на сиријској граници две ауто-бомбе односе најмање 

46 живота. 

Катарину Секулу сам срео у Ресторану Стара Херцеговина. Спрема се за одлазак код 

брата у Дубровник, где обично проводи летње месеце. А зими одлази код сестре у 

Загреб. Док смо седели у топлом и сунчаном дану на тераси ресторана, видесмо за 

суседним столом Биљану Куколечу и Наду Петровић.  

-15 мај 2013.године. Томислав Крсмановић:СРБИЈА ИЗМЕЂУ АМЕРИКЕ И 

ВАТИКАНА-DIVIDER ET IMPERA. MAGNUM CRIMEN.  

У  завери против Србије и Срба а,заједно са Ватиканом, неки виде и  САД. Aли не 

треба мешати жабе и бабе, подмукла и убитачна омраза Ватикана траје хиљадама 

година. А извесни некоректни, или штетни поступци САД су новијег датума. И 

другачије су сврхе, квалитета и емотивних набоја. 

   

-  

  

Суштинска разлика њихових односа према Србима и јужним Словенима је 

следећа: католичко-латинско-апенинско-ватиканска омраза је нешто друго, ради 

се о неоснованим расним предрасудама према Јужним Словенима као 

недораслим, дивљим, без интегритета, поводљивим, врсти стоке и робова. 

 А када се ради о САД, ту нема расне мржње, ради се о чистом гео-политичком 

утилитаризму.Они желе концесије на Балкану. Сви они на планети који им 

сметају,аутоматски падају под удар. 
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Документ број 434. 

. Oд 14 до 18 маја је одржан .Еуросонг 2013. у Малмеу, Шведска - победа данске 

представнице Емели де Форест. 

  

  
  

  

 19 маја су  избили нереди у претежно имигрантском предграђу Стокхолма. 

  

- Мај 2013.године. Српски вампир Сава Савановић из Зарожја-значлајан 

туристички потенцијал.  

Класик српске  књижевности Милован је Глишић у својој причи „После деведесет 

година‖ давно описао Зарожје и застрашујуће појављивање српског вампира Саве 

Савановића у зарошкој Јагодића воденици. Ово у планинама између Дрине и Ваљева, 

забачено зпадносрбијанско село  `` Богу иза леђа`` се прочуло по  вампиру Сави 

Савановићу,`` Српском Дракули``. 

Милован Глишић је пореклом  из тих забачаних планинских крајева Западне Србије, 

као дете је слушао приче о вампирима и вештицама, а овај део Србије је познат по 

таквим народним веровањима.,  

 

 

Воденица у Зарожју где се појављивао Сава Савановић. 

Сиже своје приче је сместио у Јагодића воденицу у Зарожју у тесној и мрачној гудури 

под извором речице Рогачице подно сеоског пута у Зарожју. Као дете је туда пролазио 

и слушао хуку дивље речице, како из јаза вода удара у витла, улазио је у полумрак 

воденица да види и чује како вода окреће воденичне  каменове. Дивио се он, мало дете, 

рационалношћу и ондашњој технолошој досетљивости да користи воду да меље 

пшеницу, кукуруз, раж, овас. Мали Милован надарено дете,  бујне маште,  је се освртао 
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око себе и дизао поглед окомитим брдима и висовима Повљена, Бобије и Јабланика. 

Небом је махао крилима огроман орао лешинар да види мртво говече у слаповима 

планинске речице. Виде сеоско гробље, баба Јока му је пичала да се тамо појављују 

приказе. 

И све повеза . Ено из гроба изађе вампир Сава Савановић и уђе у Јагодића воденицу. 

Сава се у овоме делу Србије не изговара као у Шумадији, него се нагласак ставља на 

други самогласник.  

Набијање чувеног вампира Саве Савановића на глогов колац постаде од тада у Србији 

метафора  обрачуна са свакојаким нечастивима.  

Када сам се 2004 године ( том 5) договорио са челницима општине Љубовија да почнем 

да доводим туристе у тај сликовити и по природним лепотама привлачан крај Србије, 

сам се одмах досетио српског вампира Саве Савановића , настала је асоцијација са 

чувеним влашким ( румунским )вампиром Дракулом.  

Румуни су од Дракуле створили праву туристичку атракцију, и сваке године доводе све 

већи бој туриста да виде његов замак  Зашто ми то не би могли да учинимо и са Савом 

Савановићем и његовм воденицом у Зарожју?  

Ово је сиромашан крај, могли би створим нови туристички бренд Српског вампира 

Саве Савановића , по узору на Румуне? 

Замак влашког војводе Влада Цепеша, који је набијао Турке на колац. а не само  

окрутни Турци Румуне,   овај замак се рекламира и као "Дракулин замак", под 

изговором да је управо учинио инспирацију ирском писцу Брему Стокеру за писање 

романа Дракула, те да је овај замак описан у роману као дом фиктивног грофа 

вампира.Међутим, не постоји никаква доказа да је Стокер уопште знао за постојање 

Брана, а име замка се не помиње.У замку се налази и поставка везана за историјску 

особу Владу Цепешу, као и за Стокеровог грофа Дракулу, као маркетиншки мотив за 

стране туристе. 

Још 2004.године, и касније,  сам инсистирао да се  том потенцијалном туристичком  

атракцијом позабаве туритички посленици из Бајине Баште, Зарожје припада 

територијално овој општини, и оближње Љубовије. 

Сазнао сам од помињаног Бобана Арсеновића  ( из Зарожју суседног села Горње 

Кошље) да је моја иницијатива, а верујем да су се и други томе досетили, потстакли  

мештане и друге, да су  у новије време покушали Зарожани да од Саве савановића и 

његове воденице направе туристички бренд, да су у Зарожје долазили наши и страни 

новинари, свраћали знатижељници. А око тога ко треба да промовише вампирову 

воденицу као своју посебност било је и гложења између туристичких посленика Бајине 

Баште и Ваљева. 

Сазнао сам да се у пројекту реконструкције воденице брвнаре Саве Савановића у 

Зарожју, направљеном 2010. године, до појединости описује шта треба предузети да од 
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дотрајале воденице настане чврста и уређена грађевина. А и пут до воденице само је 

понегде асфалтиран.. 

Пројекти и наде су ту. Где су инвеститори?  

  

 -20 мај 2013.године.Tомислав Крсмановић  

  

 Господину Томиславу Николићу, ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ. 

 Господину Ивици Дачићу, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

 Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

  
 ВАША ВЛАСТ СПРОВОДИ ТЕРОР НАДА МНОМ И МОЈИМ СРОДНИЦИМА.  

 Већина грађана копни. 

  

  
  

 Поновљено оно што је саопштено раније. 

  

 Мира Марковић је посветила Жељку Митровићу текст са називм: `` Сцијални и 

моралн атеисти``. 

  

 26 мај 2013.године.  Јевреји из Приштине.: Протерани смо, тужићемо  

Косово. 

  

  Поводом подизања спомен плоче у центру Приштине жртвама 

Холокауста су се огласили представици Јевреја протераних са Косова 

али и познаваоци историјских околности из периода Холокауста. 

  

  Нисим Комфорти напустио је Приштини непосрено пре 

бомбардовања и отишао са породицом у Израел. Он је љут на 

косовске институције што и две године од подношења тужбе 

Општинском суду у Приштини није добио никакав одговор о 

повраћају пет кућа у центру града које су припадале његовој мајци 

једином преживелом члану његове породице из времена 

Холикоауста. Најављује да ће се обратити и суду за људска права у 

Стразбуру. 

 

 •> 
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 Микица Конфорти.    Сарина Конфорти.   Арон Конфорти. 

  

 У свим ратовима смо пљачкани и убијани. Ја не бих био у Израелу да 

 • смо имали било какву позицију на Косову бољу од бежања и 

остављања свега по ко зна који пут ". 

  

  "На плочи пише да су Јевреји отишли у Берген-Белзен. Међутим то 

није 

 • тачно. Они су најпре скоро 15 дана провели у касарни у Приштини. 

ту је била моја мајка са троје деце. Тог истог дана стрељали су јој 

мужа и 

 свекра ", истиче Конфорти.  

  

 Милош Дамјановић историчар и проучавалац пута Јевреја од 

Холокауста• до данас у изјави за Радио КИМ каже да је циљ 

подизања споменика у Приштини да се Косово прикаже као 

мултиеничко и мултикултурално друштво које негује европске 

вредности. 

  

 "Међутим, ако знамо да су 1999. године припадници тзв. 

Ослободилачке 

 • војске Косова учествовали у протеривању Јевреја из Приштине не 

видим смисао подизања једног оваквог споменика ако се тим 

Јеврејима и дан данас после 14 година не обезбеђује да се врате на 

Косово или остваре своја права и као држављани Косова да тако 

кажем ", наводи Дамјановић. 

  

  Он истиче да се током говора у Приштини није помињало име 

личности 

 • које су одговорне за страдање Јевреја током Холокауста као што је 

на 

 пример име Џефери Деве. 

  

 "Према сведочењу Јевреја који су преживели Холокауст име Џафера 

 • Деве поистовећивало се са Хитлером. Такође, занемарује се улога 

 Скендербег дивизије која је била састављена од Албанаца и која је 

 учествовала у хапшењу Јевреја из Приштине и помагање снагама 

http://elmundosefarad.wdfiles.com/local--files/o-porodici-sumbulika-konfortija/Mikica1.JPG
http://elmundosefarad.wdfiles.com/local--files/o-porodici-sumbulika-konfortija/AronKonforti.JPG
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 нацистичке Немачке у њиховој депортацији. Дакле Албанци на 

Косову су активно учествовали и помагали окупаторске силе најпре 

Италијане а потом и Немце у Холокаусту над Јеврејима а занемарује 

се прича о неалбанцима који су спашавали Јевреје на Косову ". 

 Дамјановић истиче да је жалосно што се "низ српских  

 • породица у Призрену и Приштини које су учествовале у спасавању 

Јевреја и које су од стране Израела проглашене за праведнике међу 

народима не спомињу у целој овој причи ". 
    
 Албанци су народ којима има добре особине, у које се могу убрајати 

национална слога, снажан осећај етничке и племенске припадности, 

лојалност према ономе ко  им учини добро, енергија и упорност у 

оства ривању зацртаних циљева, не дају се лако обесхрабрити, умеју 

бити оштроумни. 

  

 Али имају и мане. Те мане су се показале у .ратовима од 1990.године 

и догађаја насталих након тога, а тога је било и у вековима уназад, 

изманипулисане брђанске непросвећене и политици неуке албанске 

масе су биле нахушкаване систематски на Србе.Албански лидери се 

нису показали на нивоу сложених и тешких изазова, су такође пали у 

замку обмана и лажи, из који је произилазила неоснована крволочна 

мржња мржње против Срба. што се видело нарочито од 1990-их 

година па све до данашњих дана. 

  

 Али није се само радило о злоупотреби изманипулисаних  брђанских 

племена, гурнутих у неконтролисану мржњу. На нивоу свести су 

патолошки мрзели  Србе, али у потсвести су бацили око на имовину 

прогнаних Срба, поједини сегменти показали су се на делу као 

примитивни пљачкаши  и кукавице, уселили су се насилно у туђе 

куће, њиве, отели туђу имовину, силују незаштићене Српкиње. 

  

 Не може се оптуживати цео албански народ, има међу њима оних 

који нису окаљали образ, време ће показати шта је шта и ко је ко. 

Било је кр оз историју не само србофоба и славофоба,  него и 

антисемита.. 

Tа њихова историјска нетрпељивост према Јеврејима, данашња масовна 

опредељеност народа против Израела, а има и прилично симпатија за 

исламске фундаменталисте, aрхаичаи, дубоко конзервативан  систем 

духовних, породичних, и када се ради о улози жене, вредности,  у поређењу 

са  вредностима  западне цивилизације, су велики тег који спречава Косово 

да придобије озбиљније и трајније симпатије западних држава. 

Албанска дијаспора је врло снажно подржавала косовске Албанце  

подучавала их је да Србима избију кључни пресудни аргумент за 

преживљавање Срба и Србије, подмукло су користили тешку ситуацију Срба 

и Србије гурнутих у санкције и трагедије, у дубоку кризу идентитета 

младих, да њихов оправдан гнев каналишу  једнострано, и у погрешном 

правцу. Да им представе као кривца да ојађеној Србији на превару подметну  

кукавичје јаје антисемитизма. Да тако Србију изолују, да је  гурну у амбис, 
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да је лише подршке моћног јеврејског народа са којим су Срби кроз истоију 

увек имале односе уважавања и пријатељства. 

Да Србе тако лише заштите, да их могу некажњено робити и пљачкати.  

А себе желе да представе као народ који воли Јевреје, што не потврђују 

чињенице и историја. .  

28. маја у  20.31.24 UTC ракетом Сојуз са космодрома Бајкпнур лансирана 

трочлана посада ка Међунарпднпј свемирскпј суаници. Посаду су 

чинили Фјпдпр Јуршихин из Рпскпсмпса, Карен Најберг из Насе и Лука 

Пармиуанп из агенције Еса. 

30. маја - Хашки трибунал ослободио свих оптужби Јовицу Станишића и 

Франка Симатовића. 

 31 маја Астероид 1998 КЕ2 прошао поред Земље са удаљености од 5,8 

милиона километара. 

Преко 1000 мртвих у нападима у Ираку - најсмртоноснији месец у пет 

година. 

1 јуна- Финале европског ватерполо Финал Фоур-а у Београду: Црвена 

звезда - Југ :8 7. 

1. јуна је преминула  Јелена Генчић, српска и југословенска тенисерка ( 

1936.) 

Упркос мојих савета и упозорења да не узима више мачака, него сам две, 

Деса сада има неколико мачака.  

 

Она је усамљена и мачке јој чине друштво. Са њима се забавља. Неке мачке 

су бежале из стана,зтекао сам је недавно у њеној улици како стоји испод 

високог дрвета  и позива мачку да сиђе. 

 

 

-4 јуни 2013 -Др. Обрен Цицовић: ПОСЛЕ ПОТПИСИВАЊА 

БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА НАМ НЕЋЕ ЛАКНУТИ, БИЋЕ 

НЕУПОРЕДИВО ГОРЕ. 

 Ужасно заплашени Николић, Дачић и Вучић, још више уцењени, али и 

потплаћени, а поврх свега дубински у можданим вијугама нндоктринирани и 

распамећени, измождени и са свих страна притиснути, у временском 

шкрипцу и издаждени свакојаким ужасним морама, да би спашавали своје 

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%88%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%90
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главе и коже, и својих блиских, да би сачували власт и привилегије по сваку 

цену, потписују Бриселски споразум и уступају Косово Албанцима.  

У себи резонују: Лакнуће нам, биће боље, да спашавамо што се спасти може, 

да преживимо ова тешка времена, после ћемо се батргати како знамо и 

умемо. Само да се сада извучемо. Живеће овај народ.  

Оваква њихова процена не подлеже начелима најелементарније логике, у 

њој нема наше најосновније тежачке промућурности.  

Настаће домино ефект. 

Документ број 435. 

5 јуна сиријска војска је уз помоћ либанског Хезболаха заузела Ал-Кусаир 

након тронедељне опсаде. 

Са Верицом Којић, кћерком покојног Мике Којића сам разговарао о 

изнајмиљивању њихове куће у Узовници, њена мајка која живи у Америци 

се сложила. тако да ћу овог лета опет бити у Узовници у њиховој  кући.  

Дуле Покорни изражава намеру да и он дође овог лета на Дрину. Тереза ме 

замолила да јој покосим траву у дворишту њене викендице у Брестовику. 

Трудим се колико могу да у границама мојих скромних могућности помажем 

сина Милана и разведену супругу, његову мајку Сашу. Брата Милића врло 

ретко виђам,.  

6 јуна је преминула америчка глумица Естер Вилијамс ( 1921), што оличава 

детињство и младост многих још живих послератних генерација. Ова 

заводљива пливачица, ретко лепа плавуша дугачких ногу и издуженог  тела 

жене нимфе,  што се вијуга кроз прозрачно плаве воде базена, је у тим 

годинама била слика сретне и богате Америке. Њена појава и осмех су 

уливали оптимизам у наилазеће дане . 

Филм `` Бал на води`` у коме је она била звезда давао се 1953.године у биоскопу `` 20 

октобар`` у Београду, Рајко Митић Бобек, Милан Панић, ђачке игранке, у Нушићевој 

улици из фризерске радње сам чуо пригушену мелодију из филма Трећи човек,журио 

сам да пређем преко Теразија и да се сјурим низ Балканску улицу двадестак метара 

наниже, да не закасним на тај филм. 

Сутрадан на плажи на Сави  између два моста девојке су скакале у трку у воду на 

главачке узвикујћи `` Естер Вилијамс``. 

Милица Јованић опет иде овог лета на Јадранско море. Радим на тому 4 Саге о ..ићима. 

6 и 7 јуна у Сарајеву је избо велики протест због матичних бројева, блокирана зграда 

Параламентарне скупштине БиХ.  Бошњаци узвикивали ` Велики брат``. 

 

-8 јуни  2013. године.Томислав Крсмановић: НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА-

СУШТИНА СВЕОПШТОГ ПРОПАДАЊА СРБИЈЕ. 

У Србији се не поштује закон. Када се ово предочи долази се до суштине , до главних 

узрока пропасти Србије, која наочиглед и убрзано копни и нестаје: нема казне за 

прекршиоце, они раде оно што им је у интересу.  

Данашња Србија копни и нестаје јер је постала најобичнија крпа отирач, Алајбегова 

слама, малтене свако ко има моћи и власти је може снемоћалу и избезумљену, и 

незаштићену, некажњено и без последица черупати, најаше ко год стигне, и где год 
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смогне, оде мурта наскочи курта, заскачу они из суседтва,  са њима се утркују тако и на 

сваком кораку , шенлуче, домаћи уљези и измећари. Када нема казне бујају 

прекршиоци. 

Србији пију крв и животне сокове безброј пијавица и трутова. 

А то је суштински узрок агонији Србије. 

Ако се не успостави поштовање закона, Србију ће убрзано прождирати олош и 

антрополошки отпад, Србије више неће бити ускоро.  

Документ број 436. 

 

 • 10 јуни 2013.године. Стигао у Узовницу. 

 У 21 час, колима рођака Милана Живковића, данашњег топлог понедељка. стигосмо у 

спокојно село у свеж сумрак. Путовали смо преко Ваљева, и Пецке , на падинама 

планина ка Дрини се црвене малињаци, пасу стада оваца, около свугде зелени 

пропланци, дремају у шумарцима спокојни засеоци. 

Успесмо се на стрми Прослоп, а одате се кола скоро сјурише у главну улицу Љубовије. 

Следећих 6 километара поред Дрине, стигосмо до сокака, кола скретоше, и на врху 

дугог бетонираног сокака Којића, уђоше у двориште некадашње куће покојног Мике 

Којића.  

Стара кућа је дремала, као стари знанац ме је очекивала да дођем опет после годину 

дана. 

Кола се зауставише пред малим доксатом у дубокој непокошеној трави у  дворишту. 

 Милан ми поможе да изнесем ствари, ставих их у траву поред кола, поздравих се са 

њим весело и захвално.  

Он оде насмејан и задовољан што ми је помогао да дођем и ове године у завичај, да се 

одмарам. ```Наврати кад хоћеш ``, махну ми у знак поздрава из кола која замакоше.  

Седох у сумраку на сунцем загрејани бетонски мали доксат пред вратима, сусед Томо 

Полић  је ставио кључ у браву, укључио струју и воду. Ништа се не чује, сем пој 

скривених цврчака. 

Све се понавља као и ранијих година. Прво ми је на уму главна атракцја боравка, то је 

черенац, оставио сам га прошле године уза зид, нема га, где је, загледах по дворишту. 

Скоро да се забринух, обрадовах се, ево га, стајао је на дугачкој дебелој мотки у 

набацаним стварима испод старог нахереног чардака кога време урушава, зграбих га, 

загледах, све је у реду.  

Био сам сретан. Сутра,чим устанем, са њим на Дрину 

Уђох у унутрашњост куће, сви прозори широм отворени, проверих, сијалице раде, 

шпорет, фрижидер. Са стрепњом се латих слушалице телефона, чух сигнал, значи и  

телефон је  у реду. 

Вратих се по ствари, унесох их у горњу собу где је широки  двосед у коме спавам. 

Одмах повукох двосед од зида, да погледам да се тамо није нешто  завукло за време од 

годину  дана отсутвовања у кући где нико за то време није становао, кућа је под брдом, 

изнад кога је планина.  

Али је Томо Полић отварао и проветравао. Висок  кошчат човек станује у суседству са 

супругом, наврати да попијемо кафу и чашицу ракије, да се дружимо. људи овде су 

другачији него ли они у Београду, енергичнији су и отреситији. 
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``Оptimizme ethernel des pasyans de Drina``( Вечити оптимизам сељака са Дрине), увек 

када дођем овде, се сетим тих речи које ми је изговорио  француски дипломата 

приликом једног разговора са њим о мојим утисцима са летовања на Дрини. 

Тачно, овде још увек у  душама људи царују нада и оптимизам, упркос промена и 

свакојаких неприлика, које не заобилазе ни ове скрајнуте пределе укљештене Дрином и 

планинама. 

Узех дугачку мотку и брзо обрисах паучину, мокром крпом прођох брзо свим 

просторијама да покупим наталожену прашину, отворих сва врата и прозоре да промаја 

издува  . 

Вратих лежај уза зид, пре  него што ћу у кревет, изађох у двориште, пун месец, звезде, 

тишина и спокој. Позвах телефоном Стјепу водоинсталатера у Гвозду електричара да 

дођу сутра а прегледају све инсталације. 

Пробудих се у 9 , излетох у двориште да газим по росној трави, сунце огрејало трава се 

просушила, али тамо где сунце још није допрло је влажна, мокра трава, газио сам 

босим ногама,у трави се шарене свакојаки цветови, и лековите биљке, ово је здраво. 

Онда скувах кафу, припремих млеко, кроз прозор видех Новку, у суседном дворишту 

преко плота, чух њен љубазан узвик:`` Дођи на кафу``. Затекох за столом у дворишу 

Новку , њеног сина Срету , Сретину супругу, наиђоше из суседне куће у модерном 

архитектонском стилу Зорица и њен син Марко.  

Новка каже:`` Дура се, године``, Сетих се француске речи`` durer``, у преводу на српски 

значи `` трајати``. Толико безброј сличних речи у оба  језика.. 

Срето се жали да се некако преживљава са његовом продавницом на дну сокака поред 

пута, Зорица је запослена као професор математике у оближњем Братунцу, преко 

Дрине, то је некада била Босна, сада кажу `` Република Српска``., Зоричин син Марко, 

факултетски образован, нема још ни 30 година,  нема стално запослење, нити  се 

оженио. 

Вратих се у двоиште, узех мотку са черенцом, и упутих се нестрпљиво сокаком ка 

путу, п ређох га, и нађох се усред поља, до реке ми треба петнаестак минута брзог 

хода. Стадох успут поред великог дуда, црне се велики зрели плодови, тај сусрет са 

великим дрветом нестрпљиво очекујем. 

Живот је игра. Понекад треба заборавити на године, препустити се забораву. Опустити 

натегнуте нерве,  запослити мишиће, у таквим мислима стигох на обалу обраслу 

шикаром и високим багремовима и врбама, између којих  сјакти брза зелена 

матица.Тече као лава, као отопљено олово.  

Нигде никога. 

Из тунела зеленила избих на чистину, отвори се поглед на широку брзу реку и њене 

запенушана валове, поред мојих ногу је жуборила речица Узовница, да се ту улије у 

велику реку. 

Не оклевам, свукох са себе одећу, узех черенац у руке, и право на место где се речица 

улива у Дрину, забацих га. био сам сретне руке, копрцале су се мале рибице. Ставих их 

у велику пластично боцу од кока коле, завукох је у подубљи  вир речице,  наставих лов. 

( у напомену да бих по завршетку те рибице пустио на слободу, весело су запливале у 

зелене дубине). 

Наиђе  рибочувар, познаје ме, и не пита ме за дозволу јер зна добро да ја рибице 

пуштам, да ми је черенац  забава и физичка  рекреација. Черенац је за мене здравље, 
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свки дан по 5-6 сати дижем из воде тешку мотку са черенцом на врху, газим по води, 

излажем тело сунцу. 

Понекад загазим у плитку речицу, њена вода је много топлија од Дрине,и кренем 

узводно  у сусрет успоменама и детињству. Толико сећања, доживљаја,  

Сада су у Узовници два моја добра пријатеља , Душан Покорни (томови 1-5)  и Миле  

Банић ( томови 3-5). Они су отсели у великој кући  Саве и Мице Стајић. ( том 5) 

Дођоше  и они. 

На Дрини сам био од 10 до 14 часова. Стигао сам у стан у 14 часова и 3о минута. 

Ручак, одмор у кревету до 16 часова, на Дрини сам опет од 16 часова и 3 минута до 18 

часова и 3о минута.  

И тако сваки дан. 

Позвах Ацу Пуцаревића и његову супругу, могу да долазим по млеко, сир, кајмак, 

пристигло поврће, а ускоро ће и малине. 

Следећи дан пре одласка на реку, изнех све покриваче, столове, столице на сунце, да се 

добро проветре, зраци сунца убијају бактерије. 

Черенац држим на огради куће испод Сретине продавнице, тамо када се крене ка 

Дрини,  љубазни домаћини су ми дозволили, оставих им у знак захвалности на 

вратницама дворишта пластичну кесу са кафом и бисквитима. 

Бојан, син Мије  Полића дошао и покосио двориште. 

Када је облачно радим на тому 4 мога аутобиографског романа. Опет су настале 

неприлике са личним компјутером, покушавао је Никола Полић, на крају је дошао је 

Бане Лукић ( син доктора Живка Лукића, томови1-5)  да га поправи.  

21 јуна ми је искључен телефон.  

Томо Матић власник Мотела `` Јапанска ружа``из Црнче ме је посетио у кући, дуго смо 

причали, доводим планнаре из Ирига, Стево Казмировић је водич. 

Прочитах у новинама које купујем у продавници у центру села, да је 23 јуна Едвард 

Сновден, разоткривач програма ПРИСМ, долетео из Хонг Конга у Москву. 

Истога дана је румунски аутобус слетео у кањон Мораче, 18 погинулих. 

Обавезно посетим драгог рођака Милана Пановића и Брену, удовицу Максима 

Пановића, Јову Пуцаревића, сретнем на бициклу рођака Менгу ( томови 3-5)  сада је 

запослен у оближњем руднику, каже да добро зарађује.  

 

-Јуни 2013.године. У вама се боре демон и човек. 

Постоји ефикасан начин спаса Србије: да НАЈХИТНИЈЕ заживи правично судство, 

свако ко крши закон мора бити приведен правди. Нека се међународна заједница 

ослони на нас са искреним намерама, видеће да од Срба, у свету који се брзо мења, 

може имати далеко више користи него ли данас. 

Када се то деси Србија ће почети да се буди и усправља. БИЋЕ СПАШЕНА. 

Oсвешћење је врло болан процес. Плашите се сами себе. 

Србија је спектакл бола и нестајања. То је нечији учинак. 
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Они који су то чинили, увиђају да су деценијама уништавали овај јадни народ , без 

стварног разлога, и да су починили гнусна недела и тешко мерљиве злочине.Њихово 

богатство је створено од зноја и крви милиона невиних људи. 

Они су у претходним годинама и деценијама били недовољно свесни мотива и 

последица њихових нељудских поступака. Сада јасно виде о чему се ради. Милиони 

невиних људи су жртвовани зарад једног таквог сулудог морбидног пројекта. 

Дешава се познати феномен коњитивне дисонанце. 

Неки од њих под дејством убитачности необоривих чињеница почињу да се 

конфронтирају са трагичним заблудама . Упркос индоктринације, и застрањености, 

неки од њих су увидели, да су починили тешко замисливе злочине према потпуно 

невиним људима. 

Они освешћенији и интелигентнији међу њима почињу да размишљају о себи и своме 

идентитету. Долазе до врло болног сазнања да они нису оно што су годинама 

умишљали да јесу. 

Плашите се сами себе. У вама се дешава сукоб између два ја. Оног које је некад било 

људског, и деценијама развијаног ја демона. 

Или ћете у себи угушити франкентшатајна, или ће вам он крволочно и дивљачки 

поцепати и развалити личност, демон ће вас прогутати онда када се најмање надате.  

Имају две солуције: 

 -повући ороз револвера, затегнути себи омчу око врата. 

 -или се уљудити и смањити отровне коабитације у вама демона и човека. 

 Нека победи човек. Тако ће нестати демон у вама који крволочно гута вашу 

личност . 

 Неки од најсуровијих нацистичких злочинаца који су сатирали невине Јевреје , 

су дуго живели. То је за њих била најужаснија казна, нису могли нигде побећи 

од демона у себи. Сањали су смрт. А били су кажњавани дугим животом. 

 Од себе не можете нигде побећи.   
  

 -27 јуни 2013.године. Вратио се у Београд.  

Посетио сам Милана и Саша. Ишао сам на Аду. затекао сам и у Београду покварен компјутер. 
Дошао  је Миша Ивановић да га  поправи.  

Овога месеца је премино још један великан детињства, амерички глумац Џим Кели. 

30 јуни Хрвауска је постала 28. пуноправна чланица Еврппске уније.  

  

 - 1 јули 2013 . године. Томислав Крсмановић. Нови допис ДАЧИЋУ, 

ВУЧИЋУ И НИКОЛИЋУ 

  

 Поручено исто што и раније. 

 -3 јули Опет у Узовници.. 

 Стигли смо колима у 20 часова и 30 минута. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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                         Дрина у Узовници. 

  

 6 јула је дошао Бане Лукић да покуша да ми оспособи компјутер. Када је Бане 

отишао, неко је јако залупао на врата:`` Полиција`` , зазвонила су стакла на 

прозорима од јачине гласа непознте особе. 

  Помало се узнемирих.  Брзо отворих врата. Преда мном је стајао Панто Савић ( 

томови 1-5). Смејао се весело. То су његове шале, он је такав. 

  

  
                                         Черенац.  

  

 Најновије вести сазнајем из дневних новина које купујем  у продавници у 

центру села. 7 јула увече окршај српског жандармерије и косовских 

шумокрадица код куршумлијског села Боровац - рањено 6 Албанаца. Слушао 

сам у Београду од познаника из околине Прокупља и Куршумлије, да је граница 

Србије и Косова врло порозна, да Албанци долазе у Србију, секу шуму,обијају 

вајате, краду стоку, и чак да спопадају старије жене .чобанице. 

  8 јула пред касарном Председничке гарде у Каиру убијено преко 50 присталица 

збаченог председника Морсија. 

 • 12 јула сам у Љубовији срео Мићу Тадића ( томови 3-5) и његову супругу 

Никол.( томови 3-5). 

 17 јула је смењен командант српских жандармерије Братислав Дикић, након 

неколико кривичних дела у које су били умешани жандарми. 

  

 Жељко Митровић је промовисао пакет " 1 Пинк" , на којем је радио прошле 

године У почетку је покривено 30 канала, а касније  око 100, укључујући "Пинк 

3", са новостима. У јулу је "Блиц" објавио да је Митровић био један од највећих 

пореских дужника и да је Србија дуговала 705 милиона динара. Рекао је да је 

"Пинк" репрограмирао део свог дуга и платио 300 милиона динара држави у 

претходном месецу. 

-17 јула се вратио у Београд. 
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Настављају се сметње у раду са личним рачунаром. 20 јули је мој рођендан. 24 јула је  

каменована Парада поноса у Будви, прва у Црној Гори. 

 

 

Радим на тому број 4 моје аутобиографске књиге. Поново се дружим са рођаком 

Душком Станојевићем ( томови 1-5). тако се спајају садашњост и прошлост. Чини ми 

се да мој лични идентитет добија у целовитости и оптимизму. Слично доживљавам и 

обнову дружења са Мишом Поповићем ( томови 1-5) . . 

 

-24 јули 2013.године. Др. Обрен Цицовић о саобраћајном удесу Александра, 19 

годишњег сина Жељка Митровића. 

18. јула 2013. Александар Митровић убио је  са Џипом БМВ Кс5  који  је возио 17 

одишњу Андреу Бојанић, на раскрсници у Устаничкој улици у Београду.  

  

Александар Митровић. 

Од силине ударца, Андреа је одбачена најмање 20 метара.Митровић заједно са својим 

оцем Жељком пријављује се полицији.Одмах му је додељен притвор, у којем је остао 

на два мјесеца и 20 дана. 

Митровић је путем своје телевизије напао дневне новине "Блиц" на начин на који је 

извештавао о несрећи у којој је учествовао његов син, и вређао његовог главног 

уредника Веселина Симоновића. То је трајало више од две недеље, тако да је "Блиц" 

поднео пријаву против Жељка и његове  телевизије.Савњет РПА га је саветовао да 

обустави кампању или ће му привремено суспендовати дозволу за емитовање. 
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Овим поводом ме је телефоном позвао данас  др. Обрен Цицовић ( томови 4 и 5), да се 

нађемо испред Народне библиотеке на крају Кнез Михајлове улице, преко пута улаза у 

парк Калимегдан . 

У топлом летњем дану сели смо на клупу у удаљеном делу великог парка,.да на миру о 

свему поразговарамо. Калимегдан на мене увек делује смирујуће. Одагнава лоше 

расположење и стрес.То је моћ природе. Али када се ради о Калимегдану, на сваком 

кораку се сусрећем са безброј најдражих успомена из детињства и каснијих година и   

деценија. 

 Обрен ми пружи најновији број београдског листа` Блиц``: `` Погледај ти ово.Не суди 

да ти не буде суђено. Ово је велика трагедија за Жељка Митровић, тежак ударац не 

само за њега него и за његову породицу. Убеђен сам да сада увиђа прескупо плаћену 

цену свога олако стеченог богатства, схвата да је запао у кужно ђубриште, да би био 

најсретнији да се није у све то уплео`` 

Одговорих му:`` Французи кажу-Comprendre signiffie pardonner‚ РАЗУМЕТИ ЗНАЧИ 

ОПРОСТИТИ, примењено на трагичну судбину Жељка Митровића то би могло 

значити, да га треба боље разумети.``  

Обрен махну руком и спусти је на клупу:``Чуо сам многи кажу, да је он улетео олако у 

тај нечувен глиб, и да би био најсретнији да се што пре искобеља из њега. Стрефила га 

је највећа трагедија, његов син спомиње самоубиство``. 

`` Милош Богдановић, ти га Обрене познајеш, је у његовој књизи казао -И убица је 

убеђен да је у праву. Разумети значи опростити барем делимично`` 

Обрен ме погледа попреко:``Тачно је да њега треба разумети, барем мало, али он треба 

да има емпатије за друге, његове емисије гурају у моралну  духовну странпутицу 

милионе младих, пследице су трагичне, колико има абортуса, то су убиства`` 

Ћутао сам разжалошћен. 

Обрен настави:`` Није му лако, запао у блато, и не може да се из њега искобеља. Како 

ће се отуда искобељати. да ли ти знаш шта Жељко Митровћ трпи од детињства, ко зна 

и раније шта је све тај пребацио преко главе.? Он је трауматизована личност до те 

мере, да ми се чини, да он не поседује довољан психолошки потенцијал, да би био у 

стању да поима довољно луцидно последице својих поступака``,  

Обрен настави:``Његов син је из нехата убио својим колима вршњакињу. Он је убио и 

свој идентитет, ко једном убије после може и други пут.`` 

25 јула је . убијен туниски опозициони политичар Мохамед Брахми. 

27 јула у Каиру убијена најмање 72 про-Морсијева демонстранта. 

Драги пријатељ Новица, са којим се дружим на Ади, је избеглица,Херцеговац. 

Средовечан, али снажан, виђао сам га на падинама Миљаковца, вози аутобус 48, сада 

ради у некој фирми на преношењу намештаја. Каже да је понекад напорно, али је он 

снажан и здрав. Важно је да заради. Новица м је драг, када говори  растеже као да је из 

завичаја, искрен је и добронамеран. Сазнао сам да приликом сеоба да многи који се 

селе бацају у контејнере врло ваљане предмете. 

 `` Мени треба погодна столица за рад на компјутеру``? , рекох му недавно на плажи., 

``Без бриге, када да ти је донесем``? упита ме. 

Тако сам добио врло квалитетну столицу, а за приступачну цену. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/25._7.
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 29 јула сам посетио Драгославу Копривицу, у њеном стану на Бежанијској коси. Она је 

, као шо је претходно писано, била међу говорницима на представљањима мојих књига. 

Драгослава је удовица, њен муж је био дипломата у Француској, он је још увек 

привлачна жена, плавуша. Припада групи реформатора историје Деретића и Јарчевића, 

велики је патриота. обожава Кубу и Фидела Кастра, за кога тврди да има некакво 

српско порекло.. 

  

 

 

Њен стан је уствари кућа на узвишеној Бежанијској коси, нестали су воћњаци и 

трешње, где сам као ђак Земунске гимназије долазио 1951 године, сада је тамо насеље, 

зграде, куће, дворишта. Некадашњи воћњаци су нестали, или се преселили у дворишта 

и баште новосаграђених насеља. 

Дуго смо опуштено разговарали у дворишту њене куће, обраслом у зеленило, 

Драгослава је пуна планова. Њена кћерка је удата за Француза са Корзике, где живи, за 

неколико дана путује на дуже у Француску. 

У стану у Београду сам затекао кварове, сусед Мићо Слијепчевић ми је поправио 

шпорет. 

 3 августа Роберт Мугабе добио осми мандат председника Зимбабвеа на изборима 

оспорене регуларности. 

 

 
 

                        Ада Циганлија. 

  

-3 август 2013.године. Томислав Крсмановић: ПОВЕЉА СРБИЈА 2013 

године. 

Јануара 1977 године 230 еминентна чехословачка интелектуалца , укључујући и 

каснијег председника Чешке Вацлава Хавела, обзнанили су ПОВЕЉУ 1977 

године, о природи поретка и стању људских права у ондашњој ЧСР.  
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У овој Повељи се између осталог каже: Масовна кршења људских права и 

закона омогућава друштвено-политички систем у коме све националне 

институције и организације подлежу политичким директивама и одлукама које 

долазе из центара моћи непознатих јавности и грађанима. Устав и закони не 

регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су издаване 

усмено, њихова садржина је непозната јавности, која не може ни знати, нити 

утицати на њих; налогодавци су одговорни једино њима самима, и њиховим 

сопственим хијерахијама; ови јавности непознати центри моћи имају 

одлучујући утицај на доношење одлука извршнх органа власти, председништва, 

владе, министарстава, правосуђа, војске, полиције, у предузећима, научним и 

културним установама, медијима, социјалним установама, образовању, итд. 

Када појединци организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт 

са таквим директвама , не могу добии никакв зашиту од било кога надлежног 

државног органа. 

Ова Повеља је отворила очи Чехословачкој, завера је обелодањена и проваљена. 

Народ је устао против укривених тирана и затражио слободу.  

Чешка је данас држава чланица ЕУ која тежи високим стандардима демократије. 

Томе је значајно допринела и Повеља 1977 године. 

Како је било у ЧСР 1977 године, тако исто је још увек у учмалој и 

интелектуално и духовно залеђеној и обеспомоћеној Србији, а што је мрачно 

наслеђе из претходне Југославије.  

Србија је у дубокој врло сложеној кризи, она и њени грађани наочиглед убрзано 

копне, а још није јасно речено ко то чини, како и зашто?  

Присутна су свакојака нагађања о виновницима убрзане декаденције, да ли 

постоје тајни владари Србије, ко су они, у узнемиреној јавности се расправља да 

ли постоји нечија завера, , или је то суманута фикција душевно уздрманих 

појединаца?. Нарочито су у моди масони, илуминати, свакојаке тајне групе, 

утицајни домаћи и страни политичари?  

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на 

одбрану, и на истину.  

Ова тајновитост највише дезоријентише народ Србије, а она је суштина 

проблема данашње Србије.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих учинака. Ми те узроке нисмо 

прецизно установили, нити преузели праве мере. Нажалост, и даље царују 

погрешне дијагнозе, лутања у магли.  

Србију уназађују и копне поменути неформални тајновити центри моћи, 

персонификовани у енормним богаташима, тајкунима, мафијашима и 

криминалцима. То је неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која 

управља тајно, даје неформалне директиве без знања грађана судовима, 

полицији, социјалним установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова 

у квартовима, и тежи да загосподаре чак и интимним сферама живота грађана и 

међуљудских општења.  

Неформални монструм жели да окује мозак људи, да их убеди да је црн бело, и 

да је 2+2=5. 
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Они теже да званичну власт претворе у послушну слушкињу. Нажалост, то се 

данас делимично и десило. Подземље и званична власт су се ујединили, убедиће 

снемоћалу и распамећену Србију на распећу, да гласа за оне који је из потаје 

тлаче и унесрећују. 

Србију пљачкаши и разбојници намерно економски руинирају и подмуко јој 

слабе виталност, јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара, 

јер им се не може супротставити. ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ 

ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ 

КОЈИ ИХ МОГУ  ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК status quo. 

Треба грађане Србије, обавестити, освестити и пробудити. Frederic Douglas – 

писац, борац против ропства у САД , бивши роб, је у време свога живота између 

1817 и 1895.године казао: `` Када велика истина једном изађе у свет, нема те 

снаге на Земљи која је може обуздати, или је спречити да се шири, или је 

обезвредити. Ова истина је предодређена да нараста све дотле док не постане 

МИСАО СВЕТА``. 

Србијо, ти си уснула, пробуди се! Усправи се и покидај ропске ланце! 

6 августа су се појавиле варнице у моме личном рачунару. 

  

- 6, август 2013. године.Томислав Крсмановић: Белгијски провајдер TWO грубо 

злоупотребљава поверљиве личне податке , и повређује право на приватност 

грађана Србије. 

Белгијски провајдер који је лоциран у Гану, Белгија, већ дуже времена грубо 

злоупотребљава поверљиве личне податке и повређује право на приватност појединих 

грађана Србије.  

Тако што дистрибуира на велики број емаил адреса у земљи и свету љубавне понуде у 

име појединаца из Србије, који иза њих уопште не стоје, и најчешће и не знају да се то 

дешава. А никако није могуће се исписати са листе. 

Најчешђе су на удару поједини српски интелектуалци познати по своме патриотском 

опредељењу. 

Чиме се врши смишљен драстичан атак на њихов углед , приказују се лажно као 

учесници у некаквом међународном раскалашном  ријалитију. 

Сазнје се да је овај белгијски провајдер под снажним утицајем белгијских косовских 

Албанаца, повезаних са  тајним полицијама , познатих по њиховим анти-српским 

наступима и активностима. 

Они су дошли до контакт адреса и података добивши емајл адресе и пасворде од 

провајдера из Србије, а поверљиве личне податке из полицијских извора, или 

скинувши их са Феисбука и са гугла.  
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Позивамо све оне који примају овакве поруке да то пријаве надлежним службама. И да 

буду добро свесни да Албанци уз туђу подршку ( Белгија је упориште албанске 

колоније-видети том 3 Роман  о Бриселу) испољавају тежњу да овде у Србији врше 

упливе на лични живот ( што су навикли да чине са Србима и Српкињама на Косову 

већ деценијама. Уз напомену да су Српкиње на Косову, јужно од Косовске Митровице 

без икакве заштите). 

Не дозволимо да нам се расисти уплићу овде у Србији у оне сфере које означавају 

велику приватност и интиму:  а то су породица и наталитет. Они су напали и опасно 

ранили нашу православну породицу и наталитет још за време владавине комуниста.  

Желе да наставе оно што су чинили. 

-7  август 2013.године. Томислав Крсмановић: КРИВИЧНА ПРИЈАВА МУП-у 

Раковица од 7 августа ове године : НЕОВЛАШЂЕН УЛАЗАК У МОЈ СТАН. 

МУП Раковица 

Патријарха Јоаникија број 30, Видиковац. 

Београд. 

KРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд.( Википедија. Архив САНУ.Гугл). 

Против НН особе/а која које је/ су неовлашћено ушла/е у мој стан на 

наведеној адреси и начинила штете које ће даље бити описане. 

Документ број 436 А 

 

-7 август 2013. Ко наставља да инструментализује примитивне Албанце србофобе, 

да злоупотребљавају личне податке и грубо повређују право на приватност 

грађана Србије.? 

Овим  поводом сам се огласио саопштењем од 6 августа. Већ данас сам добио нову 

``љубавну понуду``, у прилогу ниже, а јавили су ми да моје ``љубавне понуде `` 

циркулишу у емаијл боксовима појединих зачуђених жена. 

Белгијски провајдер који је лоциран у Гану, Белгија, већ дуже времена грубо 

злоупотребљава поверљиве личне податке и повређује право на приватност појединих 

грађана Србије. Тако што дистрибуира на велики број емаил адреса у земљи и свету 

љубавне понуде у име појединаца из Србије, који иза њих уопште не стоје, и најчешће 

и не знају да се то дешава. А никако није могуће се исписати са листе. 

Tu aimeras peut-être ... 
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        Пензионерска плажа  на Aди.. 

   

 -10 август  2013 . године. Томислав Крсмановић: Белгијско француски сајт 

из Гана, у коме снажан уплив имају белгијски Албанци задрти србофоби и 

примитивни расисти , наставља да злоупотребљава личне податке и 

драстично повређује интимност појединих грађана Србије.  
  

 Потсећам да сам се овим поводом обратио преко друштвених мрежа у два 

наврата, дана 6 и 7 овог месеца, и лично врло учтиво на емајл адресу info-fr@.... 

У своме одговору од 6 овог месеца су ме обавестили да су ме исписали са 

њихове листе љубавних понуда ( што су чинили без мога знања, 

злоупотребљавајући моје личне податке које нису добили од мене и то чинећи 

мени иза леђа). 

 Данас сам опет добио њихове поруке, и обавештен сам од појединих жена да су 

моје`` понуде`` стигле опет до њих. 

 На делу је злоупотреба са циљем да унизи и обори углед појединих српских 

патриотски настројених интелектуалаца, јер то се не чини само мени, него и 

неким другим. 

 Као што сам саопштио за ове сврхе користи белгијске Албанце познате по својој 

задртости и србофобији. Познато је шта су трпеле и шта трпе, незаштићене 

српске жене и девојке на Косову од примитивних слабића и кукавица, `` 

заводника``, који злоупотребљавају актуелну моћ и власт.  

 Албанци у Француској, Италији су се организовали КАО ЈЕДАН, у мафију и 

подземље, па подршку коју ови `` заводници``уживају, користе да неометано 

застрашују и уцењују наше незаштићене жене које тамо живе (за ову тврдњу 

имам сведоке). Злоупотребљавајући садашњу пролазну слабост и 

обеспомоћеност Србије као државе, и њених грађана, порозност њених граница, 

разуларени Албанци упадају без адекватног отпора па секу шуму у Србији, или 

се обрачунавају са женама чобаницама. Албанска већина на југу Србије се 

слично понаша. 

  

 Примитивни србофоби, дивљи трговци људским органима, они који пљачкају, 

отимају, силују, краду, убијају, уз помоћ наведених тајних полиција, су се 

осилили, па би сада хтели да и у самој држави Србије узимају под контролу 

односе међу половима.  

mailto:info-fr@...
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 Из њихових `` мудрих`` порука заударају недораслост и простачка 

претенциозност.  

 Злоупотребљавају и охрабрују примитивне незналице, недорасле и који не 

познају довољно међународне односе: НИЈЕ КРИВА СТОКА КАДА ОДЕ У 

ШТЕТУ, НЕГО ВЛАСНИК. Он је крив и сноси последице, а марва када осети 

бол, неће више ићи грлом у јагоде. 

 Србија је земља у којој нема и никад није било мржње и расизма. Израелски 

амбасадор је недавно изјавио да је Србија једна од ретких земаља у којој никад 

није било погрома, или било какавих прогона Јевреја. Истакао је да је Србија 

велики пријатељ Јевреја.  

 То је пресудни адут Србије. 

 Изгнани Јевреји из Приштине су тужили власт Косова Стразбуршком суду за 

људска права, за отимачину кућа. Шта се друго може очекивати од оних који 

спроводе нечувено насиље према Србима. Не само да су примитивци, него се не 

разумеју у светске политику 

 Да ли су Срби нацисти или је то неко други?  

 А на месту Споменика незнаном јунаку сазидајмо ЏИНОВСКИ СПОМЕНИК 

ПОМИРЕЊА БАЛКАНСКИХ НАРОДА, И КОМУНИСТА И ЊИХОВИХ 

ПРОТИВНИКА. 

 Отерајмо једном заувек мудрошћу злобну и покварену даму DIVIDER ET 

IMPERA која је на Балкану вековима сладостраснички производила MAGNUM 

CRIMEN. 

  
 11 август 2013. године. Томислав Крсмановић: ДОК САМ ЈУЧЕ ПИСАО САОПШТЕЊЕ 

О ЗЛОУПОТРЕБИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА И ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ ГРАЂАНА 

СРБИЈЕ, НАСТАО ЈЕ ХАОС У МОМЕ КОМПЈУТЕРУ. 

  

 Ко је направио овај хаос? Уместо да напишем ово саопштење за пола сата, 

требало ми је два сата.  

 Ко ми ово чини?? 

 То зна провајдер. 

 А овакве злоупотребе у једној нормалној држави би требали да спрече надлежни 

полицијски и судски органи, и разуме се и провајдер који поседује све потребне 

податке о прекршиоцима  

  

 13 август 2013.године. Томислав Крсмановић . 
  
 ДЕТАЉНА АНАЛИЗА УЧИНАКА КОАЛИЦИЈЕ НА ВЛАСТИ ОД ИЗБОРА ДО ДАНАС. 

 САДА ЈЕ ГОРЕ - ПОДВАЛА, СРБИЈИ СЕ СПРЕМА ВЕЛИКО ЗЛО.  

 НОВА ВЛАСТ МАСОВНО ПРОГОНИ САДАШЊЕ НЕИСТОМИШЉЕНИКЕ, И СВЕТИ 

СЕ СУРОВО ОНИМА ИЗ ЕРЕ МИЛОШЕВИЋА. РЕЦИМО ИМ:НЕ!  

  

 Када је актуелна коалиција дошла на власт , њени представници оличени у 

Томиславу Николићу, Ивици Дачићу и Александру Вучићу, су изјавили у 

Коалиционом споразуму о смерницама рада будуће Владе Србије, да ће 

најзначајнији циљеви Владе бити функционисање правне државе и владавина 

права, борба против корупције и организованог криминала и убрзање процеса 

европске интеграције. Обећали су народу да ће проблеме решавати што пре, да 

ће повећати стопу запослености и ревитализовати привреду, довести стране 

иннвеститоре. Спасаваће Србију од беле куге, јачати породицу. 
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 Изјавили су да нико није недодирљив и најавили серију хапшења и судских 

поступaка против оних који су кршили закон.  

 У предизборној кампањи су обећали да ће оног момента када добију поверење 

грађана Србије и формирају владу свакако се заложити за мораторијум цена , с 

обзиром на то да ће Србију још дуго потресати тешка економска криза.  

 ``Смањићемо владу на 15 министарстава, укинућемо функције државних 

секретара, смањићемо број непотребних агенција са 136 на 50″, рекао је 

Александар Вучић у предизборној кампањи. „Основаћемо канцеларију за брзе 

одговоре―, понављао је много пута до сада Александар Вучић. ``Уклонићемо 

непотизам и партијске привилегије. Довешћемо на значајне позиције 

најстручније кадрове. Довешћемо стране експерте. Спречићемо дивље 

приватизације.  

 Убеђивали су грађане Србије да ће довести шеике, да у Војводини потеку мед и 

млеко на славину..  

 Србија ће постати неприкосновени лидер у региону.  

 Сваког дана су пљуштала свакојака обећања: залагаћемо се за целовитост и 

територијални нтегритет Србије. И за заштиту права Срба у региону.  

 Заклели су да ће у Србији заживети правично суџдство, а да неће бити као у 

доба демократа. 

 А Вучић је поданицима важно саопштио: "Србија ће се тек трести због 

хапшења!``. 

 Народ Србије је био усхићен оваквим лепим обећањима. Истини за вољу, многи 

су сумњали у аутентичност оваквих мудрих тирада и замисли, знајући садашње 

политичке лидере и њихове домете од раније, Србијом колају гласине да иза 

оваквих ``умних`` порука стоје страни саветници, који им суфлирају шта да 

кажу. 

 Сада видимо да ниједно обећање није испуњено, сада је горе него пре њиховог 

доласка на власт. Полако се увиђа да су њихова обећања била пуки 

маркетиншки потези да тако цементирају власт и придобију поверење немоћних 

и после свега безвољних грађана., уморних и разочараних, потпуно 

деморалисаних и скршених, без икаквог поверења у било какву опозициону 

акцију.  

           Документ број 437. Интегралан текст. 

На Светском шампионату  у воденим спортовима у Барселони. од 19 јула до 4 августа 

Ватерполо: Мађарска 1, Црна Гора 2, Хрватска 3, Србија 7. 

Арапско пролеће је у  крви, , 14 августа током уклањања кампова про-Морсијевих 

присталица у Каиру гину стотине људи, нереди у више градова Египта, војна влада 

уводи ванредно стање и полицијски час на месец дана. 

На  Светском шампионату у атлетици 2013., Москва. Медаље: Сандра Перковић (ХР, 

з), Ивана Шпановић (СР, б), Емир Бекрић (СР, б). 
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   Ивана Шпановић 

 

 14. авгусуа египатске службе безбедности су напале два кампа присталица 

збаченог председника Мухамеда Мпрсија у Каиру, што је довело на најмање 683 

мртвих и увођења ванредног стања. 

 23 август 2013.године. Томислав Крсмановић. Разоран удар у здравље грађана. 

 Тајкунска Србија гура народ Србије у гробља. 

  

  

  

 Документ број 438. 

  

 -26 авуст 2013 .године. ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У 

БЕОГРАДУ  

 На основу одредби Законика о кривичном поступку, подносим 

 КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

 Против: 

 Н.Н лица  

 Због кривичних дела ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА : 

чланови КЗС 298, 300, 302, у вези са члановима 137 и 212 КЗ С. 

        Документ број 439. 

 

- 28 август 2013.године.Томислав Крсмановић:Mирославу Мишковићу, 

Томиславу Николићу, Александру Вучићу и Ивици Дачићу. 

 Ви покушавате да обавите смртну казну нада мном, без пресуде, и увида 

јавности.Водите рачуна о вашем здрављу и ваших ближњих. 

           Документ број 440. 

  

 29. авгусуа је Хащки урибунал ослободио бившег генерала ВЈ Драгпљуба 

Пјданића.одслуживања две трећине казне. 

  

 30. авгусуа Хашки трибунал ослободио бившег председника Нарпдне Скупщуине 

Републике Српске Мпмшила Крајищника након одслуживања две трећине казне 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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-2 септембар 2013. године. Томислав Крсмановић  ТАЈКУНИ СУ 

ЗДРАВСТВЕНО УНЕСРЕТИЛИ СРБИЈУ- ДА МОГУ ДА ЈЕ ТАКО 

ОРОБЕ. 

СРБИЈА ЈЕ ОТРОВАНА! 

Српски народ је опљачкан, осиромашен, обеспомоћен, на беспућу, није у стању 

да се брани, нити је довољно свестан шта се са њим дешава. Види да нестаје, а 

не схвата, како, зашто, на који начин, од кога.  

Отете су му на превару подмукло виталност и разборитост. Делимично му је 

измењена свест, што је пројекат који се убрзава.. 

Стање здравља нације је блиско катастрофи. Србија копни, умиру не само стари, 

него средовечни, и млади! Србија је облепљена читуљама. Народ Србије је 

крајње узнемирен . Живи у свакодневном страху, људи се питају: ко је од нас 

следећи ?.  

У Србији су огромне демографске `` црне рупе ``у које су пропали читави 

сегменти становника. А не зна се како, ко, зашто? 

Спроведен је тајно ужасан геноцид. 

Шта би са нашом здравом сељачком врло виталном нацијом, која је имала 

високу стопу наталитета? Раније смо били сељачка неразвијена држава, али 

здрава и млада витална нација, а сада смо сиромашни, али постадосмо и 

болесни, најстарији..  

Ко нам ово , како и зашто направи? Шта се деси?. 

Оваква трагична национална ситуација није настала сама од себе. Неко стоји иза 

ње.  

Док убрзано нестаје, Србија ћути и не брани се! 

Овакво стање духа је апсолутно неприхватљиво. Усправимо се! Имамо право на 

самоодбрану. 

Документ број 441-Интегралан текст. 

 8.епуембр је пдржан  Састанак групе Г20 индусуријски развијених земаља у Санку 

Пеуербургу. 

  

 Сусед Драган Милојевић  је данас  урадио засторе на прозорима у соби, ставо је 

жицу, сада не могу да улазе стршљенови и ноћни инсекти. Могу да држим 

отворене прозоре када је мрак, и када гори сијалица.. 

  

  

-12 септембар 2013.године. Др. Жарко Гавриловић, протојереј: ТРУЈУ МЕ! 

Доктор Жарко Гавриловић је еминентни српски интелектуалац, протојереј, писац и 

филозоф, био је својевремено и председник СССС ( Српске СветоСавске странке). Он 

већ више година ради на врло значајном пројекту ПРАВОСЛАВНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, уз подршку наших Срба из дијаспоре.Доктор Гавриловић се жали 

да му одговарајуће службе блокирају употребу компјутера, и сметају на свакојаке 

начине..  

https://sh.wikipedia.org/wiki/8._9.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9320_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Протојереј Жарко Гавриловић. 

А он је деценијама трпео од комунистичког поретка.Он данас јавно саопштава :`` 

ТРУЈУ МЕ!. Уништавају ми здравље, у Србији се масовно разбољевају и умиру не 

само старији, него и средовечни, па и млади људи, нарочито су на удару мудри 

појединци, да тако Србију обезглаве`` 

То исто кажу и многи други. СРБИЈО ПРОБУДИ СЕ! БРАНИ СЕ. Свако мисли да неће 

њега, а ми знамо много таквих коју су тако мислили, па их више нема. 

Ово је најмрачнијне време у историји Србије, Смак света, Страшн и суд, у Србији 

свакодневно одјекују бесчујне канонаде масовних стрељања. Људи падају као 

снопље.И ми ћутимо. ОСВЕСТИМО СЕ! ДИГНИМО ГЛАС. 

Покрет за заштиту људских права је 1980-их, па и 1990-их година  био масовно 

окупљање. Последњих година се наше чланств и људство осуло.  Ипак се многи наши 

активисти  широм Србије не предају. Боре се Милан Живковић из Аранђеловца, Јован 

Јовановић из Шапца, Миле Димитријевић из Кладурева код Петровца на Млави, 

Живојин Бузанкић из Мокриња код Неготина, Михајло Павлица из Банатског 

Деспотовца,Зебец Драгутин, Града Николић, и многи други. 

 

-20 септембар 2013.године. Dopis profesora Kena Skulanda, specijalnog savetnika Bele 

kuće, Tomislavu Nikoliću, u vezi Tomislava Krsmanovića.  

Dear Mr. Tomislav Nikolic, President of Serbia, I'm sorry to trouble you, but I have a sincere 

request on behalf of a dear friend who has worked with me and my organization for many 

years in the promotion of individual rights and a free society. Tomislav Krsmanovic has 

translated and published many books about liberty and we have seen him as such a hero of 

human rights that we awarded him the Torch of Freedom Award many years ago.  

In recent years he has suffered many difficulties, including harassment and personal damages. 

We ask that you look into his long standing court appeal, initiated in 1994 and submitted to 

the Ustavni sud (Constituional court) Uz /7589/2012, on October 2012. It would be very 

much appreciated if his appeal could receive attention and be expedited toward a positive 

resolution.  

Thank you very much.  

 Sincerely,  

 Ken Schoolland  

 President,  

 International Society for Individual Liberty  

 http://isil.org 

  

http://isil.org/
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21 септембра.Кардинал Ангело Сkола служио свечану мису на нишком Чаиру поводом 

1700-годишњице Миланског едикта.. 

Најмање 80 хришћана убијено експлозијама испред цркве у Пешавару. 

-22 септембра  сам купио француски лежај од Бошка Грујића.( том5). 

Бошко Грујић је жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, био је 2004.године 

ухапшен и држан на шсихијазртији скоро две године као наводно ` опасан по 

околину``. 

Доказано је да то није било тачно и да су га тамо држали у подвргавала мучењима сам 

зато што је оптужио за злоупотребе локалне бирокарате у његовом месту боравка у 

Старој Пазови.З 

После вала протеста он је отпуштен из П.Б.Ц.З у Београду. 

Од тада живи у родитељској кући у Старој Пазови , без прихода и довољне исхране и 

медицинске неге. Притисла га је нова невоља, приликом развода деца су судски 

додељена супрузи, онемогућено му је виђање са децом. 

У очају ме повремено позива , искључе му струју, забрањују му да уђе у народну 

кухињу за храну, неки му прете, физички насрћу н њега, узнемирен и ван себе од 

страха и стресда, захтева да га заштитим и да му помогнем. 

Кад год сам могао сам му излазио у сусрет у границама мојих скромних могућности. 

Данас ме је позвао, моли да му позајмим, да плати рачун за струју, зове ме да га 

посетим. 

У пространом бетонирам дворишту упознах његову мајку, начичкано неколико собица, 

седе пред доксатима снуждено, спокојно као овчице , старији људи и жене. избеглице 

из Крајине, и Бошко је отуд. Избеглице су у Србији избеглице у данашњим тешким и 

мрачним временима. Сећам се Другог светског рата и босанских избеглица у Србиј 

поред Дрине, тада су се другачије у ондашњој моралној и духовној Србији односили 

према њима ( том 1). Дошла нека друга времена,пореметило се све у Србији, породице 

се позавађале, сви се гледају попреко.  

Кад се изуби осећај за своје ближње, ко ће бринути за избеглице? , потрешен сам их 

посматрао из прикрајка, као дочћекују нови дан а не знају шта ће бити у њему и шта ће 

са самим собом. 

Провео ме је кроз цео стан да ми покаже у ккавим тешким условима живи. Уведе ме у 

полупразну собу, усред собе стоји прави широк  удобан француски лежај. 

`` Ево продајем ти га`` и рече за мене приступачну цену. 
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лежај ми се свиђа, одавно сневам да имам  такав ђирок лежај, да могу да се раширим и 

испружим и соавам сном праведника. `` Како да га транспортујем до мене  на 

Миљаковац``, запитах га.. 

Он сину у осмех: `` Ево ту је на пијаци са комбијем човек од Ужица, враћа се мало 

касније , да ти успут пребаци``'? 

Одосмо журно до пијаце, насмејан снажан човек одмах прихвати, нисмо се дуго 

цењкали. 

Дођосмо пред Бошков двоиште, утоварисмо лежај, дадох Бошку новац, и упутисмо се 

на Миљаковац. тамо смо били за непун сат времена. Узесмо у руке лежај и унесмо га 

на међуспрат у мој стан. 

Возачу платих, донесох му чашицу љуте  препеенице  шт сам донео из Узовнице. 

`` Узећу с` ногу, журим се`` узе чашицу и искапи је. `` Ух љута ко гром, види се да је 

отуда из наших крајева`` хукну. Поздрависмно се и он оде. 

Позвах телефоном суседа Драгана Милојевића, он ми се увек нађе при руци.за свакојае 

поправке и кварове у стану. 

Сада имам широк лежај у стану. како каже обичан свет: `` Дивота``.  

Али ко год би ме посетио посматрајући у широки лежај би ми казао: `` Заузима пола 

собе`` 

 -22 септембар 2013.године.  Tомислав Крсмановић: ПОВОДОМ 

ДОСЛЕДНОГ СТАВА ВАТИКАНА У НЕПРИЗНАВАЊУ КОСОВА. 
  

   
  

 Чувајмо се Данајаца и када нам нуде поклоне. 
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 Апостолски Нунције у Београду, Његова Ексцеленција Надбискуп Орландо 

Антонини, је изјавио за Политику поводом Божићњих и новогодишњих 

празника, да Ватикан остаје доследан у непризнавању Косова. 

 Разлози оваквог става, који је у флагрантном нескладу са историјском вековном 

истином о непријтељској улози Ватикана на Балкану, када се ради о Јужним 

Словенима ( и уопште Словенима), о односима Срба и Албанаца, су јасно и 

недвосмислено исказани у речима Апостолског Нунција у Београду, које 

преноси лист Политика од 25 децембра ове године:'' Веома су се побољшали 

односи између Свете столице и Српске православне цркве, а избором 

Патријарха Иринеја, отворене су охрабрујуће перспективе за целу Божију 

цркву''. 

 Оваквим великодушним гестом са Косовом, се жели придобијати Србија, 

ублажавати тежина вековних злочина Католичке цркве ( Ватикана), према 

Србима, и уопште на Балкану; циљ је подмукло трасирати простор за постепену 

екуменизацију ( превођење православних Срба у католичку веру). 

 Добро је то проучено од ватиканских мудраца, Ватикан не губи ништа значајно 

ако заузме овакав став у корист Србије, таква подршка не може на било који 

иоле значајнији начин изменити садашњи однос Србије и статуса Косова.  

 Али може придобијати значајно поверење и симпатије појединих лаковерних у 

Србији. А њих нажалост још увек има. 

 Најважнја је данашња стратегија Ватикана : Србе екуменизовати по сваку цену ( 

превести их у Католичку веру), упркос вековних тешко замисливих злочина 

Католичке цркве на Балкану, DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN; од 

како су Словени на Балкану отуда се на њих проспипају најотровнија мржња и 

невиђено зло. 

 Ватикански мудраци резонују : искажимо на речима формалну подршку у вези 

Косова, да би омекшали, придобили наивне Србе. (А ко проучава историју 

сазнаће да је Ватикан- Католичка црква, вековима снажио Албанце на Косову на 

штету Срба, и изазивао најкрвавије ратове на Балкану). 

 Ватикан рачуна на наш катастрофалан недостатак : заборављамо прошлост, 

носи нас садашњост, олако прихватамо туђе отровне данајске поклоне, не 

проучавамо . За њих смо још увек '' peuplades primitifs''. 

 Будимо мудри. Захвалимо се учтиво Ватикану на овој подршци, али знајмо да је 

она неискрена, и са задњом намером. Србима се спремају нови окови и јарам, 

поново нас гурају у обор, да тамо останемо вековима, као што је било раније. 

 Извуцимо поуке: Срби су мудар и надарен народ, он данас има ваљану 

интелигенцију, научнике, мудре државнике, писце, мислиоце. Налазимо се на 

врху историје. Наш мудри народ вековима говори: САМО БУДАЛА ДВА ПУТА 

УДАРИ ПАЛЦЕМ У КАМЕН У СВОМЕ ДВОРИШТУ. 

 Прескочимо препреку. Око нас завијају крвожедни вукови. Не у чопор 

крвожедних вукова. Ако би дошло до екуменизације ( унијаћења, 

покатоличења), далеко бројнији и моћнији католици би нас асимиловали, зар да 

будемо са онима чији свештеници су клали нашу децу, убијали маљем у главу 

моје сроднике,у  Јсеновцу, Срби би нестали као народ. 

 А то нам желе они који нам наводно пружају '' искрену'' подршку у вези Косова. 

 Докажимо им да данашњи Срби имају елите, да су времена балканизација, 

духова, вампира, незнања, примитивизма, прошлост. 
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 Али знајмо да ће они увек покушавати да нас врате у прошлост, да опстају расне 

предрасуде према'' дивљим и примитивним недораслим балканцима и 

Словенима''. 

 Они су нас довели у данашње распеће, гурнули у пошасти, посрнућа, растакања, 

мржње, лоше процене, уместо комунизма нам поново устоличили нову клопку: 

мафију и тајкуне. 

 Не дозволимо да будемо робље. Они нису ништа бољи од нас. Али су моћнији и 

сложнији, боље организовани. 

  

-23 септембар 2013 .године. ПОЗИВ НА МИРЕЊЕ.-Томислав Крсмановић 

Ускоро ћемо се обратити апелом јавности и свима уплетеним врло бројним 

сегментима у Србији и регији, ПОЗИВОМ НА СВЕОПШТЕ ПОМИРЕЊЕ! 

Divider et impera. Magnum crimen. 

Нас су позавађали: 

-народ и полицију. 

-судство и народ 

-политичке странке међусобно 

-НВО међусобно 

-НВО и политичке странке 

-војску и друге сегменте 

-тајкуне међусобно 

-политичаре 

-регије 

-суседе 

-породице 

-НАРОД И ВЛАСТ. 

-све до међуљудских односа и односа међу половима. 

На делу је изузетно разуђена и софистикована планетарна процедура. 

Србија пропада пре свега зато јер је у парализи због међусобних завада. 

DIVIDER ET IMPERA. 

Где постоји мржња ту нема опстанка. 

Узрочника и криваца за овакво стање има неколико. Али је најзначајнији и 

најопаснији наш хиљадугодишњи непријатељ надојен демонском мржњом 

према Јужним Словенима ( и Словенима уопште, и према Германима и 

Англосаксонцима) ВАТИКАН. 

Услед вековних завада овде на Балкану су страдали милиони. И у Другом 

светском рату, и у ратовима 90-их година прошлог века. Због ЗАВАДИ ПА 

ВЛАДАЈ данас се у Србији води потмули грађански рат, ми се 

самоистребљујемо, Србија се полако претвара у гробље. MAGNUM CRIMEN. 

Позивамо народ, власт, политичке странке, НВО, и све остале да се измиримо. 
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Ако се не измиримо, сви ћемо убрзано нестајати. ПОБЕДИМО СЕБЕ! 

ПРЕВАЗИЂЕМО ПОДЕЛЕ! 

Удружимо се у Свети рат против подмуклог и примитивног расисте Ватикана. 

Не мржњом него знањем. 

Не насиљем, него мудрошћу. Победимо их слогом. Будимо као један. Ако 

успемо у томе, Ватикан ће овде бити оборен на колена. 

Када се ми Срби сложимо, доћи ће на ред помирење са браћом Хрватима и 

Бошњацима.Нису Хрвате убијали у Вуковару Срби, него Ватикан, који их је 

подмукло позавађао. Сребреница и Братунац, то је пре свега дело Ватикана.. 

Ватикан подмукло смирује Хрвате: пале су ваше жртве у Вуковару и другде, али 

смо вам изгнали Србе и дали Крајине! То су `` шарене лаже` и `` држи воду док 

мајстори оду``, видеће се у будућности, Ватикан ( Италија) ће отети од 

Словенаца Истру и Далмацију, од Црногораца Црногорско приморје. ( Црна 

Гора и њен народ су данас у чељустима ватиканске најопасније змије 

отровнице, доживљавају најгори период у својој историји). 

СЛОЖИМО СЕ, ДА ОПСТАНЕМО! 

-25 септембар 2013.године. . Содрома Бајконур лансирана трочлана посада 
ка Међународној свемирској станици. Посаду су чинили Олег Мајкл Хопкинс из Насе. 

 Томислав Крсмановић: НАЈГОРЕ ШТО СЕ НЕКОМЕ МОЖЕ ДЕСИТИ У ДАНАШЊОЈ 

СРБИЈИ-ЈЕ ДА ПОСТАНЕ ВЛАСТ. 

  

 У данашњој Србији данас многи сањају да се дочепају власт и, надајући се да ће 

се тако обогатити. 

 Погледајмо шта је било са властодршцима од 1990 па онда од 2000 године. 

уместо снова о вечитој власти, богатству, губили су власт или завршавали у 

тешким ра зочарењима или личним и породичним трагедијама , на њих би се 

окомиле свакојаке пошасти, неприлике, болештине, најтежа животна искушења 

и разочарења. 

 Данашњој власти су потребне поуке из искустава досадашњих властодржаца, а 

то значи скромност, понизност, одмереност и делање за општу добробит. 

 Народ сада каже да је данас горе него ли икад. Народ очекује побољшања, 

добробит, запосленост деце, да не буде немаштине, да добије судску правду и 

заштиту полиције, да може да сачува своје здравље. 

 А тога нема. 

 Садашња власт ће завршити у катастрофи, далеко горој него ли претходна. Јер 

народ никад није био незадовољнији. 

 Они промућурнији међу њима то увиђају: ДАЛА БАБА 5 ГРОША ДА УЂЕ У 

КОЛО, А ДАЛА БИ 50 да изађе. 

 А они који су се обогатили, ће увидети у будућности, да им је то дадатни тег да 

брже потону. 

 Излаз из ћорсокака је један једини: окренути се људскости, свом народу, 

исправним проценама, разуму, скрмности и понизности, СЛОЗИ и САРАДЊИ.  

 Да ли ово могу да схвате они који инфантилно сневају да постану `` шеици``, да 

шибичарски ``прејебу`` Србију, онда када милиони нестају и Србија више личи 

на гобље него ли на једну нормалну људску заједницу?. 

 Следећи догађаји ће показати да ли сам био у праву? ( Исто ово сам писао ДС и 

другим ранијим властодршцима). 

 Једноставно њима мањка емотивна, временска и просторна дистанца и  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
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-26 септембар 2013.године. Преминуо Голуб Бакић ( томови 3-5). 

Голуб је један од оснивача наше организације људских права.Већ дуги низ година се 

заједно боримо. Често се виђамо, или смо у контакту телефоном.  

Данас сам га позвао . Јавио се женски глас. Што ме је збунило, увек се он  досада 

јављао.  

Живимо у тешким временима, данас је људски живот изгубио своју вредност. 

``Голуб је данас преминуо`` чуо сам плачан глас његове потрешене супруге др. Анке.  

 

 -2 октобра је одржано суђење професору Љубомиру Грујићу пред судијом за 

прекршаје Општина Раковица.  

 

 

Професор Љубомир Грујић. мигрантима, можда се утопило њих 300. 

Данас је од 9 часова и 10 минута до 9 часова и 50 минута одржано суђење 

универзитетском професору Љубомиру Грујићу, претседничком кандидату на 

изборима 1990 године, познатом научнику и борцу за поштовање Устава и закона у 

Србији. Њему је стављено на терет да је у пролећним месецима ове године, без 

дозволе Комуналне полиције, ставио врсту малог штанда –покретног објекта у Кнез 

Михајлово улициј, којом приликом је прикупљао од пролазника потписе за 

петицију државним органима, са апелом на поштовање Устава и закона. 

Писац овог извештаја и извесни господин Милутиновић су били присутни, исказ 

професора Грујића је био бриљантан. Он је се изванредно припремио, проучио 

законе и Устав Србије, док је он говорио, судија ( млада жена интелигентног израза 

лица), га је слушала без речи и са одобравањем, са смешком искрених симпатија. 

Професор Грујић је том приликом потврдио потресен да га највише боли, да он 

човек који се цео живот залаже за поштовање закона и устава, бива сада оптужен 

због таквог свога залагања. Уместо подршке.Укратко је предочио његову 

импресивну бографију. 

А када се ради о инкриминсаном терећењу, он је био благовремено обавестио 

полицију о његовој акцији, полиција није ништа одговорила. А када не одговори, 

значи да није забранила. 

Он се обратио усмено и Комуналној полицији, и кратим поднеском, и није добио 

никакав одговор. Сматрао је да и то значи да његов захтев није одбијен. 

Уместо тога он је добио позив од судије за прекршаје Општина Раковица где му се 

ставља на терет прекршај одредби из ресора Комуналне полиције, јер је наводно 

ставио некакав покретни објекат. У закону нема прецизних одредби које означавају 

да је штанд за прикупљае потписа за петицију покретни објекат из ресора ове 

полиције. 
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Значи, нема прекршаја закона од стране професора Грујића. 

Судија је била коректна. 

Професор Грујић је на крају изјавио, да му је ова тужба нанела интензиван стрес и 

нанела штете здрављу. 

Сложили смо се сви тројица да је то и био њен циљ, да ствара стрес, страх и 

неизвесност, да тако руши здравље. Професор Грујић је озбиљно оболео. Он као 

борац за поштовање закона смета, ова тужба удружена са многим другим  

стресовима које трпио овај изванредни човек, је уствари пуцањ са пригушивачем, 

лагано убиство без увида. 

Господин Милутиновић је добио реч, казао је да испред зграде овога суда има више 

бесправних објеката, и да није интервенисала ова полиција.  

Судиница је ћутала. 

Писац ових редова је додао:`` У Србији судство не постоји, знам лично појединце 

који су убили по неколико људи, не приводе их правди. ``. Завршио је речима: `` 

Србија нестаје, умиру масовно млади и средовечни људи.``. Окренуо се судиници, 

младој жени:`` Погледајте своје сроднике, познанике, колико их је се разболело и 

преминуло превремено, то није дошло само од себе``?. 

Она је ћутала са гримасом туге и трагичности на лицу. 

 Томислав Крсмановић 

  

 -3 октобар. Toмислав Крсмановић: Ко је овде душевни болесник: ОНИ 

ИЛИ ЈА? 

  

  
  

 Од 2008 године МУП Србије насрће на мене, шаље ми позиве, долазе полицајци 

на моја врата, болничари доносе лудачке кошуље, прете ми интернирањем у 

психијатријску установу зато што захтевам обештећење и тражим да моја права 

буду испоштована. ( детаљна документација је поднета судовима). 

 Они то правдају мојом наводном тешком душевном болести због које износим 

неистине, и узнемиравам јавност.  

 Да ли ја узнемиравам јавност зато што захтевам да моја законска права буду 

испоштована? Да ли ја износим неистине за оно за шта тврдим, када постоје 

сведоци и правно судски ваљани докази?  

 По њима онај ко се усуди да тражи своја права је душевно девијантан. Ми 

хоћемо у Европу, тамо свако има право да се обраћа судовима и јавности да би 

заштитио своја права и интересе.  

 Треба да се запитамо о чему се овде ради?  

 Моја Уставна жалба у вези Тужбе за накнаду штете ( иницијални акт 1994), због 

пар стотина кривичних дела почињених мени од државних органа у пакету 
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последњих деценија, је одбијена са неозбиљним образложењем. Иза ове 

репресивне судске одлуке стоје Вучић, Николић и Дачић, иако је 14 септембра 

на њихове адресе стигла порука утицајног америчког професора универзитета, 

блиског Белој кући, Кена Скуланда, да ` Томислав Николић подржи правичну 

ствар Томислава Крсмановића.``.Ова тројица ми се свете, 1999 године је 

Кабинет С.Милошевића издао саопштење које је прочитао И.Дачић да сам ја `` 

агент ЦИА``. А.Вучић као министар информисања ( познат по репресивном 

закону о ннформисању и прогонима слободоумних новинара, повезују га са 

убиством Ћурувије, био му забрањен улазак у САД), је стриктно забранио 

медијима у Србији да објаве моју исправку Са њима је тада био и Т.Николић. 

Ова тројица, који су сада извршиоци наредби САД и ЕУ, су утицали да моја 

Уставна жалба буде одбијена, иако су за мене ннтервенисали утицајни људи из 

САД. Изгледа да они још у потсвести гоне овде `` агенте ЦИА``, а на нивоу 

свести раде за ЦИА. Њима су се помешали лончићи, мањка им исправна 

оијентација у времену, простору и према другима. 

 Позивам читаоце ове поруке да прочитају моју јучерашњу интернетску поруку –

анализу душевног здравља ових мудрих властелина-властодржаца са насловом 

ЉУДОЖДЕРСКА ПСИХОЛОГИЈА ТАЈКУНА.  

 И да погледају моје досадашње текстове, књиге, доприносе, признања ( 

Википедија, Архив САНУ, моје књиге).  

 Ко је овде луд!  

  

 6.октобра је у Нишу одржана централна прослава 1700-годишњице Миланског 

едикта, литургију служио патријарх васељенски Вартоломеј И уз саслужење 

поглавара и представника православних цркава. 

  

 .  

 

-14 октобар 2013.године. Милица Јованић, као нека туђа особа? 

Није се дуго јављала. Зазвони телефон:``Молим те да дођеш да ми заврнеш сијалицу у 

стану`` 

Отворила ми је врата сва намрштена и мрзовољна. Чим је села, осула је бујицу љутине 

и увреда: Шта сам ти ја, дођеш па одеш, не могу више да живим сама`` 

Ћутао сам, то је тема о којој смо безброј пута расправљали. Све је речено. ( том 5) 

Окрете ми лице, преда мном је сада била мени потпуно непозната особа. Црте лица 

испремештане, очи закрвављене, то више није била Милица. 

Нешто слично са препознавањима, ми се догађа док се возим градским саобраћајем 

кроз улице Београда. кроз прозор аутобуса брзо промичу улице, декор се нагло мења, 
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појави се црква, сквер препун високих зграда, засија неон, пројуре сјактаве рекламе. Не 

знам где сам, замишљам те улице и зграде као неки део града мени потпуно непознат. 

Пред црвеним сигналом возило стаде. загледах се, па јели могуће, ја сам замишљао да 

сам  у неком потпуно непознатом делу Београда. Кад оно .у драгој Карађорђевој улици 

где сам провео младост, и чији сваки кутак познајем. !  

Та мени непозната жена је зурила у мене непомична. Као скамењена. Био сам смирен. 

одвраћао сам јој моју пажњу спокојним погледом и изразом лица, без изговорене речи. 

Хоћу да од ње одагнам неспокој и немир.  

Она се смири, црте лица почеше да се премештају, исправљају, спајају, очи попримише 

неки други сјај, постепено се врати онај пређашњи израз.  

Милица поче да се враћа, да долази себи. 

Препознах је да је сада то она, Милица, а не нека страна и туђа особа.  

Као када сам препознао да нисам  у некој непознатој улици, него у Карађорђевој улици. 

Рођак Јово Беатовић је живео дуго у Америци, вратио се у своју земљу, међу свој 

народ. Он је стамен и оштроуман, као и већина Беатовића.Занимљиво, и он је плав, као 

већина Беатовића. Херцеговци су понекад плави, али су ипак претежни смеђи, има 

много и црнокосих . Откуд то да су беатовићи често плави?  

Још увек је распет између Србије и Америке. Има намеру да купи неки мали јефтин 

стан на периферији Београда. 

Зоран Недић звани Дебос, драги школски друг ( томови 1-5),  живи у браку са 

Изабелом, професорком енглеског језика, имају кћерку која је завршила студије у 

Италији. Изабеле је по оцу Српкиња из Београда, а по мајци Хрватица из Сплита. 

10 октобра сам се срео на Тргу Републике са Радетом Главичким  ( томови 1-5) . То су 

увек сусрети са драгим пријатељом. А Раде је и истински мудрац.  

16 октобра је Иво Јосиповић , умерени и врло прагматични председник Хрватске, био у 

званичнј посети Београду. 

 

-16 октобар, Уставни суд Србије одбио моју Уставну жалбу у вези накнаде штете- 

ИДЕМ ПРЕД ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА У СТРАЗБУРУ. 

Уставни суд Србије је својим Решењем од 24 септембра ове године одбио моју Уставну 

жалбу у вези захтева за накнаду штете, са образложењем да претходне судске инстанце 

нису погазиле моје уставно ``право на правично суђење``. 

Судство Србије је одавно срушено, још пре него што је Тито казао ``да судије не треба 

да се држе закона, к`о пијан плота``. Судство Србије данас не постоји, горе је него ли 

за време комунизма, оно је занатска радионица тајкуна.  

 Документ број 543-Интегралан текст.  

 17 октобр сам се обратио члановима Одбора УКС за пријем нових чланова, са 

документованим доказима да испуњавам услове да постанем члан УКС. и то: 

Ивану Лаловићу, Стојановићу, Ћорилићу и Чотрићу. 

 

20. пкупбра је преминула  Јпванка Брпз, супруга Јпсипа Брпза Тиуа (1924) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1924
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20.октобра Прва Геј Праид парада у Подгорици, је била испуњена нередима. 

 

 26 октобра Јованка Броз је сахрањена у "Кући цвећа". 

  
  

  
                                Кућа цвећа, 

 

  29 октобра је отворен железнички тунел Мармараи испод Босфора. 

Вера Кондић ради на лекторисању моје књиге, 
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 -23 октобар  2013 .године.  Томислав Крсмановић: ДА ЛИ ЈЕ ТО 

НОРМАЛНО И РАЦИОНАЛНО? Поводом намера актуелне власти у 

Србији . 
  

 Властодршци Србије немају намеру да поступе онако како је рационално, и 

најбоље за народ, а то значи и за њих. 

 Они упорно покушавају да онемогуће све оне који захтевају реституцију, 

рехабилитацију, обештећење , лустрацију, и правично суђње, који се залажу за 

спас државе и народа Србије, кроз исправне процене, помирење и заједништво у 

свеукупном интересу. 

 Уместо да тако поступе, на сваком кораку показују на делу да желе да наставе 

упорно по старом, да обмањују, варају, отимају, пљачкају, робе и киње овај 

јадни народ. 

 Што су навикли да чине деценијама. 

           Документ број 444-Интегралан текст. 

Умирања наиђу као епидемија.  

28. пкупбра је преминуо Александар Тијанић, српски новинар и директор Радио 

телевизије Србије (1949). 

  

 

Контактирао сам га док је био запослен у појединим београдским медијима. примао би ме 

љубазно и расположено. Он је био способан и прагматичан  политичар. Пореклом је са 

Косова.Трпео је врло интензивне стресове. Имао је дуг и врло заморан стресан судски спор са 

Биљаном Вучо, из познате организације за људска права. 

Срео сам га не тако давно у ресторану `` Пролеће``,седео је за суседним столом, климнули смо 

главом један другом, насмешили се учтиво. Он је висок и снажан, али временом са све већим 

подочњацима на избледелом лицу, приметио сам све израженије боре, којих раније није било.. 

Њега мучи безброј друштвених и професионалних брига.  

Стрес га је уништавао.  

29. пкупбра је преминуп  Срђа Ппппвић, београдски адвокат (1937). У тому 4 сам описао 

како ме је 1980-их година спашавао од затвора и луднице. Срђа Поповић  потиче из 

познате адвокатске породице, која је стекла углед у свету бесплатно бранећи жртве 

политичких прогона у комунистичкој Југославији   

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1949
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Sr%C4%91a_Popovi%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/1937
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Против мене је децембра 1981.године покренут кривични поступак  због писања књиге 

`` Злоупотребљена психијатрија``, која је била заплењена 3 децембра 1981 године.   

`` Мени је потребан адвокат``?, обратио сам се тада за савет Миловану Ђиласу ( томови 

2-4), он ме је прво уплашио а онда охрабрио:`` Обратите се адвокату Срђи Поповићу, 

позовите се на  мене, неће вам ништа наплатити``. 

Упитах Драгољуба Игњатовића: ``Тебе је бранио адвокат Срђа Поповић , да ли ти је 

наплатио``?,  

`` Не то је за њега питање части, ево ти његов телефон, зовн га сад одмах``.  

Драгољуб Игњатовић, једног од оснивача  Покрета за заштиту људских права ( томови 

3-5), и главни уреддник гласила УКС `` Књижевне новине`` је на Скупу филозофа на 

Дивчибарама 6 фебруара 1974.године оштро критковао Тита и Партију, због чега је био 

ухапшен, било му је стављено на терет да је починио кривично дело `` непријатељске 

пропаганде``Био је осућен на три и по године строгог затвора. Бранио га је адвокат 

Срђа  Поповић. који је казао да је Драгољуб Игњатовић говорио истину, због чега је 

био и он  осуђен на годину дана затвора. После фамозне петицие потписане од 100 

еминентних светских адвоката Срђа је био осуђен условно. 

Адвокат Поповић када је чуо о чему се ради, рече ми кратко и пословно:``Дођите сутра 

у 11 часова  код мене у канцеларију у Таковској улици, код Главне поште``.  

Драгољуб и ја смо се нашли пре зградом Главмне попште и отишли  заједно у суседну 

луксузну ``Адвокатску канцеларију Поповић``.Пред нам се појавио висок и витак 

млађи човек, има оштроумне црте лица, саслушао ме је пажљиво и пристао да ме 

брани. 

Искористио сам прилику да га упознам са праксом казнених смештаја вербалних 

починитеља  и других политички прогањаних појединаца у психијатријске установе. 

Био је неповерљив:``То је јако тешко доказати, велики мутљаг, социјална патологија, 

друго је СССР , а друго Југославија`` 

Мислио сам сасвим супротно, али се нисам са њим упуштао у расправу, нека време 

покаже ` ( Напомена Аутора: Слично су ми саопштавали и Милован Ћилас, и поједини 

врло угледни интелектуалци, каснији, или сасдашњи лидери државе или моћних 

политичких партија. Уместо да ме охрабре. Али ја нисам губио самопоуздање, био сам 

убеђен у  исправност мојих процена, и да ћу доказати да су злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе у Југославији биле раширене. Из претходних томова се исчитавају 

чињенични подаци да је Југославија била  стављена на листу земаља које практикују 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, како од стране међународних 

психијатријских асоцијација, организација за заштиу људских права, тако и у земљи од  

САНУ, УКС, и угледних интелектуалаца, дисидената и бораца за заштиту људских 

права, па и од појединих поштених психијатара. Скроман сам, али желим да кажем 

чињеницу:  да сам ја покренуо лавину и ставио податке о већем броју вербалних 

починитеља који су по казни били смштени у психијатријске болнице.У томе ми је 



1242 
 

најзначајнију подршку пружио академик Коста Чавошки,  Биљана Јовановић, 

председник Одбора за људска права УКС, др. Веселин Савић, психијатар из Београда, 

др.Јанез Ругељ, чувени словеначк психјатар, и многи други. Да истакнем да су врло 

заслужни за раскинкавање овога зла и  Владимир Шекс и Доброслав Парага) 

Доказ: томови ове књиге од броја 1-5.,  

Срђа Поповић је касније  дуже боравио у САД 

Видео сам га не тако давно на Славији, био је у друштву Соње Бисерко ( томови 4 и 

5).журно су прошли на неколик корака од мене испред зграде Мк Доналдса. Сусрели 

су нам се у трену погледи, климнули смо учтиво главама. Није се много променио, 

само што је стекао прилично бора на лицу, али је то био он. 

Хтео бих да продајем моје књиге преко интернета. Али услуга интернета звана Pay pal, 

још није уведена у нашој земљи. 

 

 -1 новембар 2013. године.Томислав Крсмановић : НЕ УНИЈАЋЕЊУ 

СРБИЈЕ ЕПС-Потписан протокол Србије и Италије за ХЕ на Дрини, 

покатоличавање Србије и Републике Српске. 

 Ко им је дозволио да продају наш завичај? 

 ЕПС Србије и италијанска компанија "Сећи енергија" потписале су у Влади 

Србије Прелиминарни споразум о сарадњи за изградњу хидроелектрана на 

средњој Дрини, чија је вредност процењена на око 820 милиона евра. Протокол 

су потписали генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић и председник 

"Сећи енергије" Гаетано Макафери, у присуству министра рударства и 

енергетике Србије Петра Шкундрића, министра економског развоја Италије 

Паола Романија и амбасадора Италије у Србији Арманда Варикија. Италијански 

министар Романи оценио је да је то само почетак плодне сарадње између Србије 

и Италије, и додао да је планирано да електрична енергија из тих 

хидроелектрана подводним каблом стиже у Италију. 

 Шкундрић је после потписивања оценио да ће реализација пројекта 

хидроелектрана на средњој Дрини допринети проширењу досадашње добре 

економске сарадње између Србије и Италије. "Хидропотенцијал средње Дрине 

је један од најбољих хидропотенцијала у Србији, а заједнички пројекти који 

треба да буду реализовани у сарадњи са италијанским и партнерима из 

Републике Српске конципирани су као паркови ‘чисте енергије‘ и неће бити на 

штету грађана и природе", рекао је Шкундрић.  

 Као грађанин Србије по оцу пореклом из србијанског дела средњег тока Дрине, 

а по мајци из источне Босне, дела Дрине који припада РС, изјављујем да је ово 

сулуда одлука, која би уколико се оствари, могла имати катастрофалне 

последице по свеколике интересе и екологију ових регија у Србији и РС. У 

распамећеној Србији која не уме да води политику заштите својих виталних 

интереса, чији поједини званичници се не разумеју у екологију, међународну 

политику, који не познају историју, који резонују ПОСЛЕ НАС ПОТОП, су пре 

свега заслепљени масним провизијама- у таквој Србији је све могуће. 

  

 Документ број 445-Интегралан текст. 
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 Првог новембра сам разговарао са Бошком Обрадовићем из Српских двери.Они 

су поштени људи, схватили су да смо поражени највише због завере против 

породице. Препознали се и удружили мудри и часни појединци, да спашавају 

своје породице подмладак, наталитет.од монструма који разара породице и 

бракове, гура младе на странпутицу, у нерад и проституисање, ремети односе 

међу половима,  хируршки нож сваке године закоље на стоине хиљада 

абортуса. Мислим да се неко сажалио на Србију, да иза њих стоје часни оци 

православни свештеници и одани Срби из Дијаспоре,и искрени пријатељи Срба 

у свету. 

  

 4 новембра Градско веће Вуковара избацило одредбу о двојезичности (противно 

државном закону) и прогласило град местом посебног пијетета. 

 5.новембра из Индије лансирана Мисија Марсовог орбитера, неформално 

названа Мангалиаан. 

  8 новембра Супертајфун Хаииан / Иоланда, један од најјачих забележених 

(брзина ветра 87 м / с са ударима до 104 м / с), погађа Филипине, нарочито град 

Тацлобан и односи хиљаде живота уз велико разарање. 

   

 9.новембра највећи авион на свету Антонов Ан-225 слетео у Загреб како би 

превезао "Кончаров" трансформатор од 140 тона на Филипине. 

  

 - 1 новембар 2013.године. Tomislav Krsmanović : NIJE STRES GLAVNI 

KRIVAC ZA KATASTROFALNO STANJE ZDRAVLJA GRAĐANA SRBIJE-

FRANKENŠTAJNSKI  TAJKUNI SU GROBARI SRBIJE. Povodom 

manjkavosti primenjene metodologije u istraživanju opsega i uzroka morbiditeta u 

Srbiji. 

 I.Uvodne napomene. 

 Danas je zdravlje većine graĊana drastiĉno ugroţeno, graĊani Srbije su jedan od 

najbolesnijih naroda na svetu, Srbi su ostarela populacija, bela kuga je pustila duboke 

korene širom Srbije. Prema procenama struĉnjaka SANU i naših nauĉnika, ukoliko se 

ne preduzmu efikasne mere, Srbi bi mogli za manje od tri decenije biti etniĉka 

manjina u Srbiji.  

 Otuda se nalaţe kao zadatak od najveće vaţnosti, zadatak nad svim zadacima, da se 

preduzmu prave mere, da naši nauĉnici naprave DIJAGNOZU UZROKA, i na osnovu 

toga definišu valjan PLAN MERA OZDRAVLJENJA NACIJE. 

  

 Документ број 446-интегралан тексз. 

  

. 

-8 новембар 2013 . године.Томислав Крсмановић: ТАЈНА ПОЛИЦИЈА 

СРБИЈЕ ТИРАНИШЕ НАРОД СРБИЈЕ ПРИБЕГАВАЈУЋИ АРСЕНАЛУ 

МЕТОДА СПЕЦИЈАЛНОГ ПРЉАВОГ РАТА.  

Делиријум лудила! 

Тајна полиција Србије држи под контролом друштвено-политички систем у 

коме све националне институције и организације у Србији подлежу политичким 

директивама и одлукама које долазе из њихових центара моћи непознатих 

јавности и грађанима. Устав и закони не регулишу садржину и примену ових 
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директива и одлука, обично су издаване усмено, њихова садржина је непозната 

јавности, која не може ни знати, нити утицати на њих; налогодавци из тајних 

центара моћи су одговорни једино њима самима, и њиховим сопственим 

хијерахијама ( изван земље); ови јавности непознати центри моћи имају 

одлучујући утицај на доношење одлука извршнх органа власти, председништва, 

владе, министарстава, правосуђа, војске, полиције, у предузећима, научним и 

културним установама, медијима, социјалним установама, образовању, итд. 

Када појединци или организације интерпретирајући њихова права дођу у 

конфликт са таквим директивама , тешко да могу добити било какву заштиту од 

било кога надлежног државног органа. 

И не само то, тајне безбедоносне службе злоупотребљају тајне методе 

контролисања индивидуе без њеног знања.  

Непросвећене масе овде углавном о тој тајној операцији немају појма ( мада је 

све више освешћених који то знају). А у западним земљама за такве `` 

софистиковане технике тајног убеђивања``, знају и поједине кућне помоћнице. 

Те технике тајног убеђивања су знали католички свештеници у забитим 

селендрама Пољске и јеврејски рабини још пре хиљаде година. А то данас не 

знају поједиини министри,. Нити довољно Дачић и Николић, а можда и Вучић. 

За то није знао ни Милошевић, а Тито је тајну сазнао тек неколико година пред 

смрт. 

Већ деценијама оне који то спомену шаљу у Србији у луднице као`` 

параноичаре``, који умишљају да им неко чита и убацује мисли са дистанце. А `` 

`` Агише`` дивљају., Дивљају из потаје , стмиулишу хипоталамусе, спајају и 

раздвајају, док се Србија убрзано претвара у гробље.  

Чак су довели и гробаре.  

Последњих деценија су у Србији настале читаве демографске рупе, милионе је 

превремено прогутао хумус. То је дело тајних безбедњака. 

Тајни безбедњаци се правдају да морају то да чине, да су уцењени и заплашени. 

Неки од мњих кажу: ми смо издајници, радимо за стране силе за паре, плаћени 

смо да уништавамо свој народ. 

Ако су плаћени да уништавају свој народ, ако су издајници, зашто онда 

претерују, зашто се енормно богате, зашто уживају да киње многе људе? 

Нешто је труло у земљи Данској ! 

Они погрешно процењују стварност, не само због своје аморалности и 

себичностги, него највише зато јер су индивидуе измењене линости. Шта 

мислити о онима који испољавају незамисливу енергију деструкције, да би се 

енормно богатили? 

Никако се не може говорити о њима да су уравнотежени . то су појединци 

помрачене свести, многи од њих су франкенштајни, агресивни душевни 

болесници. 

А свако од њих мисли да је најуравнотеженији најмудрији. 

Логично, да ли слепац може да чита, да ли глув може да чује? Не може'? Тако 

ни душевно алијениран не може да схвати да је такав. 

Тајна полиција Србије састављена од недораслих и распамећених психопата и 

агресивних душевних болесника, је виђена на међународној сцени као`` игра 
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аутомобилчића које деца из страних држава управљају даљинским 

управљачем``.  

Зар да такве будалетине претворене у опасне укривене терористе, нама 

упропашћавају животе? 

 

-13 новембар 2013. године. Интервју Томислава Крсмановића на Радиу 

СНАГА НАРОДА , Интернет радиу Српских двери, у уторак 12 новембра 

2013 године, до 19 до 20 часова. 

 

 

Моја сарадња са Српским дверима даје конретан резултат. Позван сам да говорим 

на Радиу СНАГА НАР ОДА. 

То је за мене прилика да изађем из тоталне медијске изолације, горе него ли за 

време Милошевића 

Млада водитељка емисије шармантна Дијана Милошевић ми је постављала питања:  

Документ број 447-Интегралан текст.  

 

15.нпвембра је у Трипплију пщлп дп сукпба грађана и милицје, прекп 40 мрувих.. 

Посећујем повремено  тетку Миру, сестру наше мајке. Она одржава наш породични 

дух. Живи сама. Он је стара, приближава се 90 години, али се ипак добро држи. 

Да није рођака Бобе ( Слободана Рачића, томови 1-5) , живот би јој био много 

тежи. Бобојој  се увек нађе при руци, редовно је облази, поправља што треба, 

купује, доноси, стара се о њој. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/15._11.
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 -  

 с` лева на  десно:  друга с лева тетка сестера мајке Мира Лазаревић , Остоја 
Лазаревић њен супруг, непозната жена особа, друга сестра мајке, тетка Сека 
Рачић, Миладин Рачић, свештеник, Секин супруг. 

  

 Тетка Мира има снажан дух, упркос година чува непомућен оптимизам својствен 

људима са ових простора. Она сада живи сама после смрти супруга Остоје и њене 

сесатре тетке Милене. 

  

 Када бих крочио у њен мали стан у Каленићевој улици број 6, ступио бих у далеку 

прошлост, 1940, 1950, 1960 године, и касније, нестајала би данашње време. 

Корачајући кроз бетонирано двориште , поред станова некадашњих суседа којих 

више нема, отуда су провиривале главе мени непознатих старијих жена, видех као 

и минулих деценија да се борила са кишницом која цури са крова вишеспратнице. 

Осетих мирис давних година. Старе слике на зиду, стари радио, свугде успомене на 

давна времена. Иако стари, њен дух одолева. Увек послужи, као када сам био дете, 

ђак, студент. исти колачи, исти сокови. 

  

 После посете тетки Мири сам отишао до сина Милана и Саше, његове 

мајке.Живе у сиромаштву, Милан тешко налази посао.  
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 -20 новембар 2013.године.  Zaduţbina Zdravka V. Gojkovića, organizuje 

promociju knjige,"Prokletstvo nacije" Miloša Bogdanovića,i diskusiju povodom 

teme kojom se bavi knjiga:`` ANTROPOLOŠKI  TIPOVI  ZAPADNOG 

BALKANA, I  NJIHOVA  ISKUŠENJA``,  

  

 

 Милош Богдановић ( томови 4 и 5) 

Милош је припадник Адвнтистишке цркве у Београду. једно време је био секретар 

нашег Покрета за заштиту људских права, дружио се са познатим дисидентима, и 

Борисом Тадићем. 

Почетком 1990-их година је се помало удаљио од нас, постао је популаран посветивши 

се  писању занимљивих књига из области генетике, антроплогије и психологије. Он се 

труди да буде високо моралан појединац. 

 Nov 20, 2013 -NAJAVA.. 
 Zaduţbina Zdravka V. Gojkovića  organizuje promociju knjige "Prokletstvo nacije" Miloša 

Bogdanovića i diskusiju povodom teme kojom se bavi knjiga: ANTROPOLOŠKI TIPOVI 
ZAPADNOG BALKANA I NJIHOVA ISKUŠENJA  

 Posledice neodrastanja ličnosti, usled odbacivanja novovekovnog prosvetiteljstva,  
 na transformaciju prirodnih sposobnosti u destruktivne motive ponašanja  
  
 Učesnici tribine:  
 Igor Bajunović, voditelj tribine 

Miloš Bogdanović, autor knjige 
Ţeljko Mijanović, filmski scenarista 
Dr Vladan Stanković, naučni saradnik  

 Od 18 h 
Subota 23. novembra 
Adresa Zaduţbine:  

 Dubljanska 10 
(Kod Hrama Svetog Save)  

 Besplatno učitavanje izabranih inserata  
 iz knjige o kojima će se diskutovati: 

http://enlite.org/inserti.pdf  
 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

http://enlite.org/inserti.pdf
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-28 новембар 2016.године.ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ТОМ ИСЛАВА КРСМАНОВИЋА,, 

,,РОМА Н О БРИСЕЛУ-САГА О ... ИЋИМА ,,( Том 3-1965-1978). 

  

 У четвртак 28 новембра у 12 часова, у просторијама Завода за проучавање културног развитка у 

Београду, улица Риге од Фере број 4 ( код Калимегдана, испод Васине улице).,,  

  

 Учествују: 

  

  -Душан Јовановић, публициста 

 -Драгослава Копривица, новинар и писац 

 -др.Милан МЛАДЕНОВИЋ, писац 

 и Аутор 

  

   

 Рецензија Косте Димитријевића, писца. 

  

 Књиге Томислава Крсмановића треба прочитати, па тек онда дати суд.  

   

  

 Живимо у време поплаве писаца. Проблем је у томе, што има много писаца и много 

књига, а ко ће све то да прочита?. Ипак, квантитет рађа квалитет, Србија је тло из 

кога стасају надарени писци. Уколико не успемо да исправно оценимо све те 

многобројне нове песнике, романсијере, есејисте, запашћемо у озбиљну замку: да 

не подржимо оне праве, а њих засигурно има. Или да кујемо у звезде оне који то 

мање заслужују?  

  

  А нама данас изнад свега требају надарени. Погледајмо како нам отимају надарене 

и одводе их да јачају друге државе. А ми своје запостављамо. 

   

 Томислав Крсмановић има 76 година, он већ пола века слови за беспоштедног и 

признатог борца за људска права овенчаног страним признањима у тој области 

људског деловања. ( Од домаћих нема ниједно!).  

  

  Њега и мене веже та заједничка нит: деценијска борба за наша права која су охоло 

угрожавали свакојаки силници и кабадахије. Посебно када се ради о прибегавању 

психијатрији да се тако омаловаже и казне неистомишљеници. А Крсмановић је 

дуги низ година имао окапања управо са психијатрима, из којих је изашао као 
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победник, написао је врло запажену књигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-Ко је овде 

луд, која је постала врста уџбеника за све оне које занима како се психијатрија 

може злоуптребљавати, уместо да лечи- да кажњава.  

  

 На ову књигу и анализе Крсмановића се позивају и такви светски ауторитети као 

што је амерички психијатар др.Томас Шац.  

  

 Крсмановић је због свога доприноса у овој области добио 19 марта 1999 године у 

Парламенту Данске у Копенхагену,  значајно међународно признање: ISIL- s 

BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( www.isil.org/. 

   

 Био сам у прилици да читам Крсмановићеве књиге о злоупотребама са људским 

правима и психијатријом, његова саопштења, иступе на медијама, на разним 

трибинама, укључујући и у Француској број 7, дошао сам до занимљивог сазнања: 

он је дугогодишњи врло надарени, притајени писац. Био сам још више у том 

убеђењу када сам прочитао његову прву књигу која би могла бити виђена као лепа 

књижевност: ДРИНСКИ РАШОМОН.  

  

 Тај прелаз са научне анализе и есејистике, на романсијерску прозу, је врло 

деликатна ствар, то се видело и по овом његовом литерарном првенцу. Пре годину 

дана  се појавио први том његовог аутобиографског романа САГА О.... ИЋИМА, 

Том 1 ( 1940-1953), Виски, вотка, шљивовица. Био сам врло пријатно изненађен 

његовим напретком, читајући овај том сазнао сам да обилује врло узбудљивим 

стилски дотераним књижевним пасажима. Он је публиковао недавно том 2 ове Саге 

( 1953-1965 ) БЕОГРАДСКА КОШАВА, том 3 ( 1965-1978 ) РОМАН О БРИСЛУ ( 

још три тома све до данашњих дана ће бити представљени јавности следећих 

година).  

  

  Пред нама је сада не само врло надарен, него и изузетно оригиналан, зрео писац. У 

његовој саги има неколико стотина, и више, ликова, са пуним именима и 

презименима, сви догађаји су аутентични. Ова његова књига је необична, колико ја 

знам такве књиге није досада било код нас. 

  

 Он враћа моду дугих романа. Овај том 3 има скоро 1200 страна.Неко би казао: `` 

Потпуно ван савремених схватања, данашњи читаоци воле кратке ромне, ко ће то 

да чита``. 

  

 На први поглед је тако. А уствари није никако тако. 

Јер , например, у овоме тому 3 , који је на први поглед један роман, уствари у себи 

садржи више романа и неколико десетина прича и разноразних есеја. Читалац у једној 

књиyи нађе неколико романа!  

Нека чита полако, без журбе један по један роман, једну по једну причу и есеј. Наћи ће 

ту свега и свачега. И врло узбудљива љубавна штива. У овоме тому има описа 

менталитета Белгијанаца и других европских, и не само њих, народа, и њихових 

обичаја. Обилује свакојаким догодовштинама аутора у туђој земљи, Белгији, залази у 

далеку историју, упушта се у психоанализу, анализира међународне односе, испитује 

узроке наше изопштености.   
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Треба знати још једну чињеницу када се ради о Крсмановићу. Он жели да исприча цео 

свој живот, да се отме од заборава. ОНО ШТО НИЈЕ ЗАПИСАНО НЕ ПОСТОЈИ. Оно 

што каже ,  хоће да документује. 

А то захтева огроман простор и број страница. Јер његова књига није једноставно 

роман, то је првенствено мултидисциплинарна студија прошлости и, садашњости. Он 

каже: Из прошлости  и садашњости настаје будућност.  

Слободан сам да кажем да је Томислав Крсмановић истинско освежење за нашу 

књижевност. И, иако има 76 година, да његови дани као писца тек долазе. Он у земљи 

нема никаквих признања, нити је се пријављивао на конкурсе ,то је жалосна прича о 

нашем кланисаном и исполитизованом друштву. 

 Оно што је најбитније када се говори о Крсмановићу је, да би се о њему доносили 

било какви судови, неопходно је проучити његов обиман књижевни опус, и то, уз 

стриктно поштовање научног метода: стручност и добронамерност оних који то 

евентуално учине, строго примена начела научног метода :поштујући објективност, 

свеукупност и у континуитет у проучавању. 

Сваки другачији приступ би се сводио на ''рекла казала'', Крсмановић је деценијама  

спорна личност на кога су лепили свакојаке етикете. Време је да се са њега скине вео 

клевета и дисквалификација, и изврши објективан увид у његово књижевно 

стваралаштво. Треба знати, да се упркос његових година, он још није изјаснио, зато му 

треба пружити подршку да се потпуно искаже, као књижевник који се помаља из сенке 

на светлост дана.  

 И да се о њему да објективан суд.  

И да заузме место у нашој књижевности које му припада.  

 Убеђен сам да ће Крсмановић бити значајно обогаћење за нашу књижевност. 

Сачекајмо и уверимо се! Очекујем објективне и стручне верификације.  

 21 новембра је Украјина суспендовала преговоре о трговачкој асоцијацији са ЕУ 

(условљавано пуштањем Јулије Тимошенко из затвора) - долази до вишедневних 

протеста (Евромајдан). 

 Истога дана у рушењу крова супермаркета у Риги су погинуле 54 особе. 

У Библиотеци `` Милош Бојић`` сам упознао новинарку Радио Београда Лидију Божић. 

Открио сам, у пролазу, у титрајима црта њеног лица и благим покретима тела, 

префињену духовност и добронамерност.У плавокосј и љупкој Ружици Станковић 

једној од организатора програма у овој библиотеци, сам препонао мудрост и искреност, 

помислих да је негде из западних крајева. тачно, она ми у паузи једне од трибина 

саопшти да је од Чачка.  

  

 24 новембра је почео званични почетак радова на гасоводу Јужни ток у Србији код 

Шајкаша. 
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 • 24.новембра -је у Женеви постигнут привремени шестомесечни споразум Ирана и 

шест сила - делимично попуштање санкција у замену за ограничено обогаћивање 

уранијума. 

  

  

 -26 novembar 2013.godine. Ко је оsoba koja se ukriva iza user name SVETI 

STEVAN? 

  

 Radi se o srbofobu, rusofobu, slavofobu i anti semiti, koji godinama nastupa na 

srpskim formumima pod razliĉitim imenima, sa ciljem sabotiranja istih, slanja virusa, 

nadzoravanja kompjutera i interneta, i bavljenjem teroristiĉkim aktivnostima. 

 U nadi da smo pomogli svima onima koji ĉitaju njevgove poruke. 

 Tomislav Krsmanović 

  

 27 нпвембра је иуалијански Сенау избацип Силвија Берлускпнија из парламенуа , збпг пуде 

за ппреску превару.. 

  
          Силвио Берлускони.. 

  

 28 нпвембра је преминуп  Mitja Ribičič, политичар (1919) 

  

  
          Тито и Митја Рибичић. 

  

-Новембар 2013.године. Архива заплењена априла 2000.године још није враћена. 

 Драган Здравковић, из Београда, звани Пантер, дилер дроге и сарадник МУП-а Србије,  је се 2.4. 

2000. године око 17 часова и 30 минута   насилно уселио у просторију у ул. Високог Стевана 11 

у Београду у којој се налазила страначка архива Покрета за заштиту људских права, (чији је 

аутор ове Беле књиге председник), и његова лична архива. Ова подрумска просторија је део 

стана Нолета Лекаја, ул.Високог Стевана број 11, Београд, који је правни титулар, иначе члана 

Савета  Покрета за заштиту људских права.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/27._11.
https://sh.wikipedia.org/wiki/27._11.
https://sh.wikipedia.org/wiki/28._11.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Mitja_Ribi%C4%8Di%C4%8D
https://sh.wikipedia.org/wiki/1919
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 Нада мном је том приликом почињен монструозан духовни злочин, брисање меморије, заплена 

рукописа мојих 20 необјављених књига, што је равно средњевековном спаљивању јеретичих 

књига. 

  

 - Поднео сам 6 априла 2000 године кривичне пријаве МУП-у Србије, у прилогу,  и Првом 

општинском јавном тужилаштву, у прилогу, обратио се Првом општинском суду у Београду 

Тужбом за повраћај имовине (XИX П 2083/2000), која је затим допуњена 20.4.2000 године, са 

захтевом за ПРИВРЕМЕНОМ МЕРОМ, који је врло ургентан с‘обзиром на природу дела и 

могућност да отета имовина буде отуђена, у прилогу. Истог датума сам поднео Тужбу за 

ометање поседа (XИXП 2082/2000), у прилогу,  која је била допуњена 19.4.2000 године, обе у 

прилогу.  

  

 И оштећени титулар Ноле Лекај је се истим захтевом обратио Првом општинском суду у 

Београду.  

  

 Први општински суд је је донео две одлуке у тужиочеву корист али неблаговремено, уместо 

најхитније, уз примену привремене мере, прво рочиште је заказано тек након 5 месеци, рочиште 

је отказивано три пута ―због недоласка оптуженог‖, позивари суда нису наводно  ни једном 

могли да уруче туженом Здравковићу  позив за рочиште, достава није извршена у складу са 

чланом.144 Закона о парничном поступку, који регулише ситуацију у којој тужени очигледно 

избегава примање позива, суд  се изговарао  упорно да се одлажу рочишта јер наводно не могу 

да уруче Здравковићу позив, а он је стално био по цео дан на наведеној адреси где је претио  

Лекају и тужиоцу убиством и спречавао да се приближе месту где је била архива, дружећи се 

врло често са инспектором МУП-а Бјелетићем.  

  

 У уторак 24 јула 2001 године,  тужиоц је примио препоручено писмо од Драгана Здравковица ( 

ПТТ 11026, Р0087 129, од 19.07.2001 године) преко Посте у Борској улици у Раковици, у коме 

ми он прети  физичком ликвидацијом, у прилогу. 

   

 У међувремену је дошао велики камион МУП-а Србије и архиву одвезао у непознатом правцу. 

  

 Услед непримене привремене мере од стране Првог општинског суда у Београду, уместо да 

реагује благовремено да се спречи отуђење архиве, суд је својим одуговлачењем омогућио 

Здравковићу и Бјелетићу да архиву одвезу у непознатом правцу.  

  

 Четврти општински  суд је требао да исели Драгана Здравковића благовремено по решењима 

Првог општинског суда, уз примену хитне мере, то није учинио, него тек 6.12.2001 године, 

уместо да је то учињено још априла 2000 у складу са захтевом за изрицањем ПРИВРЕМЕНЕ 

МЕРЕ. јер је привремена мера правни поднесак који захтева ургентну судску меру.  

  

 Поврх свега, Здравковић приликом напуштања просторије није вратио ствари које је запленио, 

јер је камион архиву однео пре тога, а на основу сведочења Нолета Лекаја, улица Високог 

Стевана број 11, Београд. 

  

 -Први основни суд у Београду је 21.03.2012 .године, доне о Решење да се мој Предлог за 

повраћај одузете архиве, одбаци као НЕДОЗВОЉЕН. 

  

 Жалио сам се   Ревизијом Врховном касационом суду, која је потом одбијена.  

 Од 2003 године па све до данашњих дана МУП Србије, а затим Први основни суд у Београду 
растежу поступак захтевајући од тужиоца да им он саопшти адресу туженог Здравковића, коју 
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тужиоц никако не може знати, то спада у делокруг описа послова МУП-а, а не грађана који 

немају никакве могућности да то установе. 

  

 2 децембра  Илија Јуришић у одсуству поново осуђен у Београду на 12 година 

због злочина над Тузланском колоном. 

  

  
 •               Тузла 

 • 

  

-5 децембра 2013.године је преминуо Нелсон Мендела. Брачни пар Лепн Лув и Френцис 

Кендал и оихпва коига п апартхејду. 

 

    Нелсон Мендела. 

Нелсон Ролилала Мандела био је први демократски изабран председник Јужне Африке 

и први црнац који је обављао ову функцију. Важи за једног од главних бораца у борби 

против доминације белаца над црним народом Јужне Африке и против 

апартхејда. (Награде: Нпбелпва награда за мир, Бхарау Рауна, и друге) 

Имао сам част да на Годишњем  скупу ISIL-a , www,isil.org, у Попраду, Словачка јула 

1992.године ( том 4) , лично упознам брачни пар Леон Лув и Френцис Кендал, који су 

заједнички написали 1989. две књиге South Africa, the Solution (Amagi, 1986) и  Let the 

People Govern (Amagi, 1989. две књиге које су биле инспирација за промишљање 

модела изласка Јужне Африке из мрачног наслеђа апартхејда. 

 

https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=638&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME03L9SSzU620k8sTyxKgZDx5Zl5ealFVmBOMQDiRObnKwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdjYCFrtjTAhXHAsAKHWKtAIEQ6BMItgEoADAX
https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=638&q=Nobelova+nagrada+za+mir&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME03L1SCsNKMC7Vks5Ot9BPLE4tSIGR8eWZeXmqRFZhTDAA0SQZkNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdjYCFrtjTAhXHAsAKHWKtAIEQmxMItwEoATAX
https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=638&q=%D0%91%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME03L1TiBLEMs1KSi7Rks5Ot9BPLE4tSIGR8eWZeXmqRFZhTDAD_5kzgNgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdjYCFrtjTAhXHAsAKHWKtAIEQmxMIuAEoAjAX
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Брачни пар Леон Лув и Френцис Кендал. 

Леон Лув и Френцис Кендал су били три пута номиновани за Нобелову награду.  

-  

-Децембар 2013.године. Догађања. Књига брачног пара Леона Лува и Френцис Кендал 

`` Let the peope govern``( ову књигу ми је дао Леон Лув у Попраду, Словачка јула 

1992.године). 

На паузи дискусија у Попраду ми  је пришла Мери Лу Гаачер, водитељ дискусија и 

главни организатор свих активности на овом скупу либертаријанаца  из целог света: `` 

Томислав, да те упознам са госпођом Френцис Кендал, супругом Леона Лува, она ће ти 

објаснити о чему се ради``, доведе за сто где је седела госпођа Кендал. 

Нешто пре тога је она држала занимљиво представљање њене књиге ``SUPPER 

PARENTS, SUPER CHILDREN``.  

Госпођа Кендал ми је укратко објаснила да треба да одем на бину, да седнем поред 

њеног мужа Леона Лува, да одговорим на нека његова питања, а развиће се и дискусија 

у препуној сали либертаријанаца из целог света. 

Сео сам поред изразито црномањастог господина Леона Лува, био је према мени 

љубазан и пријатељски настројен, почели смо да разговарамо на мом по знању 

скромном  енглеског језика. 

Десло се са мном нешто  необично. У извесној мери тај психолошки феномен ми је био 

познат из мојих ранијих медијских и јавних наступа. Дошло је до губитка мисли, 
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заборава онога што желим да саопштим, настадоше нагла поспаност и замор. Таман ми 

се јави једна мисао, на моју несрећу би наједном нестала, као да је неко украо. . 

Видех у дну повеће сале господина Томаса Греја, он је Американац, на дужности 

саветника  за приватизацију у Словачкој. поставио ми је питање. 

Одговорио сам му учтиво: `` Више ништа не чујем, нити видим` 

Вера Кондић ми се обратила да подржим извесну професорку Добрилу Маровић, коју 

дискриминишу на њеном радном месту. Упутио сам је рођаци адвокатици Мири 

Глигоријевић. 

9. децембра је преминуп  Јово Капичић, народни херој и генерал   ( 1919). За његово име 

се везује злогласни логор Голи оток..Јову Капичића сам виђао по повратку из Белгије у 

Клубу новинара у Београду, тада је био још релативно млад средовечни човек. Сазнао 

сам  да је он отац познатог кошаркаша Капичића.  

Недавно ме је познати писац Филип Давид позвао да одем са њим у ресторан који држи 

Јово Капичић, у близини Патријаршије, СПЦ, у пролазу се Капичић јавио учтиво 

Филипу. 

Касније се прочуло да су  непознате особе насрнуле на Капичића и повредиле га.  

SERBIAN LIBRARIES 2013 

 Tomislav Krsmanovic has great successes in Serbia! "I‘m pleased to inform you that 

51 libraries in Serbia are now provided with 80 copies of the Adventures of Jonathan 

Gullible (AJG) where pupils and students are now reading the book. I have been 

invited to promote AJG in January 2014 in libraries around Serbia and to give 

speeches in the local media (radio, TV, newspapers). I hope to create some libertarian 

chapters in Serbia. Our country is looking to find its way in this very complex and 

quickly changing world. Libertarianism is becoming the focus of young people as its 

message and ideas are inspiring them. I will keep you informed." 

https://sh.wikipedia.org/wiki/9._12.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1919
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 Tomislav (center), with Virgis Daukas (left) and Geo Olsson (right), has arranged to 

translate and publish the book into more languages than any other: Serbian, Croatian, 

Slovenian, Macedonian, Bosniak, Romany, and Montenegran. And many of these 

were published in more that one edition to incorporate expanded and revised material! 

What a champion of liberty throughout the Balkans!  

 Earlier from Tomislav, "I would like to use this opportunity to inform you that THE 

ADVENTURES OF JONATHAN GULLIBLE lives anew through a small but 

valuable step in advancing freedom in Serbia. Some young people, children of my 

friends, enthuasiastic young libertarians, are sending copies of JG (I have about 200 to 

300 copies), to every library in Serbia. They are advising libraries to give 

conferences about the book in their towns, to organize media appearances, and to 

gather interested young libertarians to give new enthusiasm for Libertarianism in 

Serbia. My energy is the same as in 1992 and after that when I was publishing JG in 

several languages in spite of my age." Yet, Tomislav has long been battling thugs and 

officials who have harassed him personally and through the courts.  

  12 децембра  је погубљен  Jang Sung-taek, Kim Jong-unov теча,  за ога се 

мислило  да је број 2 у режиму  Северне Кореје. 

  
 Jang Sung-taek 

https://sh.wikipedia.org/wiki/12._12.
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Jang_Sung-taek&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-un
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Jang_Sung-taek&action=edit&redlink=1
http://www.jonathangullible.com/sites/default/files/VirgisTomislavGeo-1.jpg
http://www.jonathangullible.com/sites/default/files/BALKAN JG.JPG
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• 13 децембра се десила  снежна олуја у Јерусалиму, снег пао и у Каиру, невоља за 

сиријске избеглице у Либану. 

 14.децембра је преминуо Петер О'Тооле, глумац (1932) 

 

                Питер О Тул. 

16.децембра Јужни Судан: након сукоба председника Киира и бившег потпредседника 

Мацхар долази до борби између народа Динка и Нуер. 

 17 децембра је одржан  састанак Путин - Јанукович у Москви: Русија ће смањити цену 

гаса за трећину и купити украјинских обвезница за 15 милијарди долара (протести 

"Евромајдан" и даље трају). 

 Корупционашки скандал у Турској: притворено 47 особа, међу којима и синови 

тројице министара. 

19. децембра је преминула  Ружица Спкић, српска глумица (1934) 

-  

     Ружица Сокић. 

  

 • 20 децембра је бивши руски тајкун Михаил Ходорковски пуштен из затвора 

председничким указом; наредних дана пуштене и преостале чланице Пусси 

Риота и активисти Греенпеаце. 

 23. децембра је преминуп  Михаил Калащоикпв , Конструктор оружја познат по 

пушци АК-47-„Калашњиков― (1919) 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1934
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-47
https://sr.wikipedia.org/wiki/1919
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           Михаил Калашњиков. 

  

 30. децембра је преминуп професор Љубпмир Тадић,( томови 4 и 5), академик и 

члан САНУ (1925), и отац Бориса Тадића.  

 
    Прпфеспр Љубпмир Тадић 

Године 1968. био је један од предводника студентског протеста, а 1974. је због 

„неподобности― удаљен са факултета.Један од оснивача Института за филозофију и 

друштвену теорију Универзитета у Београду.
[2]

Од 1985. је био дописни, а од 1994. 

редовни члан Српске академије наука и уметности. Уз др Драгољуба 

Мићуновића један је од високих интелектуалаца који су учествовали у 

обнови Демократске странке у децембру 1989. године. 

Љубомир Тадић је имао ћерку Вјеру и сина Бориса Тадића, бившег 

председника Србије. 

Један је од људи којима је Добрица Ћосић посветио поглавље у свом 

роману Пријатељи. Љубомир Тадић је био члан Сената Републике Српске од 1996. 

године.``( према Вииледији). 

Професору Тадићу сам се обраћао од 1974.године, када је био удаљен са факултета као 

један од `` тровача омладине`` ( тако их је назвао Јосип Броз Тито) , сви истерани са 

факултета професори су прешли у Институт друштевних наука у Београду у улици 

Народног фронта. 

Увек би ме саслушао, повремено се жалио да има здравствених проблема.. 

Доносио би тада, и касније, наша саопштења у тадашњи стан породице Тадић , у улици 

кспод Народног позоришта, зазвонио бих испред  капије, обично би ми се бетонском 

стазом оивиченом зеленилом,енергично приближавао повисок наочит дечак,скоро да 

се замомчио, то је био син Борис, узимао би из моје руке папире, климнуо учтиво и 

кратко главом у знак захвалности, окренуо се и удаљио. 

Сретао сам га у стану доктора Веселина Савића, када је доктор Савић био председник 

нашег Покрета ( том 4). Професор Тадић  ме је охрабривао да истрајем. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://sr.wikipedia.org/wiki/1925
https://sr.wikipedia.org/wiki/1968
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B8_1968.
https://sr.wikipedia.org/wiki/1974
https://sr.wikipedia.org/wiki/Institut_za_filozofiju_i_dru%C5%A1tvenu_teoriju_Univerziteta_u_Beogradu
https://sr.wikipedia.org/wiki/Institut_za_filozofiju_i_dru%C5%A1tvenu_teoriju_Univerziteta_u_Beogradu
https://sr.wikipedia.org/wiki/Institut_za_filozofiju_i_dru%C5%A1tvenu_teoriju_Univerziteta_u_Beogradu
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B#cite_note-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1989
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%8B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1996
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Тада сам слушао приче о његовој наводној вези са Кларом Мандић, у шта нисам 

поверовао. Поготову јер сам Клару Мандић повремено виђао такође у  стану Др, 

Савића, увек би била у друштву са популарном певачицом Оливером Катарином. 

Никад нисам видео заједно професора Тадића и Клару Мандић, нити сам било када и 

од било кога из окружења доктора Савића чуо да је заиста међу њима постојала било 

каква веза. 

Крајем јуна 2004.године  седео је наспрам Хотела `` Москва``смирено у аутобусу 31 

према Славији, Јавих му се:`` .Борис је постао председник  Србије, уз Ваше савете 

може покренути на боље``.,  

Био сам изненађен његовом реакцијом:``  Никако није добро, рекао сам му да не 

прихвати да буде председник Србије``.. 

Наш разговор се завршио јер сам изашао из аутобуса код Београђанке.   
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-1 јануар 2014.године. Снови. 

 

У претходним поглављима сам описивао неке од мојих снова. Обично се не сећам 

целих снова, или се понекад присетим понечега. Повремено, када бих се пробудио, 

одмах иза сна бих се  присећао онога шта сам сањао, ипак више него обично.  

Тада бих схватио изненађен, да већ дуги низ година сањам један те исти сан, само 

са варијацијама на једну исту тему. 

 

 

 

Легао сам раније ове новогодишње ноћи, мислим раније, када се ради о 

новогодшњој ноћи, јер се тада бди до зоре, или до следећег дана.  

Пробудих се јутрос, изненађен се сетих скоро целог сна. 

Све се дешава у завичају на Дрини, све је повезано са Дрином и речицама које се у 

њу уливају, са пливањем и физичким напором, да се добија снага, сачувају 

здравље и младост. 

Ко је здрав је млад. 

Одавно кубурим са свакојаким сновима. То би понекад постајала истинска 

опсесија.  

Још од тих младалачких дана сам помишљао да други не сањају, барем не у 

толикој мери као  ја. Оцу сам то казао, сазнао сам изненађен да и он сања, као и 

моја браћа, сестра, сродници.  

Распитивао сам се тада, сазнао сам од неких девојака, да оне придају нарочиту 

пажњу сновима. Једна ми рече:``Знам, да када ми он уђе у снове, да ћу бити 

његова`` Друга се  насмеја гласно:``Сањам како ме милује, излуди ме, спремна сам 

да му се у трену подам, кад се пробудим кренем по Београду да га сретнем, и ако 

га сретнем, знам да ће бити дар мар`` 

 Још као дечак сам проучавао Фројда,Јунга и друге, да откријем тајну мојих 

снова.Мој отац је радо читао те моје књиге купусаре, узимајући их од мене да их и 

он проучава..  
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Сањао сам ноћас Брисел,  моје драге другове студенте из Ирана..Нешто су ми 

раздрагано причали .Још у првој половини 1950-их година стално у новинама и на 

радиу говорило о према Западу непријатељском Ирану, упорно се свугде истицало 

име некаквог иранског лидера Мосадика, виђао сам његове слике.у новинама. Чак 

сам сањао слику црмонањастог Мосадика, са подмуклим изразом лица библијског 

мудраца. 

. `` Откуд стално Иран, ко је тај Мосадик, стално о Мосадику``?, упитах оца док смо 

играли уобичајену партију шаха. А када повукох пешака, сетих се да се тајна 

полиција Израела назива Мосад!  

Тата мирно слегну раменима:`` Борба за нафту``. 

За време мога боравка у Бриселу ( том 3) сам 16 маја 1970 године, на дан рођења 

мога оца,  размишљао шта да му пошаљем за рођендан?.  

Тога викенда Ани је нешто радила по кући, док смо мој дугогодишњи партнер у 

шаху др. Кирш научник у суседном ULB-Univerite libre de Bruxelles ( Слободан 

унивезитет Брисела), и ја играли уобичајену партију шаха, увек је било 3: 3,. Ани 

која је знала за моју пасију проучавања снова, и да и оца то занима, ми даде мудар 

савет, показујући руком на књигу на столу:``Пошаљи ту књигу Сигмунда Фројда о 

сновима``.  

Др.Кирш, узе књигу у руке, загледа је и рече насмејан:`` Снове треба проучавати, 

они дају корисна сазнања``. 

Тако сам и учинио.,  

 

. 

 

Ипак, садржина мојих снова се мењала временом, са  неумитним током година.  

Када сам се вратио из Брисела у Београд 20 јула 1971 године, у више наврата сам 

сањао необичан, увек исти сан. Како драги бриселски познаник, партнер у шаху 

др. Кирш, у топлом летњем дану трчи у купаћим гаћицама плажом ``Партизан`` 

између Бранковог и Старог моста на Сави, па према Железничком мосту, лепрша 

му црна коса на летњој кошави, скоро да поче да трчи поред Сајмишта, стално се у 

брзом ходу осврћући према мени, махао ми је руком, као да ме позива да му се 

придружим,  и да га следим. 

Да ли сам прихватио његов позив?  
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Фројд каже у његовј књизи о сновима, да је неко док је спавао, слушао звучне 

откуцаје  зидног сата у његовој соби, а онда је сањао да одјекује звоно суседне 

катедрале.  

По Фројду, снови су симболичке слике које шаље подсвест.  

Зашто је сањао баш звоно суседне катедрале?  

По мени, крајње сложена мистерија сна се може упрошћено, значи и површно, 

свести на два нивоа: Стимулација ( као откуцаји зидног часовника) и Реакција 

личности спавача ( сања звона катедрале). 

Ипак, мора постојати некаква стимулација?  Каква? 

А шта ће сањати? Карлустав Јунг, рани фројдијански посматрач, тврдио је да 

је функција сана компензација оних дијелова људске психике који нису били 

током Сањаће, како изгледа,  некакве садржаје као симболе садржина његове 

потсвести, или несвести. 

 

Док Јунг сматра да је функција снова да компензује оне делове људске психе, који се 

нису довољно развили током будног стања.  

Гледишта Фројда и Јунга бих са моје тачке становишта, са једне, фројдовске стране  

протумачио тако, да ми моји снови својим сликама представљају симболичне поруке 

моје подсвести. А када се ради о Јунгу, моји снови ми уствари показују, да сам на јави 

нешто започео, да га у сну довршавам.  

Желим да анализирам ове снове? 

Дакле, шта ми моја подсвест поручује кроз симболичне слике?  

 

Откривам следећи Јунгову логику, да моји снови уствари представљају интерпретацију мојих 

недовршенх, или жељених размишљања, акција и активности. Здрав живот је моја опсесија. 

Здравље је највеће богатство. Ко има здравље има наду. Ко има наду, има све.  

Ова тема упорно доминира мојим сновима, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Ossiansongs.JPG
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Да се вратим на оне моје данашње, у исто време и дугогодишње снове. 

Ево чега се сећам, шта сам сањао ноћас, први дан нове 2014 године. 

Понечега се сетим, али не целог сна, да сам пливао речицом Грачаницом, нешто пре њеног ушћа у 

запенушане валове бујне реке Дрине. Али та речица, лети скоро поток, би у мојим сновима имала 

кракасте вирове, рачвала би се тамо подно стрмог и високог Микуљака, зелениле би се прозирне 

лековите планинске воде, слиле се одозго из планина одакле су моји  преци сишли Дрини. У сваком 

зеленкастом провидном виру бих накратко запливао. Оснажен бих залазио у друге подубље вирове, 

једне за другим, све ближе Дрини. Онда бих се од Ушћа Грачанице у велику реку препустио Др 

иним беличастим  валовима да ме носе километар ниже све до Крсмановића чагеља.  

Одједном око мене  бескрајна пучина. 

Пробудих се задовољан да је то био сан. 

Опет заспах. 

Тек ту, на почетку овога дринског острва наспрам засеока Крсмановића, би се продужавала речна 

чаролија, то јест тек ту би доживљавала свој врхунац.После изградње Хидроцентрале `` Перућац`` 

60 километара узводно, деценијама се мењала конфигурација  Дрине, њен ток, обале, облик и 

димензије овога острва. Данашњи изглед тога острва и Отоке ( назив за мали плићак, рукавац 

Дрине  који дели острво од копна), ни издалека није више онакав какав је био у време када сам био 

дете, студент. Онда је Отока била повећа, ваљала је зелена бујица, могло се купати, и запливати, 

данас је понекад скоро усахла. Обале острва и копна су се измениле, нестали су на високим 

бедемима што су делили реку од пута, мали пропланци и пешчкане плажице, данас је све то зарасло 

у непроходну шикару. 

Али у сновима је све другачије, настаје мешавина некадашњих обриса овога крајолика са онима 

данашњим.  Пливам низводно у потоплој дринској води. А Дрина је скоро увек хладна. Отока је 

поширока, а није било киша уз Дрину, није се замутила`` као орање``, наједном се наниже ка Ували, 

прошири, не видим такорећи краја,настде бескрајна пучина, запливах  у потрази за копном, за 

спасом, дођох до острва. Предахнух. 

Погледах ка Мачковом камену, по беспутној планини сјакте некакве нове високе зграде на 

спратове, сиви се у некадашњој дивљини модеран град.  

Ко су његови становници?,  

Запливах опет смањеном  Отоком наниже. испливах пун снаге на Увалу. 

Пробудих се. 
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У трену се сетих Аде Циганлије и уобичајене плажице на коју долазим од 1997.године. Те године 

сам отишао у превремену пензију. Све до тада мој живот је био мучан, сеобе по подстанарским 

становима, добио сам тада од мога предузећа ИЦН Галеника стан на Миљаковцу, на брегу, у 

зеленилу, близу шуме.За мене је настао нов сретнији живот. Нема више раног устајања, гужви у 

градском превозу, могу да се опустим, да се шетам по шуми, да спавам до подне.  

Посветих се здравом животу, да надокнадим године изнуривања .Лети Дрина, излети са 

планинарима, пешачење у оближњој шуми. Зиму волим, и тада се бавим пешачењем и вежбама. 

Као што сам у неколико наврата описивао, открих чари Аде Циганлије, тамо бих био већ од маја 

месеца, она се брзо загреје. Снага ми се полако враћала, последице вишедеценијског изнуривања су  

полако исчезавале. Узео сам тада под своје методичну бригу о здрављу. Виталност се враћала. Још 

тих давних година, сам осећао да ми је виталност била умањена, пливао сам на Ади што чешће и 

дуже, да повратим снагу. Чула би се повремено са разгласа моја омиљена мелодија из младости `` 

Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo``. Ова мелодија је пуна живота и оптимизма, сетих се како 

сам у тим прохујалим годинама био здрав, бићу опет. 

У следећим годинама је из мојих брига нестао тај сан да сам изнурен. 

  1 јануара 2014.године Литванија је постала чланица ЕУ. Грчка председава ЕУ. 

У 2014.години се разбуктавају сукоби у арапским земљама и у Украјини..  

Ситуација на Балкану је све затегнутија. 

И на почетку ове године се грчевито  борим за моја права и против насиља.  

Сваки дан се питам: Како преживети?  

Шта чинити?  

Ни нова 2014.година не допринос смиривању, ни у земљи, ни ван ње. 

3. јануара  се разбуктава Сиријски грађански рат, на северу земље су избиле борбе 

између групе Идиса и осталих побуњеника. 

   

 

           Асад, председник Сирије.. 
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Широм Африке нарастају тензије. Председник Централноафричке Републике даје  

оставку,  у земљи се сукобљавају хришћани (Анти-Балака), и муслимани (бивша 

СЕЛЕК). 

6 јануара сам опет са Милицом Јованић на Авали. Милица има дивних особина, једна 

од њих је њена љубав према природи и здравом животу. Још од 2004.године одлазимо 

редовно на ову малу планину у предграђу Београда. Иако је висока само 530 метара, 

када се испнемо до врха, ваздух је чист и освежавајући, дише се пуним плућима. 

Поготову када  све озелени. Али на њеним стрмим падинама, расту високи борови и 

јеле, па и зими дају озон ваздуху. Авала је добробит за здравље. Било да је лето, 

врућина, или да је завејана снегом и шибана налетима ледене кошаве, крепи и враћа 

виталност коју Београд уме својим стресовима нарушавати.,  

Данас смо стигли на врх преко Белог потока. Из аутобуса смо се упутили поред 

локалног г гробља,  успели се повисоко, па уместо да одатле преко пута идемо 

снежном стрмином ка Споменику, скренусмо у лево, мало низбрдо ка познатом 

ресторану и састајалишту планинара званом Чарапићев брест. Милица воли да 

предахне и да нешто презалогајимо. 

  

               Чарапићев брест зими.. 

У унутрашњости ресторана је топло и опуштено.  

Од Чарапићевог бреста се упутисмо окомитом страном узбрдо ка врху да изађемо 

негде код Хотела `` Авала`` на врху планине, подно Споменика Незнаном 

јунаку.Нападао је снег, Милица ми стално пружа руку да је повучем, ил би понекад 

пала  у сметове, и завикала да је подигнем.  

Стигомо за видела до Споменика. Споменик Незнаном јунаку се налази на највишој 

коти ове мале планине.. Пред нама се са леве стране види окука велике реке Дунава,. 

нешто јужније се беле врхови мало више планине Космаја. А тамо према западу се 

уздижу небу високе планине. 

Милица и ја се слажемо да је најважнија ствар у животу-ЗДРАВЉЕ. 

И све чинимо да га сачувамо.  
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Позвали су ме из Српских двери да заједно са професором  Љубом Протићем ( томови 

1--5), другом из детињства, и великим борцом за демократију, говорим на њиховом 

радиу Снага народа. Активистги Српских двери су млади и мудри људи, покрећу праве 

теме. 

Љубо Протић jе поднео тешку операцију анеуризма у стомаку, изнурен је, делује 

исцрпљено. Али се држи, он је по природи виталан, из здравог краја и породице. 

Понекад бих лети на Ади, сретао др. Милицу Бутиган, она је  психијатар, боравила је 

на специјализацији у Норвешкој, од ње сазнајем толико лепих ствари о овој далекој 

нордиској  земљи и њеном народу. Провели смо опет један дан на излету на Авали. 

Она је тако разумна  и мудра. 

Све се више говори  о Украјини.. 

 

      Евромајдан у Кијеву. 

11 Јануар 2014.године.је преминуо Ариел Шарон. 

 

  
                Ариел Шарон.  

-16 јануар 2014.године. Жалба Првом основном суду у Београду, за Апелациони 

суд. 

Поводом увреда преко друштвених група сам се обратио Жалбом Апелационом суду 

на  решење  Првог основног суда. Мени непознате особе прете убиством, интересују се 

за моје здравље, тврде да ће ми опет покварити лични рачунар.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Euromaidan_Kiev_2014-01-23_11-04.JPG
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За поправке рачунара, судске поднеске, копије, судске таксе  понекад  дам трећину 

моје пензије. А живим у беди, мој син гладује. А морам да плаћам обест  распамећених 

деликвената.. Судови уместо да суде по правди штите прекршиоце. Кажу да морају, да 

им је тако наређено. А не либе се да примају енормне  плате. А за цело то време 

ударнички раде да доносе неправичне судске  

Јануар 2014.године.Одговор на допис Првог основног јавног тужилаштва у 

Београду. 

Обратио сам се Првом основном јавном тужилаштву поводом њиховог дописа, и зато 

јер се Полицијска управа Београда позива на њих, тврди да су они дали налог да будем 

ухапшен. 

Србија је у загрљају криминалаца. то препознаје већина грађана. Не измичу запажању 

и оних мање образованих, да су поједини њихови поступци недовољно утемељени и 

логични. 

И сада они мени прете лудницом. позивајући  се на фалсификоване  дијагнозе Завода за 

ментално здравље из 1973.године, Психијатријске болнице ``Лаза Лазаревић `` из 1975 

године, и  на Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр.1613/77 од 01.09. 

1977.године, које су оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији од 14 децембра 

2012.године, Налазом Психијатријске болнице  Војне медицинске акедије од 

24.10.1977.године и  Налазом  Судско-психијатр ијског одбора Медицинског факултета 

у Београду`од 20.4.1982.године ( томови 3 и 4). 

Дакле ја сам званично, правно и судски `` душевно  здрав``. .  

А Полицијска управа града Београда већ годинама упорно покушава да ме утамничи  у 

психјатријски  азилум, што образлаже-није психички у реду јер тражи накнаду штете и 

тврди да је жртва прогона. 

Оваква тврдња је бесмислена и нелогична, јер ме Виши суд у Београду Решењем о 

рехабилитацији  бр 82/10 од 14 децембра 2012 године, на страни 9 решења проглашава 

``да је рехабилитовани био жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе,  да је 

био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих разлога био 

лишаван слободе, , ИМОВИНЕ и других грађанских права``. (Значи имам право на 

рехабилитационо обештећење.). 

-Јануар 2014.године. Метеци-Les meteques. 

Радо читам београдски часопис РЕПУБЛИКА, у њему сам објављивао и моје текстове. 

Са свакојаким приказима аутора различитих политичких опредељња и националности,  

бих се углавном слагао. Понекада не у довољној мери, али нисам реаговао закључујући 

да свако има право на сопствено мишљење. 

У броју Републике 600-603/13  сам наишао  на текст са звучним називом  Идеје 

антисемитизма код српских интелектуалаца  (на линку- 
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http://www.republika.co.rs/600-603/13.html), који сам због теме којом се бави истински 

простудирао.  

Установио сам да аутор заузима неосновано становиште да је у Сребији било 

истинског антисемитизма. Србија је ретка земља где никад није било прогона Јевреја, 

нити погрома. Овакав текст погрешно представља ставове и мишљења Срба  о 

Јеврејима и као такав би могао бити врло штетан, јер у данашње време са свих страна 

Србима, поготову младима, подмећу кукавичје јаје антисемитизма, да их тако осаме, да 

их могу лакше черупати. 

Одлучио сам да на овај текст напипшем реплику. Што ћу учинити чим смогнем 

времена, а то ће бити када овај том 6 буде убрзо завршен. 

У француским и другим изворима се понекад за номинацију Јевреја у Француској 

употребљава реч ``meteque`` Метек је израз који је у данашње време у Србији добро 

познат само етнолозима и научницима. У овим крајевима је био у употреби кроз 

историју, савремене генерације мало знају за ову реч.  

Према Википедији: Метеци (грчки: μετοικοι) били су у античкој Грчкој грађани једног  

полиса који су се као странци стално настанили у другом полису, у којем нису имали 

политичка права (која су припадала само држављанима). Метеци су уживали готово 

сва грађанска права (за разлику од политичких права, која уопште нису имали), осим 

што нису могли имати земљу у власништву и ступити у законити брак са атинским 

држављанима. Плаћали су порез на имовину (еиспхора) по нешто вишој стопи, као и 

главарину (метоикион), а имали су и све друге дужности уобичајене и за грађане, 

укључујући литургије (осим тријерархије) те војну и морнаричку службу (обично у 

посебним јединицима за странце , док је право на службу са грађанима дата као нека 

врста привилегија.) Како је држављанство било наследно и није зависило од места 

рођења, метек је био или досељеник или потомак досељеника.  ( крај излагања). 

Припадници националних мањина, се разликују од метека 

Према Википедији: Национална или етничка мањина израз који се користи за 

описивање друштвених група заснованих на припадности одређеној нацији и / или 

етничкој заједници која чине мањину у популацији одређеног географског региона и / 

или политичког ентитета, најчешће суверене државе. 

У многим модерним државама, посебно онима које су дефинисане као националне 

државе, државне мањине званично признају државни органи и уживају одређена 

мањинска права, која се најчешће баве одређеним представама у државним органима 

(резервисана места у националном парламенту) или аутономија у одређеним 

областима друштвене живота. ( крај цитата). 

Од како је самопроглашено одвајање Косова од Србије, након припајања Крима 

Русији, отворена је Пандорина кутија,  и другe  мањинe  желе да следе пример Косова, 

Курди, Каталонци и други. 
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Србија је земља у којој су права мањина максимално заштићена Уставом, законима. и 

међународним конвенцијама о људским правима.Србија је вишенационална држава, 

Срби су најбројнији, следе их Мађари, Роми , Бошњаци и други.. 

Због такве етничке структуре Србија се труди да води врло  опрезну и промишљену 

политику односа мањина. 

Али управо због пропуста претходне Југославије, и касније, дошло је до садашње 

трагичне позиције Србије и Срба на Косову. Постоје додатне етничке тензије на југу 

Србије и у Санџаку ( Рашкој).-томови 1-5. 

Посебно питање је однос Владе Србије према мигрантима? 

-Jaнур 2014.године. Догађања. 

Првом основном јавном тужилаштву у Београду. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 

Ктр.бр.25/12 

01.02.2011 год 

 

Госпођа /госпођица Наташа Павлица, ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

Прво основно јавно тужилаштво у Београду. 

 

Поштована госпођо/госпођице Павлица, 

 

Ваш допис не разумем. Ја никакву кривичну пријаву нисам поднео против Првог 

основног јавног тужилаштва у Београду, ни Сектору за правосуђе, Одељењу за надзор 

рада у правосудним органима Министарства правде, нити било коме другом. Ја сам 

само ово одељење објективно обавестио шта се дешавало, да сам био неосновано 

позиван осам пута у другој половини прошле године од стране полицијских органа, а 

што је наставак позива из 2008 године. А таквих позива је било и у 2009 и 2010 . 

Иза свега стоје појединци из Полицијске управе Београда, који ми од 2008 године 

упорно прете утамничењема на неодређено време у психијатријску установу,позивајући 

се на давно оборену дијагнозу из 1975 године. То је дело осветољубивих појединаца 

који су у преходном поретку насртали на моја права, па сада покушавају и даље да то 

чине. 

Разумљива је моја узнемиреност јер такви поступци органа Полицијске управе 

Београда нису нимало безазлена ствара, него су на делу озбиљна кривична дела. . 

Ја водим , као што Вам је познато, од 1994 године спор за обештећење, на мене се врше 

притисци да одустанем, или једноставно да ме дуготрајним атацима изнуре и 

онеспособе, или тихо уклоне. 

Имам право да се браним. О мене и моје су се огрешили многи појединци. У мојим 

књигама и иступима у јавности, нигде ни једнога од тих многобројних прекршитеља 

нисам спомињао по имену, руковођен идејом да никоме није било лако, да су 

појединци извршавали туђа наређења, да су лоше процењивали, или да су једноставно 

грешили. Сматрам да су нама данас потребне више него ли икад исправне процене и 

мирење. 

Нажалост, уместо да према мени почну да се понашају у духу ових мојих начела, они 

настављају још острашћеније да насрћу на мене. Тако да се ја питам где су њихов разум 

и логика? 

Они су интервенисали на нивоу Апелационог суда да одбије моју Жалбу на Пресуду 

Вишег суда у Београду у вези накнаде штете. 

Тиме ће од мене направити бескомпромисног борца , а од тога могу имати само веће 

штете него ли користи. То ће се врло брзо видети. 

Напомињем да се само г.Трикић из Полицијске станице Нови Београд позива на захтев 

Првог ОЈТ, то нисам чуо од г.Медојевића из Полицијске управе Београда. А када се 
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Преписка са Петром Арбутином, уредником у Редакцији књига, Службени 

гласник. 

Петар Арбутина  је мудар, образован, искусан и наочит човек .Упознао сам га на 

представљањима  књига у београдским салама. Замолио сам га да погледа моју књигу и 

да ми саопшти његово мишљење. Објавио сам више књига. Критичари се не 

глашавају.а мене интересује објективна процена. А ње нема. 
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Po?tovani Tomislave,   
Pitanje je suvi?no, zaista. Ono ?to vi radite jeste knji?evnost. Pitanje  
?anra ili pripadnosti jednoj ili drugoj ?anrovskoj ili stilskoj formaciji  
je u dana?nje vreme potpuno sekundarno. Neva?no, pre svega. Ne treba Vam  
nikakav atest z a knji?evnost osim otvorenosti prema tekstu, sudbini,  
de?avanju, istoriji, duhu... To sve imate. 
.     
  
Srdacan pozdrav,   
Petar V. Arbutina   
Urednik u Redakciji knjiga   
JP Slu?beni glasnik   
Kralja M ilutina 27   
Beograd   
tel.: + 381 11 3644 410   
fax: + 381 11 3644 420   
e - mail:  parbutina@slglasnik.com   
                www.slglasnik.com   
  
  
----- Original Message -----   
From: bo oks [ mailto:books@eunet.rs ]    
Sent: Wednesday, January 22, 2014 3:22 PM   
To: Petar Arbutina   
Subject: Re: Poruka od Tome Krsmnanovica   
  
Поштовани господине Арбутина,   
  
Хвала на одговору. Преобимност је условљена жељом да опишем цео живот,  
питање је да ли сам изабирао праве детаље?   
Неуједначеност стила је условљена несретним околностима живота, које  
нажалост трају, када се смири, концентрисан  сам и стил је бољи и  
уједначенији, и обратно. О тој сметњи сам се изјаснио нарочито у тому 3  
РОМАН О БРИСЛУ, којој сам дао назив LE QUART, што на францусом значи  
ЧЕТВРТИНА, мислим на методичне несретне животне околности које  
деконцентришу, изнурују, то је ст смањују интелектуалне потенцијале,  
деградирају писање. ?   
  
Шаљем вам искрене поздраве   
Томислав Крсмановић   
  
  
  
On 22.01.2014 13:45, Petar Arbutina wrote:   
Po?tovani Tomo,   
  
  
Nije mi jasno za?to Va?a molba udru?enju  
knji?evnika nije re?ena pozitivno . Takva su danas vremena.   
  
Srdacan pozdrav,   
Petar V. Arbutina   
Urednik u Redakciji knjiga   
JP Slu?beni glasnik   
Kralja Milutina 27   
Beograd   
tel.: + 381 11 3644 410   
fax: + 381 11 3644 420   
e - mail:  parbutina@slglasnik .com   
                 www.slglasnik.com   
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-

Евромајдан: појачани протести у Кијеву након усвајања "антипротестних"закона, долаз

и до сукоба са полицијом, наредних дана и прве жртве.  

22. јануара је почела мировна конференција „Женева 2―, након трогодишњег Грађанскпг 

рауа у Сирији. 

25. јануара Александар Вушић поново изабран за председника Српске напредне суранке, на 

ванредној страначкој скупштини. 

27 јануара је Оливер Ивановић ухапшен у Северној Митровици због оптужбе за ратне 

злочине. 

29. јануара Председник Републике Србије, Тпмислав Никплић, распустио парламент и 

расписао ванредне парламентарне изборе за 16. мару, након образложеног предлога 

Владе Србије. 

30. јануара је  бивши председник Демпкрауске суранке и Републике Србије, Бприс Тадић, 

напустио Демократску странку. 

 

-Фебруар 2014.године.Догађања. 

1 фебруара је кошава у Вршцу дувала до 168 км / х (47 м / с). Ових дана: је било много 

завејаних аутомобила у Војводини, снег, нестанак струје. 

Овакво време највише волим, да се шетам кроз шуму у кошавом завејану сметовима, 

да се пробијам кроз мећаву. 

А да онда дођем у топао стан. 

 

- 

 

Упркос мећава и невремена, Балкан ври. 

 4 фебруара су одржани протести радника у Сарајеву, који су остали без посла после 

приватизације,  ескалирали су у нереде у којима је повређено више стотина људи, 

демолиране су државне институције, протести се шире по другим градовима Босне и 

Херцеговине. 6 фебруара раднички протести у Тузли су прерасли у нереде. 

Истога дана је дошло до сукоба студената и полиције испред ректората у Приштини. 

7 фебруара протести у БиХ: Запаљена зграда Председништва БиХ, као и кантоналних 

влада у Сарајеву, Тузли, Зеници, Мостару и Бихаћу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
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- 

Од 7 до 23 фебруара је одржана Зимска олимпијада у Сочију.  

Ова олимпијада побуђује занимљива размишљања.  

Јер коинцидира са ратним сукобима у Украјини. 

10 фебруара је преминула чувена глумица Ширли Темпл. Одлазе бесповратно симболи 

детињства и младости, нестају читаве епохе.Долазе нова времена, нове диве, нови 

хероји.   

Али у исто време тако другачији у односу  на оне раније. 

-  

                  Ширли Темпл. 

Моју пажњу привлаче авионски  удеси. Шта се то дешава? 11. фебруара при 

паду алжирскпг војног авиона Лпкид C-130 Херкул погинуло је 77 особа. 

 

-12 фебруар 2014.године. Допис Министарству правде Србије.  

Молим Министарство правде Србије да ми одговори на моја питања у вези поднеска 

Ев ропском суду у Стразбуру? 

Документ број 448.  

15 фебруар 2014.године. Лазар Стојановић ( томови 3-5) ме посаветовао да 

нипошто не тражим накнаду штете за претрпљене прогоне.       

Лазар Стојановић је познати дисидент, најпознатији по филму "Пластични Исус" (1971 

година-дипломски рад), за који је осуђен на три године затвора ,филм је забрањен.. 

.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4_C-130_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB
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Био је 1984.године један од учесника Отвореног универзитета. Боравио је неколико 

година у САД. Један је од оснивача недељника Време.  

Наташа  Кандић је његова супруга..( према Википедији). 

                        

                                      Лазар Стојановић. 

Лазар и ја се знамо још из 1980-их година, иако имамо различите погледе на поједина 

врло значајна питања и области у Србији и на Балкану, имамо спону, боримо се за 

ствар људских права. 

Срео сам га недавно у подземном пролазу на Теразијама што излази на Хотел`` 

Балкан``. 

Кренули смо уз степенице ка излазу на Теразије.`` Очекујем накнаду рехабилитационе 

штете, пре две године сам рехабилитован са правом на накнаду материјалне и нематер 

ијалне штете``, рекох му у ходу. 

Био сам врло непријатно изненађен када ми се окренуо право у лице и погледао ме 

директно у очи:`` Нипошто немој то тражити, губиш време,. ннкад нећеш добити 

накнаду штете, заборави то једном заувек``. 

Гледао сам га збуњено и са неверицом?  Нисам могао да схватим како он борац за 

људска права а навија за судове који крше закон  и моја људска права?.  

`` Добићу накнаду штете, тако пише у закону, никад нећу одустати``, кратко му рекох. 

Поздравих га учтиво, али вро кратко, и удаљих се. 

Док сам одлазио, он се окрете за мном, осврнух се према њему тамо негде ка Сремској 

улици, он је стајао у месту нетремице пратећи погледом моје кретање. 

-18 до 20 фебруар 2014.године. Сукоби полиције и демонстраната на Мајдану у 

Кијеву, најмање 77 погинулих. 
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  Украјинска револуција: Парламент (Рада) гласа за смену председника Јануковича, 

који је ноћас напустио главни град након склапања споразума са опозицијом.  

Ослобођена је Јулија Тимошенко. 

 

             Јулија Тимошенко. 

 22 фебруара Матео Ренци (39, ДС) је постао нови премијер Италије. 

-23 фебруара 2014.године. Затворене зимске плимпијске игре у Спшију. 

  

Русија освојила највише медаља. 

Занимљиво, упоредо са Олимпијским играма у Сочију, и тријумфом Русије по броју 

освојених медаља, су ескалирале тензије и ратни сукоб на релацији Украјина-Русија.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_2014.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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23. фебруара су започели протести на Криму и про-Руском Југписупку Украјине против 

насилног рушења регуларних власти и председника у Кијеву,  и забране 

употребе Рускпг језика. 

Да би 26. фебруара на наредбу руског председника Владимира Пууина Пружане снаге 

Русије започеле су војне вежбе на граници са Украјином. На Криму је дошло до 

масовних нереда и заузимања државних институција. 

27. фебруара је изабрана нова украјинска влада на челу са Арсенијем Јацеоукпм. 

Кримске власти расписале референдум о самосталности за 25. мај, који је после 

неколико дана померан на 30. мару и на крају је одлучен датум његовог одржавања 16. 

мару. 

28 фебруар - Кримска криза: "неидентификовани" војници заузели симферопољски и 

Севастопољски  аеродром, руски брод блокирао луку Балаклава - полуострво је 

наредних дана стављено под руску контролу. 

-Март 2014.године. Догађања. 

1. мару је кобан датум. На захтев Владимира Пууина, овог датума, кao осокољеног  

олимпијадом  зиме и хладноће, руски парламену је одобрио употребу впјних снага на 

територији Украјине. Војници у униформама без ознака преузели су контролу над 

многим местима на Криму, што су поједини светски политички аналитичари 

протумачили као почетак новог Хладног рата између Русије и Запада. 

1 марта нападачи с ножевима убили најмање 33 људи на железничкој станици у 

Кунмингу, јужна Кина.Оваква вест је необична, Кина је велика и моћна држава?  

3 марта је почела расправа пред Међународним судом правде поводом тужби за 

геноцид између Србије и Хрватске. 

3 марта је хрватски сајт http://www.psihijatrijaubija.info/tomislav-

krsmanovic/kompletna-knjiga-kaznena-psihijatrija-ko-je-ovde-lud.html, објавио:  

psihijatrije u jugo-komunizmu je javno pobliže dokumentirao Tomislav Krsmanović 

(1988). 

8 марта је нестао Malaysia Airlines Flight 370, a Boeing 777 летећи из Куала Лумпур 

изнад тајлансдског залива.. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98_%D0%88%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%9A%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
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6.марта је Kримски парламент изгласао прикључење Русији о чему је десет дана 

касније одржан и референдум. 

-9 март 2014.године. Миладин Шаловић-ражаловани дипломата који поправља 

лифтове. 

МИЛАДИН ШАЛОВИЋ, инвалидски пензионер, бивши дипломата запослен у 

амбасади у Португалу, у Лисабону,запажен од  усташке емиграције у Португалији као 

врло ваљан и истински патриота, је пао у замку њихових интзрига, у Лисабону су му 

инсценирали  лажни  саобраћајни удес што је попримило димензије „случаја― и о 

томе је био обавештен и Београд. Он је био оптужен за крађу браника са аутомобила. У 

Београду у МИП-у је наводно, услед потребе реорганизације и растерећења особља 

проглашен  за вишак, на незаконит начин и прикраћен у његовим правима. 

Дисциплински је кажњен отказом. 

 

  
 

Жалио се судовима, безуспешно. Остаје без посла, на улици са супругом и двоје деце.  

 

Против њега су подношене и кривичне пријаве и био је и притваран. После жалбе 

Врховном суду био је ослобођен притвора. Био је осуђен на казну затвора од годину 

дана. 

 

У таквим околностима се разводи .Један син одлази у САД где и сада живи. Други син 

је био на робији, наводно је трговао дрогом. 

 

Сада обавља физичке послове у екипи града Београда која поправља лифтове.  

 

Миладин има златне руке, познаје неколико заната, стуја, вода, електроника, столарија, 

нема квара у стану који не може да поправи. Чега се дохвати уради брзо, савршено и 

јефтино. 
 

Ако би ми се неко од познатих обратио потребом да се отклони било каква хаварија у 

стану, упућивао бих Миладина. 

, 

Сви су били презадовољни. 

 

Препоручио сам га Дубравки Дуци Божић, пензионисаној фармацеуткињи, некадашњој 

колегиници у Галеници. Стално ми је поручивала да је Миладин добар и врло стручан 

човек:`` Баш је златан``. Миладин ми се поверио да је Дуца фина интелектуалка. 

 

Среле се сродне душе. Дуца је удовица без деце,пореклом из Бијељине, њен покојни муж 

инжењер у Војном институту, је преминуо од рака на желудцу.После распада земље неки 

њени блиски сродници из Босне су се доселили у Београд и Војводину. 
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Она има солидну пензију, али јој треба новац да помогне избегле сроднике, поготову има 

обавезу према сину сестре младићу који је остао у Тузли, где нема стално запослење и 

приходе.  

 

Иако је лошег здравља, да би дошла до додатних прихода продаје козметичке препарате за 

поједине стране фирме. Купила је половна кола.Имала је непродате такозване Панићеве 

акције, саветовао сам јој да их одмах прода, није ме послушала.чекала је да њихова 

вредност значајно порасте, десило се супротно, постале су обезвређене. 

 

Био сам врло пријатно изненађен, успевала је да оствари значајне обиме продаје, онда када 

то скоро никоме није успевало. 

 

Поготову је то био велики подвиг јер се њено здравствено стање рапидно погоршавало. 

Била би често обарана у кревет, скоро непокретна, звала би ме телефоном, никад нје 

прихватла мју помоћ, сналазила се како је знала. Кад год бих чуо њен глас у слушалици, 

осетио бих ледену зебњу. Увек непријатне вести: тргнуо трамвај па сви попадали, и ја, 

повреедла кичму. Па онда-опет неко избушио гуме аутомобила.  Запаљење плућа, кичма,  

 

Ређају се неприлике једна за другом, као таласи буре на усамљену барку,не могу да је 

оборе 

 

Знао сам о чему се ради:`` Избеглице су трн у оку, хоће да их истребе , да тамо наше  

остане другима, да нестанемо`` 

 
.  ., 

11 марта бивши премијер Иво Санадер неправомоћно осуђен на 9 година због 

корупцију  ХДЗ на близу 4 

милиона евра казне и одузимања противправностечене користи. 

-  

С`лева на десно -Стипе Месић, Барак Обама и Иво Санадер.  
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Лоше национално здравље-један од главних узрока колапса привреде Србије. 

 

. `` Народ који не извлачи поуке  из историје је осуђен на понављање грешака``-

Черчил.  

11. марта Кримски парламент је усвојио декларацију о независности  Аутономне 

Републике Крим и града Севастопоља. 

  

Томислав Крсмановић .НАЦИОНАЛНОЗДРАВЉЕ-ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ УЗРОКА 

КОЛАПСА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ.  

 

Ако пођемо од уобичајене дефиниције да је економијанаучна дисциплина која проучава 

основна правила понашања и економске законитости у економским активностима, 

неминовно ћемо доћи до једног од фундамената здраве економије, а то су квалитетни 

људски и други ресурси, рационално коришћење квалитетних ресурса ствара ваљане 

производе.  

 

Овога пута се фокусирам на лоше стање здравља нације, које видим као један од 

главних узрочника подмукле и разорне друштвене, али и пре свега економске кризе.  

 

Хтео биху овоме контексту да укажем на два кључна елемента сваког економског 

процеса, посматрана кроз призму националног здравља: 1.на људске ресурсе и 2. на 

настале трошкове.проузроковане лошим здрављем.  

 

Управо у овим сферама би се могли видети неки од главних узрока галопирајуће 

економске кризе у Србији. Нажалост, ова област није сагледана нити проучена како 

треба, а да се не говори о недостатку било каквих предлога и мера да се стање поправи.  

 

1.Када се ради о ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА мисли се на радну снагу, један од три 

фактора производње.Становништво Србије је једно од најстаријих у Европи, и 

најболеснијих. Поврх тога постоји врло снажан одлив мозгова. Србија је на неславној 

челној позицији по броју старосних и инвалидских пензионера .Значајан је постотак 

инвалида.Влада масовна незапосленост, плате су ниске, као и мотивација и обученост 

запослених, постоји мобинг и професионална несигурност.  

 

Дакле, процентуалниудео квалитетне, здраве, обучене и мотивисанерадне снаге у 

укупном становнишву Србије је низак. Радно становништво Србије је смањено.  

 

2.Трошкови услед лошег здравља становништва су енормни.Те безбројне 

поразбољеване треба лечити, настају огромни трошкови лечења, лекова, операција, 

боловања, абсентизама на радном месту, изнурени људи нису продуктивни на своме 

радном месту, долази до енормног притиска на болнице и здравствене установе. А ове 

трошкове не би могле издржатини најбогатије државе света. Са једне стране је огроман 

број болесника, а са друге стране мало болничких капацитета, мало лекара и болничара, 

недовољна опрема, нема лекова, мале плате особља које због тога није стимулисано 

нити мотивисано, треба плаћати партиципације, набављати лекове, потплатити 

поједине лекаре и особље кој неће да се заложе како треба док им се нешто не да.  

 

А народ осиромашио.  

 

Зато је здравствени систем пукао.  

 

Шта чинити?  

 

Поставља се питање: откуд неспутани, непроучавани и нерегистровани вишедеценијски 

тренд убрзаног старења становништва, а нарочито убрзаног слабљења националног 

здравља?  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%99
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- 

-11 март 2014.године. Тихо убиство да не добијем  обештећење. 

Сведок сам дугогодишњег смишљеног, методичног угрожавања здравља. In vivo. тако 

су уништавали здравља затвореника у нацистичким логорима, али  и у комунистичким 

затворима Србије и још неких других земаља. 

У моме случају се ради о подмуклом нападу на моје здравље, иако се налазим на 

формалној слободи.  

Како то чине немилосрдни  бескрупулозни безбедњаци, је описано не само у овом, него 

и у претходним томовима ове Саге. 

Посматрати како ти неко уништава здравље, без да се браниш,  је ужасно и и 

непојмљиво, поврх свега крајње понижавајуће. Налазим се на формалној слободи, 

нисам у затвору, страдам, копни  моје здравље, изложен сам грубим нападима на моју 

личну безбедност и имовинску сигурност, на мој здравствени интегритет, а то се тако 

подмукло чини, да је врло тешко не само се одбранити, него и доказати. 

Желим да предочим манипулације са политичким убиствима. Јер таква ујдурма постоји 

и када се ради  о мени, која није званично, политичко убиство,  него је на делу прикр 

ивени ПОКУШАЈ  ПОЛИТИЧКОГ УБИСТВА. 

Ако би неко био убијен ватреним о ружјем то се сазна, брује медија, то је сензација. 

Зато криминогени сегменти  у поретку прибегавају скупу  различитих злоупотреба да 

нечујно и без увида и реакције  јавности уклоне оне који им се не свиђају.  

 

Када се ради о мени, притиска ме као зубобоља вишегодишњи, деценијски стрес,  

злостављања, изнуривања, узимања енергије и времена, финансијско исцрпљивање и 

последично лишавање здраве исхране и медицинске неге.  



1281 
 

Из приказаних података се исчитава да сам ја Решењем о рехабилитацији  Вишег суда 

у Београду бр 82/10 од 14 децембра 2012 године, рехабилитовани као жртва 

злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе. 

Дакле, починиоци  покушавају скупом свих ових казнених али дискретних и тешко 

препознатљивих поступака, да ме изнуре и разоре моје здравље, без судске пресуде, да 

обаве физичку ликвидацију без пуцња. 

Да ме тако тихо и без реакције  и довољног препознавања јавности уклоне као 

жалиоца. 

Као што су учинили са многима. 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ. НЕ  ВИДЕ  СЕ  ЏЕЛАТИ. 
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16. маруа су одржани ванредни избори за Скупщуину Србије и Скупщуину града Бепграда. 

Листа Српске напредне суранке освојила 158 посланичких места на републичким 

изборима. Следе коалиција Спцијалисуишка паруија Србије-Паруија уједиоених пензипнера 

Србије-Јединсувена Србија са 44, Демпкрауска суранка 19, Нпва демпкрауска суранка 18, и 

три листе националних мањина које су освојиле укупно 11 посланичких места (Савез 

впјвпђанских Мађара-Ищуван Пасупр, СДА-Сулејман Угљанин, и Паруија за демпкраускп 

делпваое-Риза Халими). На изборима за Скупштину Београда, листа СНС 

освојила 62 одборничка места, листа ДС 23, СПС 16, иДемпкрауска суранка 

Србије 9 одборника. 

Одржан Референдум п суауусу Крима .- 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ СРБИЈЕ 

Комисија за рехабилитационо обештећење 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИОНО  ОБЕШТЕЋЕЊЕ. 

Подносилац захтева: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, 11.090. 

Дана 06.03.2014.године сам вам доставио преко шалтера за пријем поднесака у 

Министарству правде Србије ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИОНО 

ОБЕШТЕЋЕЊЕ, уписан под бројем 111. Слободан сам да вам доставим овога пута 

документа која се односе на покушај убиства 18.9.1997.године, Фасцикла број 7, 

коју, чини ми се , тада  мојим пропустом нисам приложио.: Изјаву Десанке 

Митановски од 1.01.1998.године; Медицински налаз др. Радмила Рончевића , 

Ординација ЛЕПОТА од 21.01.2014.године; и 9 медицинских налаза. 

Молим вас, да уколико нису достављена још нека документа која се помињу у 

Захтеву за рехабилитационо обештећење од 06.03.2014.године, да ме обавестите да 

иста проследим на вашу адресу.? 

 

С`поштовањем 

Томислав Крсмановић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2014.
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-Март 2014.године. Шта заговара нова коалиција?  

Да ли ће одржати реч? 

Документ број 450. 

-Март 2014.године. Бој на Баурићу 

Баурић ( Немић) је мала планина ( 799 метара)  изнад Љубовије, која има изванредну 

географску и стратешку позицију, јер са ње пуца изузетан поглед на Азбуковицу и тај 

део Подриња. 

У Београду сам срео неког Миловановића, пореклом из села Доња Буковица код 

Љубовије, тражи од мене примерак спомињане књиге `` СКОЛСКА НАХИЈА. Ко смо 

ми Подринци``.  

Сусрет са њим је за мене био врло обогаћујући, нарочито када од њега сазнах многе 

мени непознате  детаље о овоме крају 

 

          Поглед са Баурића-Немића, на Дрину. 

Посебно ме ја заинтересовала његова прича о познатој народној песми`` Бој на 

Баурићу``, које се сећам из ђачких уџбеника.  

Причао ми је оно што сам већ знао. Да се у Србији у Првом српском устанку под 

вођством Стојана Чупића, Змаја од Ноћаја, окупила силна српска војска да изађе на 

мегдан турској војсци која се ушанчила тамо преко Дрине испод планне 

Чауш..Послаше Ђака Радојицу да испита колико има војнка у турској војсци. Он се 

преобуче у турске одоре и увуче се у турску војску.  
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Врати се и рече Змају од Ноћаја:`` Да се у со претворимо, не би им могли храну 

осолити``. 

``Ипак, српска војска је победила турску`, додаде Миловановић. Онда ми се окрете као 

професор ђачићима у школи:`` Нису ти војници били Турци, него наши Срби 

Потурчењаци.  Бој не бије свијетло оружје, него срце у јунака```` 

``А , да ли знаш нешто више о приповетци РВАЧ  која се такође дешава на Баурићу. Ko 

je њен аутор``? 

Миловановић се насмеја:``На вашеру на врх Баурића све руши пред собом 

разгоропађен Турчин, људина ко брег, завзо пречин иза врата, нико не сме да му изађе 

на мегдан. Стаде пред њега старији човек мршавко, погрбљен ко грана, изазва га и 

обори Турчина  ко мало дијете``. 

 

 

-17 март 2014.године. Превара са абстинентима. 

Томислав Крсмановић                                                            17.3.2014.године 

ИЗБОРИ 16 МАРТА 2014 године-ПРЕВАРА СА АБСТИНЕНТИМА. 

Гласало само пола нерепрезентативне Србије. 

Документ број 449-Интегралан текст. 

-Март 2014.године. Допис Госпођи Цветковић. 

Молим проучите.  
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Документ број 451, 

17. маруа је на основу резултата референдума одржаног дан раније, Крим прогласио 

припајање Рускпј федерацији.  

На шта су САД и ЕУ одговориле увођењем првог пакета санкција Русији забраном 

појединим истакнутим политичким и пословним личностима путовање и боравак на 

њиховој територији. 

19. маруа  Впјислав Кпщууница поднео неопозиву оставку на функцију 

председника Демпкрауске суранке Србије. 

24 маруа суд у Египуу псудип збпг убисува  једнпг пплицајца на смру 598 припадникка 

Муслиманскпг браусува .. 

28 маруа је Angelina Jolie у посети БиХ одала почаст жртвама силовања.  

 

                  Ангелина Жпли.  

30.маруа -лпкални избпри у Турскпј пцеоени кап успех владајуће Суранке правде и развпја 

премијера Ердпгана.. 

Севернпаулануски савеу је изабрао Јенса Суплуенберга за новог генералнпг секреуара НАТП 

пакуа 

- Април 2014.године. Догађања. 

6. април. У Доњецку, Луганску и Харкову прпруски демонстранти су заузели зграде 

владе Украјине, а дан касније прогласили независне републике у тим областима што је 

у наредном периоду довело до ескалације сукоба и Грађанскпг рауа на Исупку Украјине. 

6 априла је преминуп  Mickey Rooney, амер ички глумац. ( 1920). Нема сумње да је он био 

одличан глумац, али његов за наше укусе хумор ми није довољно забаван, мада је умео 

бити врло духовит.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sh.wikipedia.org/wiki/24._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/24._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/28._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/28._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/30._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/30._3.
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)
https://sh.wikipedia.org/wiki/6._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Mickey_Rooney
https://sh.wikipedia.org/wiki/1920
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7. априлa  су Нарпдна република Дпоецк и Нарпдна република Харкпв прогласили 

независност од Украјине. 

9. априла је преминула  Свеулана Велмар Јанкпвић, српска књижевница и академик (1933) 

Настављају се сметње у употреби личног рачунара., 

13. април. Привремени председик Украјине Александар Турчинов наредио је да се на 

истоку Украјине покрене "антитерористичка операција". На конференцији за штампу 

свргути украјински председник Виктор Јанукович позвао је војску Украјине да не 

делује у Словјанску, и рекао да је земља на ивици грађанског рата. 

15. априла је Украјинска војска  започела војну акцију против проруских снага у 

Краматорску. Након краткотрајне борбе, у којима је према изјавама сведока било и 

жртава, специајлци и украјинска армија је повратила контролу над локалним 

аеродромом у Краматорску. 

15. априла су припадници исламистичке организације Бпкп харам отели више од 250 

девојчица из средње школе у нигеријскпм граду Шибпк.                                                                                                                                                                                             

  

  

  
                  Боко харам. 

  

 17. априла је у Женеви одржан сусрет четворо министара иностраних послова 

Русије Сергеја Лаврпва, Државног секретара САД Чпна Керија, Врховног 

Представника Европске уније за иностране послове и политику 

безбедности Кеурин Ещупн и Министра иностраних Украјине Андреја Дещшице. По 

завршетку састанка стране су дошле до следећих ставова разрешења ситуације у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%98_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%98_%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Украјини: "Све нелегалне оружане формације морају бити разоружане; 

нелегално заузете зграде враћене легитимним власницима; окупиране улице, 

тргови и друга јавна места у свим градовима Украјине ослобођени; мора бити 

извршена амнестија свих који су протестовали са изузетком оних, који су 

извршили тешке злочине". 

-16 април 2014.године. Сећање на разговор са покојним Николом Милошевићем. 

У поглављу овог тома које се односи на 2007.годину сам описао мој разговор са 

покојним Николом Млошевићем пред његову смрт јануара 2007.године, и о његовој 

сахрани на Новом гробљу.  

 

 

Никола Милошевић 

 

Као што сам напоменуо претходно, оно што ме је највише болело и разочаравало, је да 

су појединци саборци и истомишљеници, остајали глуви и потпуно незаинтересовани 

на моја упозорења, да и њима може бити угрожено здравље, да сви ми треба 

благовремено да се удружимо и ову нечувену пошаст обзнанимо и да спасавамо своје 

здравље.  

Многи до њих би се разбољевали, или превремено умирали, вукли се по болницама и 

здравственим установама, бивали обогаљени, злопатили се и страдали, или њихови 

блиски. 

А да су се благовремено супротставили спасили би своје здравље. 

Још од почетка 1980-их година бих повремено сусретао Николу Милошевића и 

поразговаро са њим накратко. Увек бих му спомињао да је наше здравље на подмуклом 

удару. 

Увек је одговарао апсолутним ћутањем. 

Ипак, када је Николи Милошевићу здравље било бесповратно угрожено сетио се мене 

и мојих упозорења. Казао ми је на самрти:`` Били сте у праву.``.  

На његовој сахрани његов брат је узвикнуо:`` Отровали су га``. 
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Иван Прекајски ( томови 4-5) ми је преносио његове разговоре са Николом 

Милошевићем , повремено у холу Дома омладине после Милошевићевих предавања. 

Иван га је убеђивао да поредак има тајну полицију парапсихолога, показивао му 

написе из америчких новина у којима стоји да тајна полиција СССР-а 

.парапсихолошким методима `` en distance``, контролише читаве градове у САД и да 

подстиче апатију и   депресију њихових становника. 

`` Шта на то каже Никола``?,питао бих Ивана. `` Ништа, не коментарише``, увек би ми 

на то одговорио Иван. 

Када је у следећим месецима након сахране академика Николе Милошевића одржана 

на Коларчевом универзитету у Београду јавна трибина врста комеморације и сећања на 

великог спскг интелектуалца, један од еминентних говорнка је пред препуном салом 

изјавио: Никола Милошевић је био један од оних који је тврдио да постоје тајне службе 

које контролишу мисли `` ( парапсихолози). 

 

Са Николом Милошевћем бих у неколико наврата разговарао о узроцима распада 

Југославије , о ратовима на Балкану 1990-их година:`` Такав болан расплет је био 

неминован, Тито и комунистички властодршци Југославије су погрешно проценили, да 

је могуће отворити границе, да у Југославију долазе милиони туриста и странаца, да 

Југословени масовно олазе ван земље, уведена је ТВ, филмови, Југославија је постала 

отворена земља. И да у исто време опстане на снази тоталитарни систем. То је 

немогуће. Јер је народ је постао просвећенији, сагледао је промашаје комунистичког 

експеримента, побуна је била неминовна``, рекох му. 

`` У праву сте`` тада се он са мном сложио.   

Проглашена Нарпдна република Пдеса. 

  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 17. априла је лреминуо Габријел Гарсија Маркес, колумбијски књижевник и добитник 

нобелове награде за књижевност (1927). 

 18. априла у лавини на Монт Евересту погинуло 16 људи. 

  

  

 

 Вера Кондић наставља лекторисање тома 5 Саге о ..ићима..Вера је занимљива 

особа, необичан спој мудрости и разума.  

  

 Био сам у Руском дому, спазио сам на кратко познату руску научницу госпођу 

Јелену Гускову.Она је врло образована и искусна жена. 

  

 22. априла је преминуо Јпван Кркпбабић, српски политичар (1930), познат по 

заступању интереса пензионера 

  

  
  

 Др. Миша Ђурић, председник Синдиката пензионера НЕЗАВИСНОСТ, је био 

његов љути ривал и неистомишљеник. Он је тврдио да се у Србији спроводи 

геноцид пензионера. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/Gabrijel_Garsija_Markes
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
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 24. априла  Синища Мали (СНС) изабран за новог градоначелника Београда. 

-  

                   Синиша Мали. 

 27. априла  је преминуо Вујадин Бпщкпв, једна од легенди српског фудбала и 

фудбалски тренер (1931). 

  

 -22 април 2014.године. Блокада компјутера и интернета. 

  

 Мучење траје од 1997 када сам набавио лични  рачунар. што се временом 

претворило у садашњу истинску франкенштајнску мору 

  

  

 -  

 

 27 априла је пбављена  канпнизација Ivana XXIII. и Ivana Pavla II.. 

  

  

 27. априла је Луганска Нарпдна Република прогласила независност од Украјине. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sh.wikipedia.org/wiki/27._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/27._4.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavao_II.
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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-29 април 2014. Лидерима државе: У Србији је многим грађанима онемогућена 

несметана употреба компјутера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томислав Крсмановић                                                                              29.4.2014.године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 

Господину Томиславу Николићу, председнику Србије. 

Господину Александру Вучићу, председнику Владе. 

Господину Небојши Стефановићу, министру унутрашњих послова. 

Господину Расиму Љајићу, министру трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

У СРБИЈИ  ЈЕ  МНОГИМ  ГРАЂАНИМА  ОНЕМОГУЋЕНА 

НЕСМЕТАНА  УПОТРЕБА  КОМПЈУТЕРА  И  ИНТЕРНЕТА. 

Све су масовнији  насртаји на права грађана, на њихову личну 

безбедност и имовинску сигурност.  

Обратио сам се 11 овог месеца господи Томиславу Николићу, Александру Вучићу 

и Ивици Дачићу, поруком у прилогу-ниже, захтевајући од њих да интервенишу у 

вези наведених сметњи у употреби мога компјутера, и што се тиче мога захтева за 

накнаду штете.  

Уместо одговора, сметње су драстично појачане.  

Ви сте у обавези по Уставу да одговорите грађанину на његову представку. 

Поготову јер сам ја постао борац за поштовање закона, много пре него што сте вас 

четворица и помишљали да се ангажујете на плану завођења демократије у 

Србији.  

Захтевам од вас да ОДМАХ предузмете мере да буде обустављена блокада 

компјутера и мојих судских поднесака. И да ми одговорите на овај допис?. 

Тако чинећи ваше стручне службе ме смишљено и намерно излажу стресу, губитку 

времена и новца. То је добро опробани метод тихог уклањања.  

Време је да се каже без длаке на језику: у Србији су у земљу последњих деценија 

потонули читави демографски сегменти, Србија је облепљена читуљама. Народ 

Србије је остарео, изнурен, преплашен, осиромашен и нападнут са свих страна 

свакојаким пошастима.  
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-Мај 2014.године. Догађања. 

 

-в  

                   Бошко Обрадовић. 

Тереза Циглар ме позвала на занимљиво предавање у њиховој згради у улици 

Божидара Аџије.. 

Како наћи посао сину Милану?  

Господин Марко Јанковић, водитељ: Радио ГЛАС НАРОДА, Српске 

двери. 

Наступ Бошка Обрадовића на РТС и Војвођанској ТВ у четвртак 6 марта је показао да 

је он врло зрео политичар и да је кратко сажето и јасно, казао суштину проблема 

Србије: Србију је упропастило странчарење, исти људи којима је истекао рок трајања, 

који треба да оду, да треба да дођу нови, чисти и неокаљани. Он је разголитио лажи 

и варање народа које спроводи коалиција на власти . Каква борба против тајкуна када 

ниједан тајкун није осуђен нити му конфискована имовина, какве реформе када 

шибичари гурају уназад у мрак прошлости, сада је горе него ли икада раније, какви 

резултати када их нема откад су они на власти, какви зајмови са најповољнијим 

каматама када је то ново зачепљивања рупа џака без дна, да се тако покрију пропусти 

и да се од тога зајма осевапе и напуне џепови појединаца, какви арапски емирати и 

шеици, када се иза тога крије распродаја земље.  

Српске двери су искључене из наступа на медијима са националном фреквенцијом, 

јер се власт плаши истине. Српске двери раскринкаваја шибичарење. Како ће Српске 

двери одиграти своју спасилачку улогу нације и државе ако народ нема могућностги 

да упозна њихов програм?. 

 Српске двери организују нов митинг истине у недељу 9 марта на тргу Николе 

Пашића у 14 часова, и позивају све да им се тамо придруже.  

Видело се шта је било на митингу Српских двери у суботу 1 марта испред зграде 

РТС, када је народ захтевао од РТС да не краде гласове Српских двери зато што их 

искључују из предизборних термина на овој националној ТВ?  Замало је народ 

провалио и освојио зграду РТС. Шта ће се десити на новом митингу Српских двери у 

недељу 9 марта? Да ли ће народ упасти у зграду РТС? Или се Бошко Обрадовић 

нагодио са водитељима ове ТВ да их укључе у предизборне наступе у равноправним 

условима?  

Данас се показује да је онај јак ко има народ уз себе, младе који ће узети правду у 

своје руке, освојити ТВ Бастиљу, и тако се изборити за њихово изборно право. Можда 

ће сутра маса предвођена Дверима освојити тајкунске поседе, продавнице, банке, из 

судова наглавачке избацити корумпиране делиоце правде, и завести своје судство?  

Зашто им се не дају равноправни услови у изборима? Зашто се лилипутизира једна 

огромна снага која испуњава једну празнину?. Они желе Србији оно што народ 

Србије тражи и очекује? Они могу спасити Србију.  

У предизборним наступима се чују врло значајне поруке, али су оне најчешће пр 

игушене демагогијом и шибичарским странчарењем острашћених политичара који 

наводе воду на своје странке, да добију што више гласова и да преваре народ. Оно 

што је најтужније, најтрагикомичније, то јест најтрагичније, је то што се политичке 
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Настављам да анимирам поједине сегменте туриста. Али са све мање ентузијазма него 

ли ранијих година. Наилазим на сметње које ме ометају да се томе раду посветим како 

треба. Саботери успевају у извесној мери у њиховој замисли да ми огаде ову 

друштвено корисну активност. 

Ја сам њима потребан као `` непријатељ``, као приручно средство за рад,  да мојим 

примером заплашују, да приказују шта треба а шта не  треба чинити. Ја бих рекао, на 

све те њихове `` мудре манипулације``:  Докон поп  јариће крсти 

На то је додао Голуб Бакић ( томови 3-5): `` Треба им дати мотике да копају да зараде 

хлеб``. 

др. Срђан Цветковић је припремио врло импресиван Музеј геноцида, о злочинима 

комунистичке  власти од 1945.године. Он је написао две врло значајне монографије о 

злочинима комунистичке  власти. У њима се по први пут на један такав пригодан 

начин приказују моји доприноси раскринкавању злоупотребе психијатрије у политичке  

сврхе. 

2. мајa је у сукобима у Пдеси погинуло најмање 48 особа када су непознате особе 

бациле Мплпупвљеве кпкуеле на седиште проруских активиста. 

У пдрпну земљишта у Авганисуану погинуло је најмање 350 особа, а 2000 је нестало. 

5 маја је преминуо новинар Радован Бранков ( 1939). његова супруга је запослена у 

Дому културе Палилула, бившем Дому Браћа Стамемковић.  

18.мај 2014.гпдине. Преминуп  Дпбрица Ћпсић..( томови 3-5). 

 

Моји контакти са Добрицом Ћосићем су се одигравала углавном у згради САНУ у 

Кнез Михајловој улици у Београду.У пар наврата сам га посетио у његовој кући на 

Дедињу. 

Он је за мене био изворни поштени комуниста, за то се борио за време Другог светског 

рата, али другачији до већине других. Он се супротставио ономе што је сматрао да није 

било на своме месту.због чега је падао под удар. 

Ипак, углавном није има значајне сметње да ствара , зарађује и да има имовину, да 

постане члан САНУ, није био тако сурово угушен као толики други бунтовници. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sh.wikipedia.org/wiki/1939
https://sh.wikipedia.org/wiki/18._5.
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По мени, стога јер је разуман, нити је осион, склон је на дијалог на бази аргумената.  

Добрица Ћосић  припада оним интелектуалцима, и комунистичким функционерима, 

који нису пореклом из оне виолентне динарске брђанске струје, по месту порекла је  

ближи такозвано Јужној прузи.Људи са Југа су разумнији и одмеренији.  

Сматрам да је врло битан разлог што је опстајао на врху, јер, иако је био етикетиран 

као националиста, да стоји у САНУ иза тврдокорне нацоналистичке струје, 

Меморандума, итд,  се није у јачој мери замерио моћним сегментима у такозваној 

Међународној заједници, од које је био виђен као .цивилиован и еминентни европски 

интелектуалац. 

Временом ми се све више жалио да је уморан, да тешко хода, гледао ме је суморно у 

његовој канцеларији у САНУ, као да је хтео да ми каже: Готово  је са мном, крај. 

Ипак, у неким стварима се са њим нисам слагао, као например , да је, по њему,  

најбоље решење подела Косова. 

Био сам одушевљен када је се он сложио да се оснује Одбор за одбрану слободе мисли 

и изражавања САНУ,  што сам предлагао 1984 гоине ( том 4). 

8. маја снаге сиријске владе су заузеле град Хпмс након урпгпдищое ппсаде и споразума o 

примирју са побуњеницима којим је омогућено њихово повлачење. 

13. маја је подручје средње и југписупшне Еврппе захватио Циклпн ―Тамара‖ који је 

проузроковао највеће ппплаве на подручју Балканскпг пплупсурва у последњих 120 

година, а највише у Србији и Бпсни и Херцегпвини. Простирао се на великој 

хоризонталној површини, вертикалне дебљине до 100 километара кроз целу 

урпппсферу. 

15. маја у Србији је проглашена ванредна ситуација због ппплава изазваних обилним 

падавинама.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83_2014.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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- 15 мај 2014.године.На радиу Снага народа , поново, заједно са професором 

Љубом Протићем. 

 

први с` лева професор Љубомир Протић.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Despotovica,_Mlakovac,_Gornji_Milanovac_3.jpg


1296 
 

Глас народа, Српске двери, четвртак 15 мај 2014.године у 11 часова,  

заједно  са Љубом Протићем ( томови 1-5).   

  

Оно што имамо данас у Србији, је врло дубока, сложена и крајње деликатна криза,  

која се убрзава из дана у дан,  која траје одавно, већ деценијама, и много, много  дуже,  

то је историјско питање.    

Пре него што се упустим  у даља детаљна образложења хтео бих да кажем нешто о  

предрасудама света према нама, према балканским народима , највише према  

овдашњим политичарима . Етничке, расне или неке друге прерасуде су надојен е  

опаким емоцијама. А према нама балканцима постоје предрасуде препуне  

одбојности, или чак и презира, склоност да нас виде као недостојн е  партнер е .    

Балканизација је уствари пежоративан појам створен много раније на Западу који   
означава начин и с истем који наводно влада у јавном животу балканских народа и  

држава: безначелност, борба недопуштеним средствима, подвале, политичка убиства,  
подмићивање, страст за богаћењем, пузавост према вишим а грубост према нижим од  

себе.    

Нажалост, нас дан данас так о неки виде на Западу и ЕУ. Постоји склоност да нас  
процењују као примитивце, и непоуздане партнере. Не ради се само о овим  

предрасудама које одређују нашу данашњу изол а цију у свету, на делу су ривалитети  
великих у овој регији , у питању су интереси.   

Док да нашња тумачења балканизацију виде као један геополитички термин који  

описује поделе или  ратове саставних ентитета у једном региону или држави. Не само  
Србија, него и цео Балкан на додиру Европе са Азијом, су  кроз историју били  

начичкани бројним националн им и верским ентитетима на ниском ступњу културног и  
економског развоја, одувек наелектрисаним међусобним  неповерењима и различитим  

аспирацијама. Оваква етничка конфигурација Балкана је отварала могућности  
појединим моћнијим државама да кроз лукаве заваде  подешавају те међунационалне  

односе онако како то њима одговара.   

Балканизација се не може поимати једино као врући рат у Другом светском рату,  
или вековни  ратови појединих балканских народа. Препознатљива је и у новонасталој  

Југославији  после Другог светс ког рата . Завођење комунизма у Југославији 1945 године  
није отклонило ривалитете великих сила,  народа и религија, различитих политичких  

струјања,  напротив, створено је ново погодно тло да се сада у промењеним  
околностима, свак о  од  сучељених актера   бори  за  своје интересе, или  да прошири своје  

зоне утицаја на Балкану . .    

Нажалост, наши политичари, наше елите,  су  били у прошлости често затечени,  

несложни, без довољно јасних увида у закулисане игре моћнијих држава. Отуда  
недорасли, немоћни да им се одупиру како  треба.    
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-Мај 2014.године. Поплава у Обреновцу. 

16. маја Кплубара и Тамнава су поплавиле град Пбренпвац, а наредних дана и Сава, након 

чега је више од 35 људи изгубило живот, а десетине хиљада остало без домова и 

расељено у прихватне центре, највише у Бепграду. 

  

  
                  Обреновац под водом.  

  

И ова поплава је показала да данашња Србија није више оно што је била 

раније.Затајиле су свакојаке службе које су биле виталне пре настале кризе почетком 

1990-их година.  

Миладин Шаловић ( том 5)  ражаловани наш дипломата, и један од оснивача Покрета 

за заштиту људских п рава, је стицајем несретних околности био принуђен да се лиши 

свога стана у Београду, и да купи неки скроман животни простор у Обреновцу.  Када 

сам сазнао за катастрофу овога малога града, сам га звао телефоном, није било 

одговора.  

Тек после неколико месеци ми је се Миладин јавио телефоном.Нашли смо се и дуго  

разговарали.Та поплава је стигла изненада и затекла становнике овога града 

неспремне. Настале су невероватне неприлике,или трагедије. Он се спасао тако што се 

попео на виши спрат докле вода није могла достићи. Отуда је прешао на оближњу 

високу терасу, где је стигао моторни чамац, који их је одатле одвезао на сигурно место.  

Аутобуси су  преплашене и очајне људе превозили из Обреновца у Београд, у 

прихватне центре.      

24. маја је проглашена република Нпвпрусија чији су споразум о уједињењу три дана 

раније потписале Дпоецка иЛуганска нарпдна република. 

-24  мај 2014.године. Изашао из штампе најновији том 4 књиге Сага о ..ићима. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 -25. маја су одр жани  председнички избори у Украјини победио Пеурп Ппрпщенкп. 

 . 

 25 маја је преминуо пољски генерал и политичар- Wojciech Jaruzelski,( 1923) 

 

-26 мај 2014.године. Допис Олги Јечменици. 

 

             Мила Алечковић. 

Томислав Крсмановић                                                                           24.5. 2014.година. 

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

www.isil.org. 

 

Сага о ... ићима, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ, Виђено изнутра од инсајдера. Представљање 

књиге у уторак 3 јуна 2014.године у 19 часова, у Библиотеци 

Милутин Бојић, Илије Гарашанина број 5 у Београду . 

Изашао је из штампе најновији том 4, моје књиге Сага о ... ићима, ЗАВЕРА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, Виђено изнутра од 

инсајдера, на линку http://enlite.org/sage/4.pdf, који покрива време од 1979 до 

1992.године. Значајан је због тога што се из њега исчитавају акције аутора против оних 

који су рушили Југославију изнутра, порази и победе, сарадња са САНУ, УКС, СПЦ, 

универзитетом и појединцима кои су се залагали за боље сутра. У овом тому су дати 

подаци за око 1.000 појединаца, пуна имена и презимена, догађаји су аутентични, књига 

је оцењена од академика и других еминентних интелектуалаца, као  потресно 

сведочанство о мрачним 1980-им годинама. 

У прилогу на линку интегрални текстови три остала тома Саге о.... ићима: 

 

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

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

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

Страна: Том 3- 788. Том 4-1.500. Корице: у четири боје. Електронска верзија. 

Томови се понекад спорије отварају због дужине. 

 

Ево неколико мишљења о тому 4: 

 

                                                          

                                            Четврти том 1975-1992 

                             ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ    

                 ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ  

                                           Виђено од инсајдера. 

                                             
                                              Издавач: Глас цркве, Шабац. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sh.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
https://sh.wikipedia.org/wiki/1923
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Мала сала библиотеке је била пуна. У данашње време број посетилаца на јавним 

представљањима књига  је обично мали, или врло мали, сем када се ради о медијски 

присутним врло познатим личностима.  

Овде се поставља једно друго питање: да ли су оне личности којима су отворена медија 

најваљанији јавни посленици?  

И, зашто су медија још увек затворена за многе?   

Аутори би се сналазили, позвали би круг својих сродника, пријатеља и познаника. Они 

који то не учине би били растужени, сале би биле скоро празне. Знајући овакво стање, 

сам обавио већи број телефонских  разговора, слао на све стране емајл поруке.  

Што је дало резултат, сала је била испуњена. 

 

  

Томислав Крсмановић                                                                          26.5.2014.године 

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

www.isil.org. 

 

 

Госпођа  Олга Јечменица 

 

Библиотека Милутин Бојић. 

 
Поштована Олга,  

 

У прилогу списак говорника за 3 јуни: 

 

-Мила Алечковић 

 

-Маринко Арсић Ивков 

 

-Златоје Мартинов 

 

-др.Милан Младеновић 

 

-Слободан  Јарчевић 

 

и Аутор. 

 

Уједно Вас молим, да о овој промоцији изађе оглас у листу Политика суботом. 

Сала ће бити препуна љубопитљиве публике, јер ћу и ја позвати.  

 

с` поштовањем  

Томислав Крсмановић 
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       Предавање у Библиотеци ``Милутин Бојић`` 

Књигу су присутнима представили умни интелектуалци. 

Мила Алечковић је врло умешна да прикаже оно што је суштина, она је врло 

конструктивна и добронамерна особа, уме  да на духовит и мудар начин истакне главне 

показатеље онога о чему говори. 

Слободан Јарчевић, бивши дипломата и министар спољних послова Крајине, је врло 

уман и учен човек, посматра моју књигу из његове личне перспективе, у њој тражи 

потврду личних ставова о националном питању Срба и  Јужних Словена, о 

раширености словенског грмена, и о страдањима народа коме он припада..  .  

Милан Младеновић ( томови 4 и 5) , врло надарен песник и филозоф, има навику да 

закасни, тако је било и данас. Али то му није засметало да надахнуто проговори и 

изјасни се о порукама аутора. Милан Младеновић се јавно представља као ``Пра 

Милан од Лужица`` 

 Са старим пријатељом и саборцом Миланом сам о у више наврата разговарао о 

``словенском питању``. Он свугде истиче током векова трагичну судбину Лужичких 

Срба, па нашу српску трагедију пореди са њиховом. Његова мајка је из ужичког краја, 

а Милан Младеновић је познат као велики политички страдалник, био је и на робији, 

па онда повезао по мајци ужичко порекло и лична страдања, па постао ``Милан од 

Л`ужица``. 

 Вероватно ПраМилан, би требало да значи, да звучи као алузија на прасловенско 

порекло. 

Или можда умишља да је већ стар  човек? Што није, рођен је 1949 године. Пустио је 

дугу белу браду, не брије се, не води довољно рачуна о свом изгледу.А упознао се и 

зближио са младом и љупком женом, од њега млађом 20 година,. Она је пола Рускиња 

пола Јерменка, а Милан је велики словенофил.и русофил.  

`` Обриј се, изгледаћеш 20 година млађи`` рекох му са најбољом намером, `` скини тај 

качкет што си га набио до очију, правиш од себе деду``, искрен сам према њему.  

Чини ми се да Милан помало живи у прохујалим временима 19 века, када су се  

Скадарлијским кафанама сусретали боеми и наши чувени књижевници тако необично 

обучени као и он.  

Друга су то била ондашња времена, а друга ова данашња, казао сам му једном 

приликом..  

Милан је изузетно надарен песник и интелектуалац, потиче из породице која је 

расадник  умних Срба, син познатог професора Правног  факултета Марка 

Младеновића, његов брат је запажен математичар у Енглеској, Милан има обичај да 

испред свога имена дода титулу `` Др``. Чух недавно у Удружењу књижевника Србије 

:.`` Лажно се представља, нема ту титулу``.  
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Одговорио сам им искрено, оно што мислим:``Зар је то битно, он је толико образован и 

интелигентан,  да заслужује не  једну, него неколико  таквих титула``.  

Сећам се његових бољих времена, када је 1980-их и 1990-их имао у центру Београда 

књижару , своју издавачку фирму, зарађивао је, све је то негде отишло?  Где? Он ми се 

жалио да су га моћници пословно упропастили.  

Милан је оснивач и председник Конзервативне политичке странке. Али ми је у 

мислима и његов тужни лик када су му 1984.године судили, и осудили га у ``Палати 

правде `` због његовог дружења са политичком емиграцијом у Паризу.  

Када сам га срео после робије , казао ми је кратко:`` То су ми напаковали Французи``, 

али ми није објаснио како..  

Колико знам, стан после смрти његовог оца му није припао. Милан се злопатио у 

некаквом  светларнику од стана у мирној улици код парка Кикевац, а потом изнајмио  

љубак станчић на романтином месту на Ади Циганлији.  

Казао ми је да тамо може на миру да ствара. 

Да ли ће му дати мира?  

Милан је колико се сећам публиковао контраверзну антисемитску књигу  ` Протокол 

сионских мудраца``. Када сам то чуо, згрануо сам се. Милана знам као интелектуалца, 

и да се пријатељски дружио са јеврејским интелектуалцима, посећивао сам га док је 

био у браку у стану са супругом и кћеркама у Земуну баш поред саме Земунске 

синагоге. Он ми је још тада нашао у томе некакву повезаност са његовим симпатијама 

према Јеврејима.  

Чини ми се да је он објавио `` Протокол сионских мудраца` недовољно промишљено. 

То сам му једном казао. Он је слегнуо раменима и гласно се насмејао:``Ту нема 

никаквог мога антисемитизма, напротив, Јевреји су моји драги пријатељи``!. 

Разговарао сам о тој књизи са неким од мојих јеврејских пријатеља из Београда, они су 

категорични: ``Протокол сионских мудраца`` јесте антисемитска литература``. 

Приликом мога излагања се десио мали инцидент,  

Међу присутнима у малој сали библиотеке сам спазио дугогододишњег познаника и 

саборца за ствар људских права познатог дисидента Предрага Олујића, кога познаници 

и саборци зову Олуја. Олуја ме је на овом представљању моје књиге јавно извређао, 

чак ми је запретио да ће ме сачекати на улици  и обрачунати се са мном.  

Име Предрага Олујића сам први пут чуо од једног од јунака ове Саге Владимира 

Марковића ( томови, 3 , 4 и 5), који је због припадништва групи троцкиста у којој су 

били Милан Николић, Павлушка Имшировић, Јелка Кљајић, Горан Ђапић, и други,  

пао под удар прогона. Касније су са њима могли бити повезани и Гордан Јовановић, 
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Веселинка Заставниковић, Жанета Сиронић, Бранислава Катић, чувени Влада 

Револуција, и други. ( томови 4 и 5). 

Лично се познајемо још из далеких 1970-их, и све више 1980-их година. 

Он  је 9 маја 1984.године био ухапшен, заједно са Мићом Милићем, надимка Мића 

Доктор ( томови 4  и 5), обојица су били посетиоци Слободног универзитета који су 

покренули Милован Ђилас ( томови 1 до 5) и адвокат Срђа Поповић ( том 4) 

организатори скупова на ``Јаслицама``. На ове скупове је долазио и брат Милована 

Ђиласа Аким, са којим ме веже дугогодишње дружење ( томови 4 и 5). 

Суђењу`` Шесторици`` је завршено затворским казнама  и мистериозном смрћу 

Радомира Радовића Мираша ( том 4) . Током 1980-их година смо се сусретали у стану 

Радомирове тетке Јелене Радовић у улици Олге Алкалај, недалеко од стана доктора 

Жарка Гавриловића, протојереја ( томови 4 и 5), тамо сам сусретао и Акима  Ђиласа.. 

Драгомир Олујић је у тим мутним временима био осуђен на годину дана затвора.  

Виђао сам га након тога у друштву љупке француске новинарке Хелен Деспик 

Поповић и дугогодишње познанице Јелке Ратковић.  

Ови дисиденти, а то сам слушао и од Ивана Прекајског ( томови 4 и 5 ) и Драгољуба 

Игњатовића ( томови 4 и 5), су често спомињали извесног полицајца по имену Ранко 

Савића  и судијиницу Микаелину Савић. 

Са судбоносним променама у Србији и на Балкану, мењао се из корена и однос према 

некадашњим дисидентима и борцима за људска права. Долазила су нека нова времена, 

комунизам је пао, они који су се борили против бољшевичке диктатуре више нису  

били интересантни као раније.  

Виђао сам их разочаране, борили  су се годинама, неки деценијама, били су огорчени, 

жртвовали су се, своје животе, здравље, најбоље године. А сада уместо награде, се 

злопате и живе у беди и даље су изложени омрази свакојаких разуларених моћника. 

Такав је био и Предраг Олујић. Сретао сам га последњих година изненадно на 

различитим локацијама у Београду, али и у Земуну. Недавно у кишној вечери Олуја 

бану пред мене из мрачног мира зелених алеја Земунског парка, из кога су допирала 

гукања грлица, искорачи право пред мене пред зграду Земунске болнице, измршавео, 

убледео, смушен, жали се да нема довољно за живот, нема стан, приходе, оронуо 

здравствено.`` Сви ми окренули леђа, а ја страдао за демократију``. 

Виђао сам га затим поново, једном код Аутобуске станице на Зеленом венцу у 

Београду, понешто заради код Милована Бркића издавача и уредника листа `` 

Таблоид``, биоје  још огорченији, био је чак помало и суревњив према мени:`` Имаш 

стан, пензију, здрав си, а ја сам на улици``, скоро да ми је пребацивао. 

Потом је на представљању моје књиге у Дому омладине у Београду скочио разјарен 

узвикујући бесно:`` Томислав Крсмановић није никакав борац за људска права``..  
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Чини ми се да је и он био пао под утицај лажи безбедњака да сам ја `` полицијски 

доушник``. ( томови 3-5). 

Тим поводом сам упутио објашњења организатору приредбе Олги Јечменици: 
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Поштована Олга,   
  

Немојте се много узрујавати због поступака два посетиоца синоћ, људи су ван себе 

због  њихових проблема, и постају асоцијални  и  свадљиви. А има и провокатт t ора,  agents  

provocateurs.     
  

Што се тиче оних који нису дошли да говоре, можда би неко  помислио да је то  
намерно,  уствари,  били су спречени изненадним обавезама, изволите њихове бројеве  

телефона, па их питајте;   
-    7260414   

- Маринко Арсић Ивков, те.2103001, моб.тел.064 - 4610021   
- Златоје Мартинов, тел.26937 23, 061 - 1120647,   

  
Када се ради о Предрагу Олујићу, који је тврдио да ја лажем о оснивању првог  

југословенског одбора марта 1975.године, изволите погледајте документа и чињенице 

у  дв а  тома, 3 и 4.  Иди те    на Том 3 - РОМАН О БРИСЕЛУ( 1966 - 1978), на линку - 

http:/ /enlite.org/sage/3.pdf , на страну 869, затим на страну 936. Због ова два дела сам по  
казни смештен насилно у лудницу страна 939 - 969. А    затим је настала омраза и одмазда  

која траје до данашњих дана:     прогони у Фабрици Рекорд у Београду од стране 989 до  
998, 1003 - 1008, смењен, проглашен лудим, стране 1024, 1025, 1026, био сам судски  

проглашен лудим стр. 1029,до 1032, страна 1039 - ударац, судија за прекршаје   ми ра  
зорио брак,стр.1045,до 1049. Да не набрајам, читај те    том 3 онда иди те  на том 4 - 

ЗАВЕРА ЈУГОСЛА ВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ( 1979 - 1992). на линку - 
http://enlite.org/sage/4.pdf  прочитаће те  казне за вербалне деликте, нови прогони  

психијатријом, одузимање стана, изгони из радног односа, подст анар 16 година,  
покушај убиства септембра 1997. године, заплена архиве априла 2000 године, и     

рукописа двадесет необјављених књига, заплене документације, искључивања  
телефона, заплене преписке, сметње у компјутеру, провале стана, цензура, драсти ч на  

кршења  изборних права, итд. Читај те  томове 3 и 4, из дана у дан, то су нечувени  
прогони .     

  
Све је то настало због оснивања одбора 1 марта 1975.године.    

  
Предраг Остојић је био запажени дисидент и борац за људска права, жртва  тешких пр  

огона. Он је у неприликама , без стана и прихода. Ја га  разумем - Comprendre signiffie  
pardoner -   Разумети, значи опростити.   

  

Тврдња да не волим свој народ је неозбиљна. Чињеница је да сам ја од неких 

данашњих  лидера био крајем 90 - их оптужен да сам агент ЦИА. А они  су данас каплари ЦИ А.   
  

Договорио сам се са још неким београдским трибинама за наступе, али идем на Дрину  
јуни, можда и јули . Н ајесен. А тада ће бити и том 5,. а затим том 6.   

  
Надам се да ћете проверити ове наводе, и да наша будућа сарадња неће због тога бити  

на било који нач ин поремећена.    
  

ИСТИНА ЋЕ ВАС ПРВО УЖАСНО РАЗЉУТИТИ, А ОНДА ОСВЕСТИТИ !   
  

Искрени поздрави   
Томислав Крсмановић   
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-4 јуни 2014.године. Притужба на рачун Поште Србије.. 

Због неиспоручене књиге за Народну библиотеку Баточина., 

Документ број 452.  

-Јуни 2014.године.Догађања. 

Допис сину Милану: 

 

-Јуни 2014.године, Догађања. 

7 јуна је преминуо познати новинар Јуриј Густинчић ( 1921). 

8 јуна је Бугарска објавила да обуставља рад на гасоводу Јужни ток, због критика 

из САД и ЕУ.  

Милане,   
  

Мислим да постоје реалне шансе да имаш посао који ти се свиђа - у вези  
компјутера.Тражим интензивно у последње време посао за тебе, мој пријатељ Драган  

Нешковић, који има фирму која се бави компјутерима и фискалним касама ( фискалне  
касе су уствари  такође мали компјутери), је срео извесну госпођу Гордану, која има  

сличну  успешну  малу фирму у Устаничкој улици ( близу вашег стана), питала је за  

младог окретног сарадника, који има извесна знања компјутера, она би га обучила ( и  
њен супруг, који је утица јан у Јеврејској заједници Београда). Звао сам је, била је врло  

љубазна, одговара им твој профил, врло је занитересована,  обучићете,  зваће ме  
најкасније до 16 јуна, да дођеш на разговор.  У виду је врло занимљив посао, да научиш,  

да радиш  оно што волиш  са в рло озбиљним и стручним особама. Очекујем обештећење  
брзо, обећавам да ћу ти дати у границама мојих могућности да кренеш лични бизнис у  

тој бранши. Ево прилике да оствариш твој сан, да имаш свој бизнис, да будеш свој  
господар .  Добро размишљај.   

  

А када се ради о клима уређајима, држи то у резерви, али ово испитај и дај му примат.  
Обави разговор када те позову, да видимо како све то изгледа, па ћемо се онда  

одлучити. Био сам синоћ у малом ресторану у улици Царице Милице ( код  
Зеленог вен ца), храна је изванредна, ићи ћемо једном. Договорили смо се, када те  

позову ( преко м е не, ка да   будем у  У зовници, зваће ме на мобилни, а ја ћу ти рећи где и  
када да одеш) . Буди сконцентрисан, одмерен, дипломата,  схвати да ово може бити  

прекретница у твоме  животу? Видећемо. Доћи ћу пре одласка у Узовницу, па ћемо  

разговарати. Тражим за Сашу лој.   

https://sh.wikipedia.org/wiki/1921
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Territorial_control_of_the_ISIS_ve.png


1306 
 

-13 јуни 2014.године. Опет сметње у раду компјутера. 

 

14 јуна је кпд Луганска пбпрен украјински впјни урансппруер, 49 мрувих.. 

  
Покрет за заштиту људских права                                           13 јуни 2014.године   
Томислав Крсмановић , председник.  Тел.3511829; Моб.тел.064 - 3095176;   
Books @eunet.rs ,   Википедија,   Архив Сану.  www.isil.org .   
  
  
  

Већ 40 дана онемогућен приступ нашој  Yahoo group  

LJUDSKA PRAVA . Нестало 10.000 порука из  INBOX - a.  

Блокада употребе компјутера и интернета.   

  
  
Дана 4 маја ове године је нестало са наших налога  
Pokret@eunet.rs ,  Books@eunet.rs   и   Tom@ eunet.rs , око  
10.000 порука из  INBOX - a.  Од краја априла ове године нам је онемогућен    

приступ  нашој   Yahoo group LJUDSKA PRAVA ,  иако смо добили  

обавештење од  надлежни х служби из  Yahoo group ,  да ове тешкоће не потичу  
од њих.  Од септембра 2013, до краја маја ове године, сам радио на писању на моме  
компјутеру моје књиге Сага о... ићима Том 4, Завера Југославије против  
Југославије, за цело ово време сам био изложен истинс кој тортури и свакодневним  
сметњама у уоптреби мога ПЦ и интернета.   
  
Овакве злоупотребе трају дуги низ  
година, у вези чега сам се учестало обраћао надлежним службама, без икаквог  
одговора. Предочавам да сам деценијски  борац за људска права, и да сам  и током  
1980 - их, 1990 - их година , све до данашњих дана,  био излаган сличним  
ниприликама  које су се састојале и честој заплени писама, искључивању  
телефонског а парата, касније факса, потом када се ради о компјутеру и  
интеренету.     
  
Не ради се само о мени, многи грађани се жале на сличне злоупотребе органа  
власти Србије.    
  
Докази:   
  
БЕЛА  КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА . -   ---      
- http://enlite.org/bela/04.doc .БЕЛА     
- http://enlite.org/bela/06.doc  – БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ.   
- http://enlite.org/bela/01.doc - БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ  
ШТЕТЕ.   
- http://enlite.org/be la/02.doc - БЕЛА  КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА. -   --   
- http://enlite.org/bela/03.doc - БЕЛА  КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ. -   -   
- http://enlite.org/bela/05.doc - БЕЛА  КЊИГА О ПОЛИЦ ИЈСКИМ  
ПРОГОНИМА.   
  
На делу је реваншизам који вуче корене из  1980 - их и  1990 - их година , и раније,    
када с у поједини давни лидери  били у власги и мене јавно преко  мас медија  
огласили за страног плаћеника и агента ЦИА,  и прогонили,  за шта поседујем    

https://sh.wikipedia.org/wiki/14._6.
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Зар Украјина и Русија не увиђају да их неко са стране завађа, као што је вековима 

завађао поунијаћене Украјинце и православне  Русе?  Или ни једна ни друга страна 

нису  у стању да спрече ескалацију сукоба?   

-17јуни 2014.године. Стигао у Узовницу. 

 

 

                     Дрина у Узовници. 

Не бих хтео да понављам.оно што је речено ранијих година. Понавља се све исто као и 

ранијих година приликом дугоочекиваног доласка у рајски спокој овог завичајног села,  

на простору где се зелене планине спуштају окомито ка зеленој вијугавој и 

запенушаној  реци која бљешти на сунцу и засењује снагом валова и букова. 

Још нисам изнурен врло заморним притисцима, да не могу више да се бавим 

туристима. Мада, признајем себи, да и даље позивам групе заљубљеника овога краја, 

али ипак осетно мање него ли раније, али  то чиним и даље..  

Сада сам се више концентрисао на суседно село Црнчу, и способног локалног 

посленика Тому Матића.  

То сам казао и  Мици Стајић ( том 5) која је претходних година са мном одлично  

сарађивала. Жали ми се на породичне обавезе, завршава у тим годинама студије на 

фармацеутском факултету у Бијељини, обавља послове у кући, на имању, има и понеки 

здравствени проблем. Ја јој се дивим, упркос свега има неизмерну енергију и упорност, 

она је ретко способна и сналажљива особа. То сам видео претходних година, она је 

савршено сарађивала са мном, прихватала је групе које сам доводио, обезбећивала им  

смештај, исхрану, сваки задатак би савршено одрадила. Село је живнуло, у правом 

смислу речи.. 

Сели смо на праг њене мале куће што даје на пут. `` Запоставила сам туристе, притисле 

обавезе``, жали се Мица.  
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Објасних јој зашто сам ја у значајној мери престао да се бавим довођењем туриста. 

Нека зна, и треба да зна, да се ради о сметњама злонамерних,  о истинској саботажи.  

Она на то не реагује, мудро ћути. 

Када сам устао са топлог прага угрејаног врућим предвечерњим сунцом, стала је поред 

мене:`` Знај да у Љубовији сви кажу-ово што је сада туризам  овде живнуо је највећа 

заслуга Томе Крсмановића``. 

Зоран Војиновић ( том 5), популарни Капетан Дринске регате, је са мном од 

2004.године  савршено сарађивао у организовању сплаварења Дрином од Горње 

Трешњице до Љубовије.Схватио сам да је Зоран изузетно сналажљив и послован, али 

да му недостају познавања комерцијале, поготову када би се радило о модерним 

начелима маркетинга. А маркетинг и менаџмент су моја специјалност. Захваљујући 

мојој стручности из маркетинга, сам успео да скоро без икаквих средстава усмерим 

токове туриста ка Љубовији и околној Дрини. 

То сам објаснио укратко Зорану, шта је то сегментација.  

Он ме је слушао крајње пажљиво. 

Указао сам му укратко како да привуче већи број сплавара на Дрину у његовој режији: 

`` Зоране,  ти имаш од ранијих дринских регата огроман број адреса, емајл и других 

контаката, прикупи све то, састави поруке са свим подацима, и шаљи им искључиво 

емајл поруке, не факсове и писма  који су скупи, а емајл поруке су бесплатне`` . 

Он је то из места прихватио и тако одмах поступио. Повезао се са различитим 

сегментима потенцијалних туриста и љубитеља Дрине, планинарима,, пензионерима,  

спортистима, и многим другим. 

Његова енергија и имагинација су се брзо претварали у креативност, Он је схватио да 

занат сплаварења који је испекао на Дрини, а он је био капетан бојног брода ЈНА на 

Јадрану, може проширити у потрази за профитом и на друге дивље реке Србије, пре 

свега на Лим и Ибар.  

Куповао је чамце, опрему, окупљао људе око себе.  

Ипак, морао сам због његове празузетости, да прекинем сарадњу са њим, и да спустове 

низ Дрину , обављам са Јованом Савићем из суседног Лоњина. Јово је врло поуздан 

сарадник, и са њим је као и са Зораном, све савршено функционисало.  

Растао сам се од Мице  Стајић сретан.  

Једна мала регија Србије је продрмана из уснуле учмалости, схватила је да је Дрина 

нешто посебно, и да туризам може постати корисна привредна грана.. 
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Мени већ поодавно повремено  зовне телефоном занимљива новинарка Радио Београда 

која се зове Оливера Перић. Постављала би ми кратка али занимљива питања, као 

например: Да ли се како треба односимо према својим познаницима? Ова наша 

комуницирања су трајала дуго времена, она је била љубазна и учтива, радо бих јој 

одговарао са мог мобилног телефона.   

Посетио сам др. Јасну Јовановић, она је лекар у Дому здравља у Љубовији. Нашли смо 

се у Љубовији, шетали би брдом изнад варошице све до мени  добро познатог из 

детињства гробља необичног назива Мекоте. 

 Како је то спокојно место, мирно почивају покојници, Љубовијани, и понеки однекле 

тамо преко  Дрине залутали намерник у овим тешким опет  ратним временима. Као у 

време мога детињства Другог светског рата, гурнуше га крвави обрачун у ову уснулу 

варошицу, па ту нађе вечити починак и мир напаћеној души. Стадосмо усред гробља 

на брду, спокој около, бусенови зелене траве обрасли хумке, по врућом мермеру 

гробнице јуре гуштери, у неком зеленом кутку се зачу поспани цврчак. Знам да ноћу 

около сјакте свици, удахнусмо мирис боровине, из околних шума успављују разговори  

шумских птица. А овде зими пуцају дрво и  камен од мраза, снег би покрио гробове, 

вире само крстови. Дође гробар са лопатом, па само разгрне снег.Леже под земљом 

покојници, ковали свакојаке планове, нема их више, неки проживеше свој дуги век, 

други превремено завршише,   

И ником ништа. Празнина. заборав под земљом.  

`` Нашли су лепо место где да премину``, тишину испуни Јаснин сањиви глас. 

Нисам јој одговорио. Мој поглед је био упрт доле, дубоко, на снажну валовиту реку 

што бљешти на сунцу брзацима и белином запенушане матице. Завидим покојницима 

на овом погледу на чудну реку, која стално негде тврдоглаво жури. Као да поручује: 

журим, морам да стигнем, ајд у здравље.  

Где жури? ,  

Онда би се спуштили речици Љубовиђи. Јасна је овде од недавно, она не познаје у овој 

варошици оно што ја познајем, а ја на сваком кораку наилазим на сећања, свака улица, 

зграда,околна брда,  мени буде и навиру безброј свакојаких потсећања на давне дане 

детињства ( том 1)-  

Јуни 2014.године, Догађања.. 

Панто Савић, тај мудри човек, препун животног искуства и мудрости, како овде кажу `` 

ко  око пшенице``, има подоста година, али је још увек виталан и весео. Увек је склон 

досеткама, такви су овдашњи људи, они се не дају, никад не клону. Обично би 

посећивао његове рођаке Којиће, ту одмах преко плота мога летњег пребивалишта. А 

онда би навратио до мене. Изненада бих зачуо снажно лупање у врата. Ко је, упитао 
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бих. Није било одговора. Онда би Панто  изненадно хрупио у ходник старе куће, као да 

ми каже БА. Или ми негде приђе иза леђа изненада. Или, када би ме звао телефоном, 

би изменио  глас, лажно се представљајући, претећи би ме испитивао ко сам и шта 

радим.  

 Живимо у стресним временима, стресови, негативна енергија, она се мора негде 

искалити. Идем ноћу пустом улицом, чујем бат корака иза леђа, осврнем се, иде иза 

мене задихан човек, дува ми у леђа,  неће да успори, нити да убрза да ме мимоиђе, 

ужива да ме забрињава. Негде стојим на јавном месту у центру града, пролазници 

около журе својим пословима, одједном ми неко с` леђа приђе да ме нешто запита, 

скоро да ме обори. Када се некоме прилази , или се сусреће, прилази му се с` лица.  

Потсвест, некоме се свете?  Са неким се обрачунавају?  

Прича ми дугогодишњи пријатељ Мирко: када год сам  са неком женском особом, 

одједном нам се прикачи неки мушкарац, а када сам сам никада.  

Схватам о чему се ради, То не мора да буд бекство од усамљености, то би могла бити 

освета, или блага параноја, поремећени односи између полова, то њему неки други 

раде, па и он Мирку.  

Моји садашњи суседи, и далеки рођаци Којићи, су за мене врло занимљиви, и због 

тога,  јер преко њих сазнајем стање духа овдашњих људи. Али те откуцаје духа 

овдашњих мештана могу да исчитавам и у свакидашњим сусретима, са суседима, 

сродницима,  у продавницама, у месној кафани, у пошти, у превозу. Када бих чекао 

аутобус за Љубовију, удаљену око 6 километара, често би се зауставио аутомобил, то 

би био неки рођак, сусед, познаник, за њих би било задовољство да ме одвезу до 

Љубовије и да успут са мном попричају.  

Одмах ту у суседним двема зградама Којића живе, могло би се рећи, три породице. 

Новка  је удовица покојног Мићуна Којића, скоро да смо исписници, када бих се 

сместио у кући, спазио бих је кроз прозор  тамо далеко, као сенку, како у огромном 

дворишту испод шуме седи за столом и пије кафу. Она би ме брзо видела да сам 

дошао..`` Дођи ујутру на кафу`` , допре до моје собе њен рески али врло пријатељски 

глас. Новка је од Крупња, из Рађевине. Увек бих се питао:  жена  без завршених школа, 

а не само тако мудра, него невероватно у току свега шо се збива са нашим људима  и 

народом у овим необичним временима. Она све зна о поремећеним и хаотичним 

међуљудским односима, и у породицама, међу суеедима, као да је преискусни 

сарадник неког центра за социјални рад у Београду 

.`` Ено онде у оној собици смо се за време Другог светског рата били склонили  мајка и 

нас троје деце, да се удаљимо од могућих пуцњева усташа отуда преко Дрине, наша 

кућа у Крсмановићима је поред  Дрине, види се из Босне као на длану``, показах Новки 
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руком. `` ``Тада још нисам била удата овде у Којиће```, узврати мирно, али задржа 

поглед на собици на спрату старе оронуле куће.  

Са њом су у породичној заједници њен син Срето, његова супруга и синчић, скоро 

беба,Николица. Њен син Срето , наочита мушкарчина, отресит и мудар, је увек врло 

забринут, нешто га мучи,  мада и он кубури са здрављем, сваки час јури колима својој 

продавници доле поред главног пута, кола јуре низ дуги забетонирани сокак што иде 

од засеока Којића до асфалтног пута којим јуре возила.  

`` Иди пешке, здравије је``, саветовао бих га. `` Овако је брже, доста је пешачим око 

куће``.  

Али бих сазнавао тужне ствари, његова продавница лоше иде, мало купаца, једва да се 

покрије. У продавници је понекад он, а чешће је његова супруга, испред продавнице се 

игра мали Николица, Сретина узданица. 

Мало ниже од Новкине и Сретине куће у  згради супермодерне архитектонске 

конструкције, су професорка математике плавокоса и зеленоока Зорица Којић , 

удовица Томе Којића , Сретиног брата,  и  њен такође плавокоси син Марко. Марко је 

завршио факултет, надарен и привлачан момак, , нема стални посао. 

Зорица предаје математику у оближњој босанској варошици Братунцу.  

Они отуда преко Дрине, ме саветују:`` Не говори Босна, кажи  Репубика Српска``. 

Ваљда зато што сада у  некадашњој Босни постоје две државе: Бошњачка Босна и 

Херцеговина и српска Република Српска. Лутања, хтели су да уведеу екавицу у 

Републику српску?  

Зорица је оштроумна, висока и витка, пореклом из оближњег села Доња Љубовиђа 

надомак Љубовије. Њена сестра Милена , такође професорка, је удата за рођака 

Милана Пановића ( томови 1-5) такође професора, њихова лепа нова кућа се у центру 

села препознаје складношћу линија и пригодним уклапањем у велико зелено двориште 

и суседни крајолик.  

Балкан наставља да ври. Неко би рекао, не умеју да се извуку из интрига и подмуклих 

завада? То је у приличној мери тачно запажање, али је исто тако тачно да су заваде 

врло подмукле, и да све уплетене стране нису кадре да им се одупру.  

22.јуна су  избили прпуесуи и нереди Албанаца у јужнпј Миурпвици, збпг `` Парка мира`` на 

мпсуу прекп Ибра.  

23 јуна професор Славко Кукић је нападнут у свом кабинету у Мостару. 

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/22._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/22._6.
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                 Поглед са Ушћa .на Босну преко Дрине,  

 

 

Јавила ми се Милица Јованић, хоће да дође са пријатељицом .  

У Узовници сам био принуђен да шаљем факс у Брисел, услед неиспоручења белгијске  

пензије од стране Поште Србије.Рођак Миан Живковић је послао преко факса његове 

фабрике. 

Господин Стева Казимировић, председник Општине Ириг, и уједно председник 

планинарског друштва из истога места, је довео његову групу планинара. Он је врло 

драг и разуман, поврх свега методичан , поштује договоре и са њим све савршено 

функционише.  
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27 јуна су се десила за Србију два значајна догађаја. Агрокор купује Меркатор - 

договор вредан 1,3 милијарде евра. Премијер Вучић и инвеститор из УА Емирата 

представили пројекат "Београд на води". 

28 јуна  Стогодишњица Сарајевског атентата обележена у Сарајеву и Вишеграду. 

Истога дана је отворен  Андрићград.и се  Јованић, хоће да дође са пријатељицом 

Цаканом ( том 5).,  

У Уници сам био принуђен да дин Стева Казимировић, председник Општине Ириг, и 

ујед но  

Атентат на Принца Фердинанда у Сарајеву.28 јуна 1914.године. 

Иако сам смештен у кућу покојног Мике Којића, у доњем делу села, ближе цркви и 

центру, горњи део Узовнице, Ушће, речица Грачаница, су за мене посебно носталгични 

предели, велика ми је радст да прођем у том правцу, да прошеtaм поред кућа Раденка  . 

. Аце и других Пуцаревића, Вукића, Неше Васића, и суседа, па даље поред Кучевачког 

сокака. Спустио бих се до Отоке (  рукавац Дрине) , прегазио га и стигао на дринско 

острво звано Крсмановића чагељ ( томови 1-5)  

 

Дрина у Узовници наспрам Кучевачког сокака. 

је довео његову групу планинара. Он је врло драг и разуман, поврх свега ичан , 

поштује дса њим све савршено функционише.  
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27 јуна су се десила за Србију два значајна догађаја. Агрокор купује Меркатор - 

договор ан 1,3 милијарде евра. Премијер Вучић и инвеститор из УА Емирата тавили 

екат "Београд на води".  Стогодишњица Сарајевског атентата обележена у Сарајеву и 

Вишеграду. 

Истотворен  Андрићград. 

Ушће речице Грачанице је за мене седиште потсвест и. Ту када се спустим путељком 

до речице Грачанице која се шуштећи улива прозирним брзаком у зелену дубину 

Дрине, бих нестрпљив забацио черенац. знао сам да ће се закопрцати јато рибица.   

Грачаница брза из планине, отуда одакле су моји преци Крсмановићи сишли ниже у 

поље, после њихове сеобе са Романије, у 18 веку. Горе уз Грачаницу смо за време 

Другог светског рата бежали од Немаца. Кренуо бих уз речицу са черенцом у рукама, 

сатима бих ишао узводно. Дођох у некадашње наше њиве зване Луке. Стадох поред 

камените речице, изнад се окомито уздиже високи Микуљак, стојим поред подубљег 

вира.  

Сетих се страха од змија. Покојни деда Велизар ( томови 1-3) нас је стално упозоравао 

да се чувамо од змија:`` Гледај пред себе, отвори  четворо очи`` је имао обичај да нас 

подучава. Једног врућег летњег дана, сам стајао у тим давним дечачким данима баш на 

овом месту.  И гледао испред себе где газим, свугде је било вруће камење, а змије не 

заобилазе такво камење, скамених се, видех на корак од мене огромног поскока, савио 

се у клупко и само палаца. 

У јулу 2014. Жељко Митровић је поднео жалбу на одлуку да се његова јахта трајно 

одузме. Од када је одбијена, суд у Дубровнику потврдио је да је јахта легално у 

власништву Републике Хрватске. Почетком 2015. цијена јахте је пала на 1,6 милиона 

еура, јер нико није заинтересован за куповину. Митровићев адвокат је најавио да ће се 

жалити Међународном суду правде у Стразбуру и, уколико је исход позитиван, цела 

штета би се надокнадила.  

-Јули 2014.године. 

-  

Ознака на Ушћу, испод моста на речици Грачаници. 

На Ушћу су риболовци поставили малу настрешницу.Ту бих оставио одећу и прибор и 

одао се чарима Дрине.  
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Иза новога моста који се види иза настрешнице су стубови старог полусрушеног 

моста.. Шта је све њим протутњало? Какве он тајне крије?  

И моје личне успомене?  

 

 

Риболовачка настрешница на Ушћу речице Грачанице у Дрину. 

  
 Стари мост на Грачаници, у позадини. 

 

  
 Путања поред настрешнице ка речици Грачаници и Дрини. 

Маријана кћерка Пере Нешковића ( томови 1-5) је постављена за директора 

Туристичке агенције Љубовије. 
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            Ушће Грачанице у Дрину. 

  

 6. јула Нпвак Ђпкпвић је освојио Вимблдон и вратио се на прво место АТП листе. 

 7. јула је глумац Бпра Тпдпрпвић преминуо у 84. години живота. 

  

 7.јула је преминуо  Едуард Шеварнадзе, совјетски и грузијски политичар ( 

1928). Био је врло мудар човек.  

  

 7 јула је дошао у Узовницу Миле Банић.( томови 2-5) Седели би сатима на 

обали Дрине. Миле је Шумадинац. Шумадија је близу великих градова, 

тамошњи људи су се прилично изменили. 

  

 Миле када овде дође живне, изгледа да он не схвата довољно себе, зашто чезне 

да овде дође?. Тачно је да је овде природа дивна. Али он овде среће давно 

заборављене ликове из детињства, враћа се себи. Шумадија се прилично 

изменила, А овај свет овде одолева, чува своју изворност у већој мери него ли 

они делови Србије ближи већим градовима.  

  

 А то њега овде мами. 

  

 8. јула Израел је покренуо офанзиву на Газу након убиства израелских тинејџера 

недељу дана раније. 

  

 10 јула ми је опет био искључен телефон. Једино што закључујем, ни овде ме не 

остављају на миру. нема шта, раде ударнички. Ради се о фараонима, о људима 

који су изгубили осећај реалности, други су за њих као кромпири. О овој мрачнј 

сфери наше стварности се још увек ћути.  

  

 12 јула се одржава традиционална Дринска регата у Љубовији. Мала варошица 

је на ногама. Путем ка Љубовији само јуре возила са натовареним гуменим 

чамцима 

https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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 . 

 13. јула у Финалу Светског првенства: Немачка - Аргентина 1:0. 

  

 17. јула је оборен авион МХ17 изнад источне Украјине. 

 . 

  18 јула сам се вратио колима у Београд са Милетом  Банићем.  

  

 Одмах сам отишао да набавим за Сашу лек спирива. Она се стално жали да 

отежано дише, овај лек јој олакшава тегобе. Овај лек добијам беплатно од 

хуманитарне организаје СПЦ, лоциране у Францукој улици. Тамо се налазе 

дивни људи.  

  

 У Библиотеку Раковица сам вратио позајмљену књигу о мом омиљеном јунаку 

Жану Валжану. 

  

 22 јула сам срео Верицу Којић, и платио јој кирију за кућу у Узовници. Пре тога 

сам провео цео дан на Ади.  

  

 Покушавам да Милана запослим у фирми Орка. 

-23 јули 2014-Опет у Узовници. 

Вратио сам се највише због шумских купина, оне сада пристижу. И због Дрине која је 

сада најтоплија. 

Срео сам у Љубовији Мићу Тадића који живи у Белгији од 1958.године, професор 

бриселског факултета ИШЕК у пензији ( томови 3-5), и његову супругу Белгијанку 

Никол. Она је озбиљно оболела, тешко иде и упадљиво млатара рукама. Седели смо 

дуго у хладовини за кафанским столовима постављеним на тротоару. Овде људи умеју 

да се опсуте и да уживају у спокоју неког зашушканог кутка. 

24. јула  авион АХ5017 се срушио у Малију 

26. јула је у Бајмпку убијена петнаестогодишња Тијана Јурић.. 

1. авгусуа је ЕУ увела трећи степен санкција Русији. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_2014.
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%98%D1%88%D0%B0_%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D1%82_17
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%82_5017
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-4 август 2014.године-Канцеларији за људска  и мањинска права. 

Покушавам да придобијем њихову подршку у борби за мја угрожена људска права. 

Документ број 453. 

Између 6 и 7 августа након хашења убице, код Чонопље пронађено тело Тијане Јурић .. 

 

  Тијана Јурић.                                                                                                                                  

-6 август 2014.године. ЕДБ-Преувеличавање рачуна за струју. Пљачке грађана а. 

 

7. авгусуа су оружане снаге САД започеле ваздушне ударе на положаје Исламске 

Државе у Ираку.. 

  

                                                                         
  

  

  9 августа у  Нигерији  проглашено ванредно стање због еболе - само седам 

заражених у овој земљи током августа, другде у западној Африци велики раст 

броја. 

  

 Мјакл Браун полицајац убио црног  тинејџера у месту Фергусон, Мисури, што 

ће бити повод вишедневним протестима и повременим немирима. 

  

 • 10 августа  Реџеп Тајип Ердоган победио на првим директним изборима за 

председника Турске. 

  

 Преминуо Владимир Беара, бивши југословенски фудбалер (голман) (1928) 

  

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sh.wikipedia.org/wiki/9._8.
https://sh.wikipedia.org/wiki/9._8.
https://sh.wikipedia.org/wiki/9._8.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B0
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                                 Владимир Беара. 

  

Славни Беара је симбол наше младости. 

 

12 августа је преминула  Лорин Бекол, глумица ( 1924). Одлазе у  бесповрат личности 

које су обележиле младост. 

 

 
               Лорин Бекол.  

 

12 августа у  14 часова сам срео рођака Јову Беатовића, на Калимегдану. Јово је живео 

дуги низ година у Америци. Вратио се у земљу, засада је код родбине у Војводини. 

Није најбољег здравља. Каже забринуто да мора да оде опет у Америку  ради хируршке 

интервенције. Врло је  разуман човек, прави Беатовић.  Опет запажам  да су Беатовићи 

већином плави. Занимљиво! 

 

17. авгусуа је преминуо Мипдраг Павлпвић, српски књижевник, песник, есејиста и 

академик (1928). 

-14 август 2014.године. Здравствени картон Александре Крсмановић Пешић.( 

томови  3-5) 

Саша се обратила Дому здравља у Раковици захтевом да јој буде стављен на 

располагање њен здрвствени картон, да би на основу нарушеног здравља остварила 

права која јој припадају по закону.  

Документ број 454. 

18 августа су настале нове сметње у употреби личног рачунара. Дошао је Марио , 

сарадник Драгана Нешковића да поправи урећај.. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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19. авгусуа је преминуо још један великан, Предраг Палавесура,( томови 4 и 5) српски 

књижевник, историчар књижевности и академик (1930) 

 

           Предраг Палавестра.  

Он је био  драги мудрац, толико пута сам са њим разговарао, осећао сам се као да сам у 

Сарајеву, или у Херцеговини. Понекад бих се осетио у Београду помало отуђено. У 

врло ретким, углавном случајним сусретима са Предрагом Палавестром, он је у мени 

повезивао покидане нити идентитета Србије и прекодринских крајева.,Он је српски 

еминентни  интелектуалац, али из оних других крајева изван граница Србије, потсећао 

ме је  на Босну, Војводину, Средњу Европу.,  

19.авгусуа  "Исламска држава" објавила да је убила новинара Џејмса Фолеиа из одмазде 

за америчке ударе; почетком септембра је убијен још један новинар, Стевен Сотлофф. 

 

 23 августа Милиција из Мисрате са исламистичком коалицијом након једномесечних 

борби (Операција Либијска зора) ,  је заузела Аеродром Триполи зинтанској милицији; 

исламисти у два наврата били на мети авиона (Египат и УА Емирати) , Влада и 

парламент Либије отишли уТобрук. 

Идем на Аду. тамо сам упознао Милета Банића са Ружом Мрђом.. 

 

 

24. авгусуа је Војска Дпоецке и Луганске Нарпдне Републике покренула велику контра-

офанзиву против Оружаних снага Украјине које су након пропалог десетодневног 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/19._8.
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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примирја 1. јула покренуле војну офанзиву на Дпоецк и Луганск. Након огромних војних 

и територијалних губитака на страни Украјинских снага, други по величини град 

у Дпоецкпј Пбласуи Маријуппљ се нашао под опсадом снага Дпоецке Нарпдне Републике, 

што је довело до потписивања примирја о прекиду ватре у Минску 5. сепуембра. 

 

Радим на тому 5 Саге о ... ићима. 

28 августа се сазнало да су шумокрадице с Косова убиле жандарма Стевана Синђелића 

код Мердара. 

 

Приликом шетњи  у Миљаковачкој шуми већ дуги низ година се дружим са врло 

разумним човеком, он је висок, корпулентан и плав, врло је драг и искрен, пореклом је 

из околине Прокупља. Током године једва чека да оде у родно село на падинама 

Јастребца, стално ми дочарава тамошњи рај на земљи, дивну природу.  

Али ми се још чешће јада.Када је чуо да су албанске шумокрадице код Мердара убиле 

жандарма Синђелића, испричао ми је ствари о којима нисам имао појма. Али ме није 

нимало зачудила његова прича.`` Упадају преко граничне линије као кроз сир, краду 

стоку, обијају вајате, секу шуму``.Нема краја јадању:`` ,Албанац са Косова дође у наш 

крај потплати судију, па отвори пекару,`` . 

 `` Како је то могуће``? питам га.  `` Нема државе све је пало``, погну главу.онда 

настави још тужније: ` Спопадају старе чобанице, нема ко да их заштити, млади 

отишли, остали стари и болесни``., 

 `` Још се зове убијени жандар зове Синђелић``, додаде. 

 28 августа је преминуо Мирко Тепавац, југословенски дипломата ( 1922) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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  Мирко Тепавац.  

Мирка Тепавца сам видео 1970.године у Бриселу, приликом посете Тита главном граду 

Белгије..( том 3). Затекао сам се тада случајно на улици, пролазила је колона луксузних 

аутомобила. Приђе ми  полицајац у цивилу и затражи личну карту. Када виде да сам 

Југословен био је зачуђен:`` Откуд ви овде баш сада``? Нареди ми строго:``Стојте овде 

поред мене док не прођу возила из пратње Јосипа Броза Тита``.   

Тек тада сам схватио целу ту помпу, луксузне лимузине, коњаници у шареним 

одорама, са копљима, као да је дошао неки поглавица из Африке. Тита нисам могао да 

препознам, али сам препознао Мирка Тепавца.. 

Он је се касније 1972.године повукао из политичког живота и приближио либералним 

политичарима, који су се залагали за коренитије друштвене реформе. 

  

-Август 2014.године.Aнтисемитске поруке у Београду. 
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-31 август 2014.године. Лични рачунар. 

Допис надлежним државницима поводом сметњи у употреби личног рачунара 

Документ број 455. 

-1 септембар 2014.године.Допис  хуманитарној организацији СПЦ. 

а р бележници (нотари). 

9 

 

 

Антисемитске поруке у подземном пролазу на Теразијама.   

  
Пре неколико дана се појавио у подземном пролазу на Теразијама  велики антисемитски  
слоган:  СЛОБОДА ПАЛЕСТИНИ, СМРТ ИЗРАЕЛУ. Одмах сам обавестио Комуналну  
полицију Београда,    обећали су да ће обрисати.   
  
А зашто нема : СЛОБОДА СРБИМА НА КОСОВУ, У КРАЈИНИ, НА ЈУГУ СРБИЈЕ, и  
другде?.   
  
Иза ових антисемитских натписа се укривају управо они који су изгнали Србе са Косова,  
Хрватске, и из других крајева. Они су кроз историју прогонили Јевреје, а Срби то нису  
н икада чинили. То им је данас катастрофалан минус, а тек ће бити у годинама које  
наилазе.  Хвата их паника.   
  
Зато би они хтели да Србима отму кључни аргумент њиховог преимућства - Никада нису  
прогонили Јевреје. Па им овако подмукло подмећу кукавичје јаје антисем итизма, зн  
ајући да је Србија угрожена  са многих страна.  Надају се да ће оваква порука ипак  
понегде нав ести понеког наивног и необавештеног Србина на непромишљене закључке.   
БУДИМО МУДРИ! Не дозволимо подмуклима из гео - окружења да нас злоупотребљавају.   
  
Томислав Крсмановић   
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-Септембар 2014.године. Узлазни тренд обољења канцера је почео много пре 

бомбардовања Нато 1999.године. 

 

 

. 9- 

-Септембар 2014.године.Догађања. 

5. сепуембар.Украјинска влада и проруски побуњеници су договорили примирје 

у уренуунпм сукпбу. 

Пет  рудара је погинуло у зенишкпм руднику мрког угља, након горског удара који је 

погодио јаму Распоточје. 

7. сепуембар. Десило се највеће откриће у случају највећег серијског убице Чека 

Трбпсека. Откривен је ДНК на шалу жртве Кеурин Едпуз који припада једном од 

осумњичених, Арпну Кпсминскпм. 

-8 септембар 2014. године. Допис Миљурку Вукадиновићу, водитељу Трибине 

УКС, у Француској улици број 7. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
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Томислав Крсмановић                                                                            8.9.2014.године   

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

www.isil.org .   
  

    
Господин Миљурко Вукадиновић, водитељ трибине УКС   

  
  Удружење књижевника Србије   

  
Поштовани гсподине Миљурко Вукадиновићу,   

  
Хвала на малопређашњем љубазном телефонском разговору.  У УКС сам недавно    

примљен једногласном одлуком. Молим Ва с да ми сада по први пут ,  омогућите, по  
могућству што пре , представљање у просторијама УКС моје књиге Сага о ..ићима  

томови 1, 2, 3 и 4, у прилогу ниже на линковима.   У тому 3 и 4 су приказане моје  
сарадње са УКС и нашим појединим еминентним писцима.  Све  моје књиге , њих  

десетак, се налазе у архиви УКС ,  код господина Вељковића, па тамо можете погледати.  
Молим Вас да представљање обавезно буде у вечерњим часовима, јер моја публик а  

једино   тада може да дође,  и ред је, јер је то моје прво представљање у УКС.   Довео бих  
том приликом еминентне писце и јавне посленике. Господин Милан Ђорђевић, писац,  

мој сусед , са којим се повремено дружим,    ми је саветовао да понудим моју сарадњу  
господину Браниславу Вељковићу, што је он са задовољством прихватио.   

  
Изашла је из  штампе моја најновија књига САГА О ....... ИЋИМА, Четврти том 1979 - 

1992 - ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ. У прилогу : рецензије, на  

линковима интегрални текстови сва четири тома Саге о.... ићима, укључујући и овај  
четврти ( Напомена: линкови се понека д споро отварају због великог броја страница) У  

припреми су томови 5 ( 1992 - 2004) и 6 ( 2004 - 2014) , и друге књиге. .   
  
  с` поштовањем   

  
Томислав Крсмановић   

        

                                                             

                                              Четврти том 1975 - 1992   

                              ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ    
  

                 ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ     

                                           Виђено од инсајдера.   

                                               
                                                Издавач: Глас цркве, Шабац.   
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9. сепуембар — Код Псурва краља Вилијама пронађен је један од бродова из експедиције 

Џона Френклина, нестао 1845. 

9. сепуембар — Серена Вилијамс и Марин Шилић победници су Отвореног првенства САД. 

-9 септембар 2014.године. Комисији за рехабилитационо обештећење. Захтев за 

накнаду штете.  

Документ број 456. 

 

-Септембар 2014.године. Жалба РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ПЕНЗИОНО И 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Александре Крсмановић Пешић ( томови 1-5). 

Она је жртва деценијских политичких прогона. Оштећеног је здравља. 

Документ број 457. 

14. сепуембар. Мадрид. У финалу ФИБА Светског Купа у Шпанији САД је победила 

Србију резултатом 129 - 92, и тако по пети пут постала  светски шампиони,  чиме су се 

изједначили са Југославијом по броју освојених Светских првенстава. Србија је 

освојила своје прво сребро од проглашења независности Црне Горе од Србије 2006. 

године. 

  

  

16 септембра сам био у Руском дому. 

Господин Ратко из Добротворног друштва СПЦ ми помаже добијам лек СПИРИВУ за 

Сашу.Да није те драгоцене подршке она би се злопатила, све до гушења.. 

 17. сепуембрa je преминуо  Вук Бпјпвић, дугогодишњи директор београдског ЗОО врта 

(1940) 

18. сепуембра је одржан  Референдум п независнпсуи Щкпуске . Већина Шкота (55%) 

гласало је против независности, а 45% гласало за независност. 

Група Албанаца у центру Скппља је прогласила Републику Илириду. 

Гоца Ерић се бори за повраћај одузете имовине. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1845
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_2014.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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22. сепуембра  Пружане снаге САД и њене савезнице су започеле ваздушне ударе на 

положаје Исламске Државе у Сирији. 

 

-23 септембар 2014.године. Милица Јованић се вратила са мора озбиљно 

болесна. 

Милица ми се јавила са Црногорског приморја поруком на мобилни, да се враћа за  

Београд и да се озбиљно  разболела. 

 

Када се вратила ових дана смо разговарали телефоном, каже да је у кревету, већ 

више дана пати од несносне дијареје, и врло интензивних учесталих мокрења, каже 

-заразила се на мору. 

Није била у стању да дуже разговара. 

Позвах њену пријатељицу Драгану са којом је била на мору.`` Милица је страшно 

пропала, скоро костур, сада иде на боље``, сазнах од ње.  

Исприча да су њих две биле на излету на два дана у оближњој Албанији. ``  

Албанска обала је врло лепа, зашто се тек сада отвара туристима ми није јасно, што 

није до сада``, питала ме је. Додаде: `` Грозно, шта раде неке Београђанке у 

Албанији``. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A1%D0%90%D0%94
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Чуо сам се са Милицом скоро пре месец дана, пред њен одлазак на Црногорско 

приморје. Казала ми је да тамо иде са две пријатељице. 

Чудно ми је било да се не јавља? позвах је на фиксни телефон, препознах њен глас, али 

скоро нечујан. `` Јели ти нешто није добро, нешто ти је слаб глас`` забринут је запитах 

Скратила сам боравак у Црној Гори, добила сам несносну дијареју и запаљење бешике, 

полако се опорављам`` 

`` Долазим одмах да ти купим шта ти треба```. 

`` Хвала  ти`` чух њен мало живљи глас. 

Чух њен спор ход ка вратима, отвори их полако, њено лице се издужило, глава 

смањила јако је омршала.  Види она моју реакцију и бригу, али она је борбена и 

оптимиста, само се насмеши : `` Иде на боље, убро ћу бити сасвим добро``..  

`` Откуд то, шта се десило``? радознао сам. `` Инфекција`` кратко ће она. `` Јеси ли 

била код лекара``.? `` Не , није било потребно, са мном је била моја пријатељица из 

Београда, лекарка, Даница, знаш је ти, . једном смо били заједно у групи планинара на 

Космају``, попче да ми је описује. Сетих се. 

`` Како је било, каква је плажа``? `` Све је супер, али се разболех, немам  среће са 

путовањима, у Италији ми се обрушише у хотелској соби стаклена врата на главу , у 

Словенији кад изађох из кола падох на главачке, сада у Црној Гори ово чудо, баксуз 

сам ти ја велики, најбоље је да седим код куће`` 

`` Ко је та докторка, потести ме Милице``,? Она је доста млађа од мене, удата, муж јој 

је такође лекар, немају деце`` 

 ` Јели јој био са вама и њен муж``? `` Не, била је сама петанестак дана, муж се јављао 

сваки дана мобилним`` 

`` Морам да одем у неку бању да се опоравим, а зимус на неку планину да ојачам``, 

Милица се протегн као мачка. 

Живну. 

`` Јели било забавно са Црногорцима`` 'хоћу да је разонодим, она воли такве теме. `` 

Јесте ли вас две ишле у штету``. 

Милица сину, истегну се у наслоњачи и испи чашу воде настале од кувања пиринча, то 

стишава дијареју, устаде и да пронађе музику коју воли на радиу. Она воли класичну 

музику, просторију испунише узбудљиви и осећајни тонови  `` Мађарске рапсодије``  . 

Милици се повратише  весслост и лепо расположење. Знао сам да је спремна за шале и 

враголије. `` Причај, шта сте радиле вас две тамо две недеље, као сте се проводиле``? 
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Знам да неће рећи ни речи о својим догодовштинама, одувек је знам као жену која 

прича о псзанствима са шарантним мушкарцима. Али би увек на крају казала: `` То је 

било онако, ништа није било међу нама`` . 

Предосећао сам да ће тако бити и сада. `` Није више на мору као раније, све се 

изменило, ишле нас две аутостопом до Сутомора, шофер и његов пријатељ, богами 

жестоки момци, зову нас увече у хотел на музику за игру, ја не могу, осећала сам се већ 

тада уморна. Мене одбацише до нашег смештаја, Даница сва весела оде са њима.`` 

`` И тако, Даница удата жена``? 

Тек тада се Милица расприча: ` Бога ми добро се поватала са тим Црногорцом`` 

Настави весело:`` И њен муже је лекар, имају савршен брак, у коме су већ 30 година, 

забављали су се још док је она била гимназијалка, он је 10 година старији од ње,. Имају 

кола, новац, страсни су посетиоци далеких туристичких  дестинација, нема 

знаменитијег кутка на овој плнети где нису били `` 

`` Како то савршен брак, а овамо била са другим``? 

``Даница каже да га воли, али да су 30 година заједно, јавило се засићење, монотонија, 

она каже да је пронашла лек, повремени излети освеже брачну досаду и ревитализују 

љубавне односе``, слично резонује и Милица. Али сматра да треба жртвовати потрагу 

за новим узбуђењима, у замену за искрену љубав и поверење. 

``А да ли и њен муж прави излете, да ли се он слаже да она сама иде на летовање, да ли 

и он буде повремено са неком другом женом``,? желим да сазнам више о чему се ту 

ради. 

`` Знам га, лафчина, згодан, мужеван, паметан,  веран јој је, он је пушта саму, има 

поверења у њу`, тврди Милица. 

`` Како мудар а Даница се тако понаша``? 

 

`` Даница је врло лукава, инсценира некакву малу љутину, па је затрује и претвори у 

стварну љутњу, окрене му леђа, неће са њима данима реч да проговори. Онда му каже 

као искрено-Ово све ме гуши, сложи се да одем сама на излет у Грчку, да ово све ово 

заборавим. И кад се врати све крене у најбољем реду` 
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 -22 септембар 2014.године. ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ ПОТКРАДА 

ПРЕТПЛАТНИКЕ.  

  

 Документ број 458.  

  

-24 ептембар 2014.године. Поводом пријема ОТВОРЕНА ВРАТА. 

Скупштина града Београда је одавно отворила значајну службу ОТВОРЕНА ВРАТА, 

где би се могли обратити грађани да буду саслушани и подржани у њиховим 

законитим захтевима.Тамо ме је примио надмени и охоли бирократа.  

 

Иза незнања остаје ништа! 

Документ број 459. 

-24 септембар 2014.године. О Биљани Јовановић, књижевници, кћерки министра 

Батрића Јовановића, председници Одбора за људска права УКС. 
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28. сепуембра је у Београду одржана Парада ппнпса без већих инцидената. 

Документ број 460. 

Брат премијера Србије Александра Вушића Андреј, брутално је претучен од стране 

припадника жандармерије током Параде поноса. 

 

 

 

Октобра 2014.године Жељко Митровић је од породице Карић добио награду за 

остварење врхунских  резултата у електронским медијима у Србији и региону. 

Др. Обрен  Цицовић: Је ли то награда за тровање омладине и рушење јавног морала?  

-Септембар 2014.године Одговор Телекома, у вези жалбе на неосновано повећање 

износа за телефонски рачун. 

Документ број 463. 

Томислав Крсмановић                                                                            24.9. 2014.године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 

 

Господин Бојан Васић, секретар 

СРПСКО КЊИЖЕВНО ДРУШТВО 

 

Поштовани господине Васићу, 

 

Хвала на малопређашњем корисном телефонском разговору. Као борац  за људска 

права, председник Покрета за заштиту људских права, и литерарни стваралац, сам имао 

ту привилегију да повремено сарађујем са покојном Биљаном Јовановић, што је 

детаљно приказано и обилато документовано у мојој најновијој књизи Сага о ....ићима 

Том 4 ( 1979-1992) ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ. На линку-

http://enlite.org/sage/4.pdf. Идите на Индекс имена. Поред Биљаниног имена видећете и 

многе друге.( Уз напомену да овај енциклопедијски том  докумената и есеја, прозе, има 

1.700 страница, и отвара се око десетак минута).  

 

Биљана је била аутентични борац  за људска права, јер је њен отац познати министар 

Батрић Јовановић, био политички страдалник, њена сестра такође, и сама Биљана је 

осетила горчину и бол неправди и нетрпељивости. Њен ујак Душан Ћетковић, из СДБ, 

је завршио у лудници неколико година, због критике Тита и званичне плитике.  ( 

Мислим да је о лудници написала једну причу, коју ми је показала једном приликом). 

 

Саветовао сам јој да у УКС стави на дневни ред корпус људских права и злоупотребу 

психијатрије, што је она и учинила, Одбор за заштиту човека и околине при УКС је 15 

априла 1987.године, који је она основала и на чијем челу је била, обзнанио фамозно 

саопштење којим је оптужио СФРЈ да злоупотребљава психијатрију да неист 

омишљенике изолује у зидине азила. 

 

У прилогу подаци о тому 4, и линкови свих осталих томова, разуме се за оне који 

пожеле да их читају. Стојим Вам на располагању за сусрет и  разговор. 

 

Желим Вам успех у  раду и све најбоље. 

 

Томислав Крсмановић 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Parada_ponosa
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
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-Септембар 2014.године. Допис брату Милићу ( томови 1-5). 

 

-29 септембар 2014.године. Томислав Крсмановић: Центру за социјални рад 

општине Звездара-могућа подршка тешко оболелој Александри 

Документ број 461.  

-1 Октобар 2014.године. Агреcија на мозак-и писање мога аутобиографског 

романа 

LE QUART-смањење интелктуалних стваралачких потенцијала на четртину, 

ЧУПУР.( томови 3-5) 

Писање петог тома аутобиографског романа  постаје врло заморно, и крајње стресно.  

Наједном се лични  рачунар укочи, оно што сам сатима писао  бесповратно нестане, 

иако је рачунар исправан нагло не функциконишу поједине команде. 

Настаје невиђена нервоза, губитак концентрације, гаси се инспирација, прекида се нит 

писања. Лепо списатељство које  захтева смиреност и надахнутост  нестаје, излазе у 

грчу написане речи. Писање књиге се претвара у мукотрпно прегањање са 

извитопереним интелектуално и морално осиромашеним кукавцима, убеђеним у своју 

мудрост и свемоћ. 

Спас од стреса налазим у шуми, одласцима на Авалу, физичким вежбама, посетама 

приредбама у граду, дружењима. 

7 октобра су се десили  нереди Курда у Турској због пасивности те земље током борби 

између "Исламске Државе" и Курда у месту Кобан / Аин ал-Араб са сиријске стране 

границе. 

 

Милићу, 

 

Синоћ ме  звао Боро, нико не може да те добије телефоном. Купиће ти  нове ципеле, 

капут и панталоне, он је у Новом Саду, рекао ми је да му се одмах јавиш на телефон 

063-8355127., иди у Нови Сад ШТО ПРЕ, платиће ти пут, ако не дођеш до петка нема 

ништа, он путује у Лион. Дижи телефон, потпуно си се изоловао. Страшно си пропао, 

води  рачуна о здрављу, пашћеш у кревет, храни се да се поправиш док није касно. Ако 

паднеш у кревет ко ће те неговати. Води рачуна о себи. Посећуј Валерију. 

 

Томо 
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-8 октобар 2014.године. Представљање књиге САГА О .... ИЋИМА, Том 4 ( 1979-

1992) ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ у среду 8 октобра у 

Установи културе Вук Караџић  у Београду. 

                                

 

  9 октобра је почела блокада Филозофског факултета у Београду. 

  14 октобра  фудбалска утакмица Србија - Албанија је прекинута након провокације 

албанских навијача и туче на терену. Следе инциденти у Србији, Црној Гори и 

Албанији.. На фудбалској утакмици Србија - Албанија дошло је до великог 

инцидента када је са непознате локације пуштен дрон који је на Суадипн ЈНА улетео 

са заставом Велике Албаније, што је изазвало нереде. 

 
Установа културе Вук Караџић 

 

Булевар краља Александра 77/А, 11000 Београд, Звездара 

Телефон: 011/242-4558 

www.ukvuk.com 

 

 

                     

                  ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ТОМИСЛАВА              
                                 КРСМАНОВИЋА 

 

                                                   

             САГА О .....ИЋИМА. Четврти том 1979-1992 

                             ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ    

                 ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ  

                                           Виђено од инсајдера. 

                                             
У среду 8 октобра у 19 часова, на горњој адреси, Мултимедијална сала. 

 

Говоре о књизи: 

 
-др. Мила Алечковић, психијатар 
-др. Радомир Главички, правник 
-Вера Кондић, психолог 
-Милош Богдановић, публициста 
-Саша Срећковић, виши кустос Етнолошког музеја у Београду. 
-Слободан Јарчевић, публициста 

 

Сваки посетилац ће добити на поклон сва четири тома САГЕ О ... 

ИЋИМА, електронска верзија, на линковима. 

 
У прилогу на линку интегрални текстови сва четири тома Саге о.... ићима: 

 

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

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

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

Сага о ... ићима Том 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

http://enlite.org/sage/4.pdf 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-14 октобар 2014.године. Поредак угрожава нашу личну безбедност. 

Документ број 462. 

16 октобра је одржана  Војна парада у Београду поводом 70 година ослобођења града, 

гост је био Владимир Путин. 

17 октобра је на Бежанијском гобљу одржано опело преминулом рођаку Сретену  

Томићу( томови 1-5). Скупило се прилично познатих и сродника. Срео сам Мицину ( 

Мица девојачко презиме Крсмановић, томови 1-5)  кћерку Наду, лекарку у Лозници.. 

 

20 октобра је Кристоф де Маржери погинуо на московском аеродрому Внуково када се 

његов приватни авион сударио приликом полетања са возилом за рашчишћавање снега. 

У несрећи су погинула и сва три члана посаде француског авиона. Председници 

Француске и Русије, Франсоа Оланд и Владимир Путин, у одвојеним изјавама изразили 

су жаљење због смрти Кристофа де Маржерија, директора француске компаније 

Петрол, који је погинуо у авионској несрећи на аеродрому у Москви, и истакли његову 

изузетност и посвећеност развоју француско-руских односа. 

21 октобра је преминула  Марија Црнобори, југословенска глумица ( 1918). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Marija_Crnobori
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25 октобра је преминуо Слободан Радуловић, бивши директор Ц маркета( 1943). 

26 октобра преко 30 египатских војника погинуло од ауто-бомбе на североисточном 

Синају, у земљи уведено тромесечно ванредно стање. 

 26 октобра избори у Тунису, већину гласова добиле секуларистичке партије. 

 27 октобра у 18 часова је у Дому културе Раковица у Београдуј одржана промоција 

тома 4 мога аутобиографског романа 

 

 

На представљању књиге  је била и рођака Нада Дангић ( томови 1-5) ,архитекта у 

пензији ( 1941), кћерка познатог четничког војводе Јездимира Дангића. 
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-Октобар 2014.године. Албанска летилица-дрон на Стадиону Партизана у 

Београду. 

 

Незнање и острашћеност позавађаних. 

 

Документ број 464.  

-Октобар 2014.године. 

Убиство војвођанског пекара Стојановсог пореклом из Македоније-срачуната 

диверзија да квари односе Срба и Македонаца. 

Документ број 465 

-27 окт обар 2014.године. Напади на војвођанске и горанске пекаре и 

посластичаре-подло подстицање завада Срба са својима.  . 

Документ број 466. 

Југ Србије, граница са Косовом, Санџак (Рашка )-Срби у ``албанском`` ропству 

као на Косову. 

Документ број 467. 

-  

 

- 
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-Октобар 2014.године. Повраћај конфисковане имовине у Братунцу и 

Сребреници.  

Документ број 468мована ―Гарда Републике Илириде‖ саопштила је да је почела са 

патролирањем свуда где живи албанскп суанпвнищувп на територији Републике пније и да 

анска територија неће бити остављена без обезбеђења. 

- 1новембар 2014.године.Примљен сам једногласно у чланство УКС-Удружења 

књижевника Србије. 

  

  

 У Москви је у 89. години преминуо некадашњи генерал армије ЈНА Вељкп Кадијевић. 

  

  
  

 3. нпвембра је отворен Светски трговински центар 1 највиша зграда на западној 

хемисфери, висока 541 метар. 

 3. нпвембра је преминуп   Миљенкп Дереуа, српски редитељ и невладин активиста 

(1950) 

 

-3 новембар 2014.године. Молба за најхитнију интервенциј у корист Бошка 

Грујића, жртве злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

-3 новембар 2014.године.Допис Миљурку Вукадиновићу.уреднику Трибине УКС. 

 

6. нпвембра  Хащки урибунал привремено ослободио Впјислава Щещеља због лечења у 

Србији. 

9. нпвембра је српски позоришни, филмски и телевизијски глумац Никпла 

Симић преминуо у Београду у 80. години живота. 

 9 новембра одржано Симболично гласање за независност Каталоније. 

10. нпвембра  после 68. година, албански премијер Еди Рама је први званичник те земље 

који је посетио Србију. Приликом његовог говора на коференцији за новинаре у Палауи 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Edi_Rama
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Србије, дошло је до политичког скандала када је поручио српским власуима да 

признају Републику Кпспвп као реалност на шта је српски премијерАлександар 

Вушић реаговао бурно и то назвао злонамерном провокацијом. 

 

Нашао сам се са Костом Димитријевћем у 13 часова и 30 минута у Хотелу Мажестик. 

Дуго смо пријатељски разговарали. Коста је жива енциклопедија. 

11. нпвембра је албански премијер Еди Рама, посетио  Медвеђу са већински албанским 

становништвом дочекан овацијама. 

 

-11 новембар 2014.године. Допис лидерима Србије. 

Документ број 469. 

12. нпвембра се  хашки оптуженик и лидер Српске радикалне суранке Впјислав 

Щещељ вратио у Србију, после скоро 12 година проведених у притвору у Хагу. 

Сонда Филе Еврппске свемирске агенције се успешно спустила на комету 67П/Шурјумпв-

Герасименкп. 

 14 новембра  бизнисмен Милан Беко je тешко рањен у Београду.. 

 

15. нпвембра је  Српска радикална странка уз подршку деснишарских организација 

одржала пред 20 хиљада људи митинг на Тргу републике у Бепграду обележивши 

повратак лидера Војислава Шешеља из Трибунала у Хагу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%92%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/67%D0%9F/%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/67%D0%9F/%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
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16. нпвембра је  српски уеаурплпг и коижевник Јпван Ћирилпв преминуо у Београду у 83. 

години живота. 

 

Два лоша убише Милоша.  

Слаби су јакога понизили. Тек кад се неистомишљеник понизи добија се сатисфакција.  

16. новембра хрватски навијачи изазвали нереде у Милану. 

18. нпвембра Демпкрауска суранка Србије и Ппкреу Двери формирали су 

опозициони паурипуски блпк, који се противи уласку Србије у ЕУ и НАТП, а залаже за 

економски патриотизам, интензивирање сарадње са Русијпм и одбрану Усуава Србије. 

Милана и Сашу редовно посећујем. 

Лек  спириву који Саши помаже да лакше дише, добијам преко СПЦ преко господина 

Ратка. 

-18 новембар 2014.године. Представљање  САГА О ... ИЋИМА , том 4 ( 1974-1992) 

у Удружењу књижевника  Србије у Француској број 7.у Београду. 

- 

- 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_2006._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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с` лева на десно: Аутор,стоји Водитељ Тр ибина УКС Миљурко Вукадиновић, седе-

Коста Димитријевић и Вера Кондић.  

 

с ` лева на десно: Лилица Арсеновић, Слободан Јарчевић 

• 18 новембар - Ледени талас и снежне олује у САД - мраз забележен у свих 50 држава, 

укључујући Хаваје, преко два метра снега у Буффало, 

18.новембра  двојица Палестинаца напали ножевима и секирама синагогу у 

Јерусалиму, убили четворо Јевреја (најновији у низу инцидената). 
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-Новембар 2014.године. Косово, историјска заблуда. 

 

Документ број 470. Интегралан текст. 

 

 

-Новембар 2011.године.  

• 21 новембра  у Истанбулу убијен навијач Црвене Звезде Марко Ивковић 

 

    Марко Ивковић. 

 

Убице оргијају на гробу Марка Ивковића 

24 новембра - Нереди, паљевине и пљачке у Фергусон, Мисури након што порота није 

желела оптужити полицајца који је убио црног тинејџера. 

-26 новембар 2014.године. Допис Основном суду  Сребреници, у  вези наслеђа од 

деде Василија Поповића. 

Документ број 471. 
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-  

 27 новембра  Резолуција Европског парламента осуђује Шешељеве изјаве. 

 28 новембра  - Напад на џамију у севернонигеријском граду Кано, преко 120 мртвих.  

-1 децембар 2014.године. Допис гоподину Сави Јовићу, протојереју. 

 

-10 Децембар 2014.године. Преминула Ивана Бакић Бодражић. 

10 децембра 2014, у соби 326 хотела "Хајат" пронађено је тело Иване Бакић 

Бодрожић.  После неколико дана аутопсија је открила да је узрок смрти била 

комбинација четири лекса и кокаина, који су узроковали срчану инсуфицијенцију. 

 

 

Ивана Бакић Бодражић 

1406/5000 

Према медијским  вестима била је у вези са Жељком Митровићем, власником Пинка,  

али је имала проблеме и са наркотицима.. 

 

                      Иванин гроб.Poruk Жељко Митровић.vaninom grobu 

ović (FOTO: Rajko Ristić) 

- Умела је да ми говори о суициду, казао је вланик Пинка.  
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Сатанистички обреди. 

Др. Обрен Цицовић: Како власник Пинка може сачувати своју душевну равнотежу и 

луцидност?  Он је милионер, али у исго време и жртва тешких трагичних животних 

околности?  Да ли је он због тога у стању да извага одговорност за последице својих 

поступака?  

, 1 децембра  Владимир Путин објавио у Турској обустављање пројекта гасовода Јужни 

ток. 

 

1 децембра  кошава и ледена киша изазивају квар далековода на истоку Србије, 

Мајданпек и нека друга места били неколико дана без струје. 

1 децембра  Доналд Туск је постао нови председник Европског савета. 

 -1 децембар 2014.године. Министарство правде Србије одбацило мој Захтев за накнаду 

штете по основу Решења о рехабилитацији. 

Министарство правде не жели да исправи неправде, него охрабрује они који чине 

недела и злочине. 

Документ број   472. 

- 1 децембар 2014.године. Допис Мићи Цвијетићу, Главном  и одговорном  

уреднику КЊИЖЕВНИХ НОВИНА. 

Документ број 473. 



1344 
 

1 децембар 2014.године. Допис Томиславу Николићу, председнику 

Србије.  

-  

- 3 децембра  Велика порота одлучила да не оптужи полицајца који је прошлог јула 

угушио црнца Ерица Гарнерову - нова рунда протеста у САД. 

-4 децембар 2014.године. Интервју са Миленом Милетић на ТВ АРТ од 13 до 14 

часова. 

Томислав Крсмановић                                                                                    1.12.2014.године   
Покрет за заштиту људских права, председник   
Тел.3511829. Моб. Тел.064 - 3095176.  Books@eunet.rs   
Архив  САНУ. Википедија.  www,isil.org   
  

Томиславу Николићу, председнику Србије   

Господин у  Недељк у  Тењовић у , ГЕНЕРАЛН ОМ  СЕКРЕТАР У   
Генерални секретаријат Председника републике.   

Александр Вучићу, председнику Владе   

Небојши Стефановићу, министру унутрашњих послова  Срби је.   

  

В АШИ РЕСОРИ СЕ БАВЕ ТЕРОРИЗМОМ  
   

     

Хвала на Вашем допис у  у вези Бошка Грујића.  (Ваш допис: 02 Број:07 - 2 - 1675/2014   
Београд 17.11.2014.године).   

Али зашто нисте одговорили на више мојих дописа у вези опструкција  мога  
компјутера, вишегодишњег полицијског терора, захтева  за накнаду штете  по  
рехабилитацији пред Комисијом за рехабилитационо обештећење Министарства правде  
Србије ( 06.03.2014. године Број 111) , одузете архиве,  флагрантног  угрожавања здравља  
и живота не  само мене него и мојих блиских.   

ДОКАЗИ:   

- БЕЛ А  КЊ ИГА О  СМЕТЊ АМА  У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА     
- http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА     
- БЕЛА  КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА.   

http://enlite.org/bela/05.doc .   
- БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ   
http://enlite.org/bela/06.doc .   
- БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ.  --   

http://enlite.org/bela/01.doc .     
- БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.   
http://enlite.org/bela/03.doc - БЕЛА  КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.   
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Милена Милетић, водитељ на ТВ АРТ. 

Симпатична водитељка је са мном разговарала о мојим књигама. Интервју се може 

видети и чути на линку,  на гуглу. 

9 децембра  Иса Мустафа (ДСК) нови премијер Косова, 2 министарска места добила 

Српска листа. 9. децембрa Међунарпдни плимпијски кпмиуеу примио Кпспвп у пуноправно 

чланство.. 

-10 децембар 2014.године, Колапс   у Источној Србији. 

 -  

Томислав Крсмановић: КОЛАПС У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ. 

Данашња Србија ннје више оно што је била.Она је слабашна да се одбрани 

и од снега. 

 Актуелни колапс у Источној Србији проузрокован кишама, снежним 

падавинама и ниским температурама, је заледио далеководе, завејао путеве и 

отсекао читава насеља, падавине су набујале и излиле речице у њиве и куће. 

Источни део Србије је  у густом мраку,  читава села и регије, хиљаде 

домаћинстава, су враћени у далеку прошлост , поједини стамбени објекти 

претворени у ледаре, неопходни електрични апарати не функционишу, многима 

је у правом смислу речи живот паралисан. 

 Никако се не ради о доминантном  утицају климатских промена на оваква 

катаклизмичка догађања у Србији, како то многи олако закључују. Јер је у ово 

доба година и раније било киша, набујалих река и речица, мразева и ледењака, и 

наносима снега завејаваних путева и сеоских насеобина. 

 А није било оваквог невиђеног метежа, застоја  и патњи људи. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 Довољно је погледати неколико деценија, или пар деценија уназад у 

хидрометеоролошке податке, било је понекада у ово време далеко и дуготрајно 

хладније,  са много више падавина и снежних кијамета, леденијих мразева . 

Али оваквих застрашујућих колапса који паралишу нормалан живот и 

угрожавају делове Србије, није било, они се јављају тек у новије време. 

 Дакле, јасно је да колапс и застрашујућа парализа читавих покрајина земље, 

нису  превасходно проузроковани климатским променама најновијег датума, 

или климатским инжињерингом, како се то масовно шашуће Србијом. 

 Нешто сасвим друго је по среди. 

 А то је да данашња Србија није више оно што је била ранијих деценија. 

Данашња Србија је материјално и финансијски осиромашила, нема фондова, а 

нарочито нема више оних и бројних стручних кадрова, као да су земљу пропале 

раније свакојаке бројно јаке и стручно врло опремљене службе при општинама, 

при државним органима, за свакојаке ванредне ситуације, нема довољно 

војника, полицијских ефекива, ватрогасаца, нестао је ранији допринос научних 

и стручних установа, нема стручњака да предвиде и спрече, да муњевитго 

реагују. Све је пропало, нестало, исцурило у недпознатом правцу. Нема бриге и 

надзора. Свако гледа себе и да преживи ова  времена искушења. Један детаљ је 

тако илустративан ( а тако је и у другим сегментима): откуд данас масовна 

клизишта? Одговор на ово питање илуструје невиђен немар и небригу 

надлежних државних установа: шуму сече ко стигне, а дрвеће и корење 

спречавају клизишта. Нема корења, брда клизе и руше куће. 

 Становништво је остарило и осиромашило, снемоћало, изнурено, здравље је 

лоше, у селима су махом старачка домаћинства.  Није у стању да се стара о себи. 

Србија је колабирала. Не може од оваквих непогода да их брани држава. Нити 

сами грађани.. 

 А раније је било другачије, држава је била богатија и моћнија, мудрије се 

поступало. Становници су били виталнији.  Овакве изазове је држава 

разрешавала без икаквих потреса и специјалних напора. Људи су енергичније 

реаговали, сналазили се. 

 А данас је довољно да се у Србији појави неки такорећи баналан поблем, па да 

све одједном зашкрипи, да настану застоји које нико није у стању да енергично 

и брзо отклони. Као када се изнуреном болеснику појави банална кијавица, она 

би могла произвести неке много озбиљније бољке. Или када се 

старом  сиромашном, немоћном  болеснику у стану поквари бојлер?. Може му 

угрозити живот. Србију погоди такорећи истински мали земљотрес, када се 

излије нека речица у Шумадији. 

 То се сада дешава у Источној Србији, око Чачка, пролетос у Обреновцу, 

Крупњу и Западној Србији. 

 Држава је оборена на колена, народ је изнурен, остарио и махом болестан. 
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 А ово није дошло само од себе. Зна се чији је то методичан учинак. 

 Србију пљачкаши и разбојници намерно економски руинирају и подмукло јој 

слабе виталност,  закључују да им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично 

одговара, јер им се не може супротставити. 

ДА  МОГУ  БЕЗ  ОТПОРА  ПРИВАТИЗОВАТИ  ЗА  БАГАТЕЛУ, 

ДА  ПЉАЧКАЈУ  НЕМОЋНЕ  ГРАЂАНЕ, 

ДА  СПРЕЧЕ  ОНЕ  КОЈИ  ИХ   МОГУ  ТУЖИТИ  ЗА  НЕДЕЛА, ДА 

ОНЕМОГУЋЕ  РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,  ЛУСТРАЦИЈУ, ДА 

ШТО ВИШЕ ПЕНЗИОНЕРА И ЉУДИ,  ПРЕВРЕМЕНО НАПУСТИ ОВАЈ 

СВЕТ, ДА НЕ ТРАЖЕ ОБЕШТЕЋЕЊЕ, АКЦИЈЕ,  ДА СПРЕЧЕ 

СНАЖАН  ОТПОР. 

 ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК  нетакнут status quo. По сваку цену, власт, моћ, 

привилегије, богаћење, ко шиша народ, стоку рогату.  

-Децембар 2014.године.  

Провалници, пљачкаши, лопови, криминалци,  оргијају по Србији, полиција 

пријави, судови не реагују. А тако насилнике охрабре. 

 Народ има право да зна истину! 

Иван Ивановић, писац , тражи накнаду по основу рехабилитационог 

обештећења. 

Иван Ивановић је постао познат широј јавности 1972.године  године романом Црвени краљ који је 

одмах био  забрањен. Био је осуђен на затворску казну, истеран из радног односа професора, као 

морално поли тићчки неподобног. Злопатио се седамдесетих и осамдесетих година, онемоућен да  

публикује своје романе, у запту. 

За њега су настала боља времена почетком 1990-их година, био је прво члан Демократске странке, 

да би прешао у Српски покре обнове, захваљујући чему је био  на дужности помоћника министра 

културе од 2004. до 2006. године. 

Тек крајем деведесетих његова дела су била призната и коначно је био прихваћен као значајан 

српски савремени писац. 

У овоме моменту нас зближила слична судбина- Обадвојица смо били жртве политчких прогона, 

борили се деценијама за људска права и демократију, најзад смо решењима Вишег суда у Београду 

били рехабилитовани са правом на рехабилитационо обештећење.  

Али Министарство правде  Србије и надлежни судов и одбијају да поступе по закону и да нам 

изрекну ,правичну надокнаду штете. 

Срели смо се у кафаници преко пута Железничке станице, и дуго разговарали. Иван је мудар и зрео 

интелектуалац , мало говори али сажето. 
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.  

Иван Ивановић 

Њему одбијају нематеријалну штету са образложењем да није био у затвору. Бори се да добије 

какву такву материјалну штету. 

У моме стану су се појавиле бубе руси. 

 12 децембра су после  23 године обновљени летови Београд-Загреб.•  

16 децембра  талибани напали војну школу у Пешавару, убијено 141 особа, од чега 132 

деце. 

Од 16 до 17 децембра  у Београду одржан Трећи самит Кине и 16 земаља централне и 

источне Европе, између осталог изложен план брзе пруге Атина-Будимпешта. 

17.децембра - Односи Кубе и Сједињених Држава: председник Обама најавио 

нормализацију дипломатских односа са Кубом и релаксацију путних и финансијских 

ограничења. 

 17. децембра  премијери Србије и Кине Александар Вушић и Ли Кећанг свечано су 

отворили Пупинпв мпсу који повезује Земун и Бпршу на Дунаву. 

18 децембра премијери Србије и Кине, Вучић и Кекианг, отворили у Београду Пупинов 

мост (Земун-Борча, током градње називан Кинески мост). 

 -                                       

                       Пупинов мост. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/Pupinov_most
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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  28.децембра  - Председнички избори у Хрватској: председник Иво Јосиповић и 

Колинда Грабар-Китаровић (ХДЗ) у другом кругу. 

 • 28 децембра  НАТО-ова мисија у Авганистану ИСАФ званично окончала 

борбену мисију, остаје 13.000 војника за обуку афганске армије. 

 • 28 децембра  Индонезиа АирАсиа лет 8501 пао у Јаванско море са 162 особе. 

 • 28 децембра  пожар на фериботу Норман Атлантиц близу Крфа (тј. Отонија), 

десетак мртвих; истог дана судар два теретна брода код Равене са неколико 

мртвих. 

-31 децембар 2014.године. Дочек Нове 2015.године. 

Већ дуги низ година је за мене дочек Нове године, ноћ  као и свака друга.Од како сам 

се врат ио из Белгије први пут 1971 а други пут 1974 године, мој живот се изменио, 

настале су бриге, тешкоће, које су описане у претходним томовима.  

У таквим мучним животним околностима остаје мало простора за разоноду. Већ 

деценијама новогодишњу ноћ проводим у моме стану, или у посети неким 

пријатељима. Обично не остајем до позних јутарњих сати, јер ако се то деси, поремети 

се уобичајени ритам сна, из чега проистиче замор  и лоша форма. А мени је сваки 

тренутак драгоцен да се борим и изборим.  

Већ неколико дана размишљам  како ћу дочекат и нову 2015.годину. О томе сам 

поразговарао са Десом ( Митановски). Она зна моја виђења по том питању ,ћути и 

прихвата без икаквог коментара,  мада би радије видела свечанији обред, укусна јела, 

торту, празнично украшен стан, поноћну шетњу кроз Београд у еуфорији због доласка 

нове године.  

Деса је дошла око 21 час, разговарали смо, посматрали новогодишње програме на 

,локалним телевизијским станицам. Овога пута су програми били нешто забавнији, али 

то је тако слично ономе што гледамо у новогодишњим програмима већ деценијама, 

прозаично, монотоно, а има прилично и баналности, или кича и шунда. 

Народ је уморан и забринут, а то важи и за оне који су осмисилили овај новогодишњи 

програм. 

Деса се суди за стан, има минималне приходе , прима социјалну помоћ, живи у беди, 

спас налази у бекству у фикцију, има пет мачака, које страсно воли, тепа им, даје им 

наљупкија имена, стално о њима говори.  

Написао сам јој поднесак суду, уместо њениг презимена кога је она променила у 

Митаноски, стоји изворно презиме Митановски.  

`` Промени, стави Митаноски``, обрати ми се.  `` Моје презиме потиче од речи Митанос 

из Старе Сирије``, рече. `` Ја мислим да је настало од речи Мита, диминутив од 

Димитрије``., одговорих јој кратко без намера да с е расправљамо.  

Она је ћутала.  
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Београд је био престоница Империје Југославије, у њему значајан постотак чине 

становници из бивших југословенских република. Има подоста и Македонаца.Овде у 

суседству станује њена рођака, а у нашем крају сусрећемо неколико Македонаца. 

Као што се види из претходних томова овога мога аутобиографског романа, већина 

грађана је угрожена и на неки начин изложена надзору или малтретирању, све до 

драстичних угрожавања личних права, или личне безбедностги и имовинске 

сигурности.  

Настају неспоразуми и лоше процене, што сам описао. Националне мањине у Србији,  

трпе као и већински народ, али  сматрају да се то само њима дешава, и да је тако јер 

нису Срби.  

Што је велика заблуда. 

Деса и њеана породица су такође доживљавале  какве такве непријатности, понекад 

болне. 

О томе ми је она причала толико пута. Није отворено казала да је тако што су 

Македонци, али сам по интонацији њеног гласа, љутито стиснутим уснама, грчу црта 

лица, стицао утисак да она закључује да ту ипак има и етничке нетолеранције.  

Она је припадница Адвентистичке цркве, изјаснио сам се у претходним томовима да 

верске заједнице своје редове испуњавају најчешће онима који тамо нађу мир и 

склониште од суровог живота, или од прогона.  

Запазио сам одавно да међу њима има пропорционално далеко више припадника 

других народа, него ли у укупној популацији. 

У неколико наврата сам ово деликатн питањедискут овао са њом, она је ћутала. али је 

схватала.  

Моја породица је живела у Македонији и Јужној  Србији ( том 1), Искрено сам јој 

предочавао оно што стварно мислим, Македонци и Срби су два тако слична народа. `` 

Врањанци и Лесковчани, Јужна пруга ( назив за Јужну Србију) ,су сличнији 

Македонцима, поготову онима до Куманова у Северној Македонији, него ли Србима из 

Војводине и Западне Србије``    

Деса је постепено ув иђала да сам у праву, и мање се осећала отуђена и обескорењена  

у Београду. 

 `` Што се не вратиш у родно место, или у Скопље`` питао сам је.  

`` Никако, не бих се могла навићи да тамо живим``, убеђена је.  

Њена мајке је плава. из села Сербијани у Западној Македонији, а отац из суседног села 

Кладенци, он  је црномањаст а има зелене очи..Има тетке удате у Бугарској.  
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Колико схватам у том делу Македоиније су се такође сударали просветитељски 

утицаји Бугарске и Србије.Обадвоје смо се слагали да су Срби, Бугари и Макденоцци 

народи исте вере, врло сличног језика и разуме се крви. 

`` Али их је неко вековима завађао`` она сматра.``  

``У родном селу мајке је велика џамија, све је мање Македонаца а све више Албанаца и 

Турака``, додаде тужно и скоро беспомоћно, ``Македонци се селе у Аустралију, не 

рађају децу, а Албанци се досељавају у Македонију, и вуку за собом буљуке деце``. 

Десини отац и мајка су преминули. Она има два брата, старији живи у Немачкој,  а 

млађи се вратио из Немачке и сада је настањен и запослен  у Београду. Она их воли, 

обожава, али је то дубоко потиснуто у њену узнемирену и узбуркану потсвест.  

Она се суди са њима за наслеђе родитељског стана. Настао је дугодишнњи заморан 

судски поступак. Из онога што сам сазнао, или читајући између редова, закључио бих 

да међу њима постоји комуникациона баријера, коју треба да премосте, да се не 

препиру, него да трезвено поразговарају. Нажалост, порећени породични односи су 

присутни и у овој несретној и скромној и честитој, ваљаној породици, као и у већини 

породица у Београду и Србији.  

Саветовао сам јој да буде тактична да пази на сваку реч, да их не повреди, али она  има 

јако истањене нерве,и у нападу беса би их извређала. онда би и они дошли на ред, и њу 

извређали.  

Предлагао сам јој да разговарам са браћом, да их мирим, није то прихватила.  

Као што сам напоменуо у претходним поглављима, упознао сам једном приликом 

њеног млађег брата, он је повисок и плав, надарен је сликар. 

Када су на телевизији огласили 12 часова и сви почели да честитају Нову годину, на 

екрану се руља грлила, и љубила, егзалтирано изрицала најсентимантилније поруке, 

обратио сам јој се:`` Поводљива гомила``. 

Честитали смо нову 2015 годину, скоро неприметним додирима тела. 

Убрзо смо се растали. Деса је била уморна.. 

( Напомена:Десила се трагедија. Кроз неколико дана је Деса 7 јануара 2015.године 

преминула, у мени  потпуно непознатим околностима. Што ће бити приказано на 

следећим страницама овога тома.)  

  

 

 

 

 



1352 
 

2015.  

 

-Јануар 2015.године.  Преминула Деса Митановска. 

 

Ујутру 1 јануара сам позвао Десу на њен мобилни телефон.Нико није одговарао. 

То ме није изненадило, јер се то дешавало и раније.Звао сам је поподне, увече, 

нико сe ни тада није одазивао.  

 Следећих дана на моје упорно звоњење на њен мобилни, такође није било 

никакавог одговора.                                                                                                                                         

Можда јој се нешто догодило, можда се изненада разболела, био сам помало 

забринут?                                                                                                                                              

Окретох телефонски број Службе Хитне помоћи. Сазнах да су њено име и адреса 

њеног стана у Вукасовићевој улици на Миљаковцу  убележени, да је возилом 

Хитне помоћи смештена на Клинику за грудне болести Клиничког центра Србије.                                

Одмах сам тамо отишао. нашао сам је у кревету, била је јако црвена у лицу, 

изгубила моћ говора, дуго сам јој говорио речи које су се њој свиђале, није могла 

ништа да изусти..  

Њена лекарка ми је саопштила да се не зна поуздана дијагноза, изгледа да је 

оболела од запаљења плућа, и да је њено стање здравља врло озбиљно, хтела је да 

употреби реч критично. 

``О чему се ради``, питао сам је ,`` видео сам је пре неколико дана, била је потпуно 

здрава, сада наједном на самрти``?.                                     ``                                              

``Пацијенткиња је донешена у болницу без моћи говора, не знамо ништа о томе``., 

одговорила ми је њена лекарка. 

Данас сам дошао да је посетим. Болничарке су ми тихо и без узбуђења саопштиле: 

`` Пацијенткиња таквог имена је ноћас преминула``.                                                                                  

Смрт је за њих свакидашњица. 

Нестала је из мога живота драга особа. 

Данас људски живот тако мало вреди. Дошла су нека чудна и неразумљива 

времена  
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                Деса у кухињи- 

-Јануар 2015.година. Догађања. 

1. јануарa je у Москви основана Евроазијска економска унија. 

Свет ври, хаос се шири планетом.  

А овде, у  земљи се не може остварити правда пред судовима, нити заштити од оних 

који насрћу на наша права, имовину и личну безбедност. 

Коме се обратити за заштиту?  јадно је јасно. Усамљени стрелац, изоловани појединац, 

нема ама баш никакве шансе да се заштити. Спас је да се удружи са онима кој га могу 

заштити од насиља друге стране. 

1 јануара сам се обратио Европском суду за људска права, са позивом на Решење о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду од 14.12.2012.године , према коме сам оглашен 

жртвом политичког насиља са правом накнаде материјалне  нематеријалне штете. 

Прилажући одбијајуће решење Комисије за рехабилитационо обештећење 

Министартства правде Србије од 2 децембра 2014.годне којим одбија мој легални 

захтев за накнаду штете 

Документ број 474.  

-3 јануар 2015.године. Адвокат Владимир Гајић, на протесту адвоката испред 

Уставног суда Србије- поводом штраја адвоката због увођења нотара:.  

Министарство  правде је покушавало да осујети штрајк, али није успело. Министар је 

онда прешао на дипломатију, на преговоре пропагирајући како посао јавног бележника 

није противан постојећим прописима. Обезбедили смо доказе о приходима нотара у 

прва два месеца рада. Дали смо доказе о томе колико новца је од ове нотарске пљачке 

изгубио правосудни буџет, обавестили смо јавно републичког јавног тужиоца. Нотари 

су добили биѕнис ѕа њих на штету народа и н државе.  

7. јануара  у пуцњави у редакцији сатиричног листа „Шарли ебдо―, у центру Париза, 

познатог по карикатурама муслиманских лидера, убијено је 12 људи, укључујући и два 

полицајца. 

Велика светска сила Француска, колевка демократије и слободе је угрожена од 

мигрантских хорди 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8_%D0%95%D0%B1%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
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 -7 јануар 2015.године. Кравица: Божићни покољ Срба и после 20 година без 

казне  

Према Новостима:  у селу Кравица код Братунца обележено је 20 година од 

масакра над локалним српским становништвом које су поубијали муслимански 

војници из Сребренице под командом Насера Орића. Убијено је укупно 49 

мештана, село је спаљено, а преживели правду још чекају. Напад на Кравицу 

био је само један у низу добро организованих војих похода пар хиљада 

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

Кравица. 

О злоделима Орићеваца говоре многобројни докази, фотографије које су 

годинама прикупљиване, али нису биле довољне да тужилаштво процесуира 

злочине.Двадесет година након злочина из Тужилаштва БиХ стигао је само 

писмени одговор – истрага је у току. 

Пресудом Жалбеног већа – Хашки трибунал ослободио је 3. јула 2008. године 

Насесра Орића за ратне злочине почињене током рата у Кравици и околини 

Сребренице. 

 

Кравица је данас пуста. Све је мање деце и омладине. У последњем рату, 

протерано је више од 1.000 мештана. Парастос погинулим борцима и цивилима 

на Божић 1993. године као и помен за свих 3.267 убијених Срба са овог подручја 

служен је у Цркви Светих апостола Петра и Павла. 

 9 јануара су елиминисани  нападачи на .Charlie Hebdo, али следи нови напад  на 

супермаркет у Паризу, убијене четири особе.                                                                                    

9. јануара су преминули Младен Марков, српски писац (1934) и Мухамед 

https://sh.wikipedia.org/wiki/9._1.
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Je_Suis_Charlie_-_Franz%C3%B6sische_Botschaft_Berlin_2.JPG
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Мујкановић, певач севдалинки.                                                                                                  

11 јануара Колинда Грабар-Китаровић победила у тесном изборном финишу 

председничке трке на изборима за председника Републике Хрватске. 

 

Колинда Грабар Китаровић 

11 јануара је преминула Anita Ekberg, глумица  ( 1931).  

  
                Aнита Екберг.                                                                                                      

12 јануара Уставни суд Хрватске је укинуо пресуду Бранимиру Главашу у случајевима 

"гаража" и • "селотејп". 

Украјина,Арапско пролеће и исламски фундаменталисти, су заменили Хладни рат и 

дали другачији облик натицањима Запада и Истока. 

Али између Русије и Америке је и даље затегнуто. А Балкан се поново благо усијава. 

13. јануара. - Напад на аутобус у Волновахи као део нове ескалације рата у источној 

Украјини. Затим је уследио ракетни напад на контролну тачку крај аутопута у близини 

села Бухас, Доњечка област, Украјина. Погинуло је 12 путника у аутобусу, а 18 је 

рањено. Напад је био највећи губитак живота од потписивања примирја у Минску у 

септембру 2014.  

Шта је то са Словенима? У 21 веку братоубилачки ратови као у Средњем веку?  

-11 јануар 2014.године. Излет на Авалу са планинарима. 

На овај излет ме је позвао Милан Боговац, он  је мој познаник Босанац, са Гламоча, 

иако живи дуго у Београду, сачувао је здраве изворне особине Босанаца- ведрину , 

оптмизам, и добронамерност . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/Anita_Ekberg
https://sh.wikipedia.org/wiki/1931
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Група планинара се окупила око 8 часова и 30 минута у Реснику, Београд, на 

последњој станици аутобуса 47.  

 

               Стари Ресник. 

Одакле смо кренули ка врху Авале који смо видели у даљини..  

 

 

Маршрута је прилично дуга. Цело време смо сатима,разговарали.Успон од неколко 

километара је био благ.Напољу је било хладно, падао је ситан снег, налети  кошаве су 

нам засипале очи ситним снежним пахуљицама, али то није нимало сметало 

планинарима да уживају у шетњи. 

Повлачење у мир природе је најбољи лек. 

После два сата пријатне шетње кроз снег, стигли смо до афлатног пута. Одатле је ствар  

у своје руке узео врло искусан водич. Није групу планинара усмерио право ка врху 

мале планине, поведе нас удесно ка југу, ка подавалском селу Пиносави. Водич брзо 

хода, поводи колону за собом као војсковођа у битци, горе доле, лево, десно, кроз 

јаруге и шипражје.  

Избисмо на малу висораван, кад тамо пред нама се забелеше зидови вила, правих 

замкова. `` Ево где уживају наши богаташи`, чу се однекле. 

Када смо се вратили удесно, видех пред нама штрчи Авалски торањ, али водич крете 

још више удесно, опет негде у страну, тамо ка плавом Дунаву.  



1357 
 

Одвојих се, мој циљ постаде врх Авале, где се налази Споменик Незнаном јунаку, то је 

највиша кота планине око 531 метара. Ту је ваздух најчистији, када идем на Авалу 

највише идем због те највише коте, да се тамо брзо исшетам, можда и један сат. 

 

После такве шетње бих се брзим корацима враћао освежен и расположен ка подножју 

Авале.  

Ко је здрав је млад. Ко има здравље има наду, ко има наду има све. То је мисао водиља 

Милана Панића, власника моје бивше фирме ИЦН Галеника.  

``Један дан лети на Ади је благодет за здравље, а један дан зими на Авали је као један 

дан лети на Ади``, рече ми једном на Ади презимењак психијатар др.Крсмановић. 

Уверио сам се толико пута да је потпуно у праву. Ево и данас, враћам се, силазим 

брзим дугим корацима ка подножју, осећам се освежен и чио. 

Здравље је највеће богатство. А људи не умеју да га цене и чувају, него га бездушно 

разасипају. 

Здравље се не добија само наслеђем, него нарочито се ствара здравим животом.  

Ово је једна од суштинских порука..ове књиге. 

Ако неко жели да се избори у животу, мора чувати здравље. 

Јануар 2015.године. Треба донети патриотски антитерористички акт у Србији. 

Милану и Саши су искључили телефон, прете да ће им искључити струју. они жве од 

скромне Сашине пензије, на ивици социјале. Дугове Саше и Милана сам платио 

захваљујући професору Кену Скуланду који ми је позајмио 200 долара..- 

У стану су све присутније бубе руси, успевам да их уклоним хемикалијама које 

набављам на пијацама. 

Повремено би ме на мобилни позвао  Оливер Јовановић. Његова симпатична кћерка 

Наташа, девојка, факултетски образована, кубури са запослењем, као и мој син Милан. 

Она је надарена списатељица. Њене приче сам радо прочитао, пуне су тајни  и енгими 
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--Jануар  2015 године. Влада Марковић.( томови 3-5) оставио у поштанском 

сандучету текст о покушају атентата на Киру Глигорова октобра 1995.године ( 

том .5).  

Какп сам тај атентат видеп изблиза у Македпнији 3 пктпбра 1995.гпдине?  ( тпм 4) 

Желим да упознам читаоце како сам, на неки начин, био сведок атентата на Киру 

Глигорова 3 октобра 1995.године.                                                                                 

3 октобра је испред хотела „Бристол― у Скопљу, на Киру Глигорова извршен неуспели 

атентат. Био је тешко повређен (изгубио је око). Околности атентата, као и починиоци, 

до данас су остале непознати. 

 

Влада у свом приложеном тексту описује како је комуницирао са Киром Глигоровим. 

Потсећам читаоце тома 3, на странама 1094 и 1095.године су подаци како је Владимир 

Марковић почетком 1978.године дошао у мо стан у Карађорђевој улици број 50 у 

Београду и видео на моме столу гомилу писама које ми је слао др. Фрањо Туђман.  

Влада је стао пред мене и замолио ме да му по сваку цену дам адресу и број телефона 

Туђмана у Загребу и да му дозволим да се позове на мене. Влада би хтео да оде у 

Загреб и да га интервјуише, он је тада био слободан новинар. 

 

    Др. Фрањо Туђман. 

Он је успео у својој замисли, обавио је интервју са др. Туђманом, због кога је Влада 

провео 3 године у лудници Централног затвора у Београду, а Туђман је због интервјуа 

са Владом и још два слична интевјуа са страним новинарима, био осуђен на казну 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
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затвора до 3 године  ( провео у затвору само годину дана). Ова затворска казна је уства 

ри створила Туђману ореол патриоте, `` Хрватско Ћаће`` 

..  ... 

 

             Текст Владе Марковића о атентату на Киру Глигорова. 

         У тому 5 Саге , пд суране 459 дп 465, сам описао  како сам у возу док је пролазио 

кроз  Македонију, сазнао за подметање бомбе под аутомобил Кире Глигорова у 

атентату 3. октобра 1995. године и врло необичне догађаје који су ми се након тога 

десили, како сам био брутално враћен из места Ејдомени у Грчкој у Ђевђелију ( где сам 

боравио као мало дете 1939 до 1941 године. том 1). А тек у Ђевђелији су настали нови 

необични заплети. 

Тада сам био на пропутовању кроз Македонију,ка Атини, где сам путовао возом са 

групом младих либертаријанаца на Годишњу Конвенцију ИСИЛ-а у главном граду 

Грчке. Евп извпда из упма 5 Саге:  

 ``3 октобра смо били у возу за Атину  Иво Серкел, Душан Покорни, Радмило Рачић и 

његова симпатична рођака Рада Лучић. Илија Илијевски је јавио да ће он засебно доћи 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
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до Атине директно из Струмице. Ово путовање је за мене истинско узбуђење, јер се 

враћам у давно напуштене пределе, у далеку прошлост, у детињство, моја породица је 

живела на југу, у Ђевђелији. Велесу, Нишу, Житковцу и Крушевцу. ( томови 1 и 2). 

Толико пута сам у мислима био у тим заборављеним местима, нисам веровао да ћу се 

икада вратити у далеку Македонији. Како би било узбудљиво посетити те улице и 

зграде, сагледати као на разгледници обрисе тих вароши, оближњих планина и река? 

Да ли ћу икада тамо срести неке познанике, потсетити се нашег боравка тамо, са 

њима разговарати? Са тим драгим људима из тих спокојних улица у којима станују 

доброћудни и весели људи, одани суседи. Сада се таква прилика изненада указала. Ово 

је за мене носталгичан повратак у давно напуштена места у којима смо живели.  

 

Воз ће пројурити поред Житковца, то је мала варошица, вероватно се неће 

зауставити. Дуванска станица у Житковцу, место боравка породице 1945-1948 

године је поред саме пруге ( том 1). Воз ће ноћу проћи кроз Велес, а затим кроз 

Ђевђелију, ту ће ући у Грчку. Трудићу се да барем кроз прозор покушам да видим 

уснулу варошиицу Ђевђелију, на самом југу Македоније, мој отац је тамо био Шеф 

Дуванске станице од 1938 до 1941.године ( том 1). Толико драгих успомена, затичем 

себе као мало дете како пребирам свилене бубе са суседима, дремам испод смокве, или 

једем медену ћетен алву. Сан ми је био да имам тротинет. Драги стражар у 

Дуванској станици Глигор се играо са мном, водио ме на карневал, ишли су људи са 

маскама, кловнови, циркузани.  

 

Нисам сањалица, насупрот томе сам прагматичан. Али уживање у сањарењима 

добрим делом је осмишљено од мене, јер у тим давним дивним успоменама црпим нове 

инспирације и снагу. Имао сам здраву и добру породицу, то су темељи. Колико је 

трагично што неки нису живели у здравим породичним заједницама, где су стицали 

трауматична животна искуства? Док воз јури на југ, дремам утонуо у сетна 

потсећања. Како је онда живот био нормалан и безбрижан? Шта се ово сада десило? 

Откуд? Како? Зашто? .  

 

У купе уђе млад Македонац, плав, иде у Грчку. Нешто се жали на Грке. Од њега 

сазнасмо да је чуо преко радија да је данас покушан атентат на Киру Глигорова, 

лидера Македоније, подметнута је бомба испод његовог аутомобила, озбиљно је 

повређен.. Чудно, па ових дана је био у Београду и разговарао пријатељски са 

Слободаном Милошевићем и челницина Србије. Односи Македоније и Србије би 

требали да буду традиционално срдачни и братски.  

 

Да ли је ово политички обрачун? Ко стоји иза њега? Да ли је ово упозорење Кири 

Глигорову?. Или његово дефинитивно избацивање из политике? . Ноћ је топла, осећам 

мирисе југа, навиру сећања, љубазни сапутник Македонац ми показа некаква 

дискретна светла у тамној ноћи која муњевито остадоше иза нас:`` То је Ђевђелија``.  

 

Срце ми закуца убрзано.  

 

Македонци су јако слични Србијанцима, отворени, искрени, срдачни, али су Македонци 

још веселији и осећајнији.  

 

Срби су у Грчкој нешто као северњаци, повисоки светли, слично тако у Грчкој виде и 

Македонце,. Словени смо. Али нас наприример у Аустрији виде више као црномањасте. 

А овај млади Македонац је изразито плав, као Немац, или Рус.  
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Уђосмо у Грчку. Воз стаде у пограничном месту по имену Ејдомени. Овде ће нам се 

десити неочекиван непријатан догађај. Лалица ( надимак Радмила) је био пресретан, 

да дође и да се дружи са либертаријанцима на Скупу ИСИЛ-а у Атини, он се са 

некима дописивао, знају за његов допринос у публиковању књига Кена Скуланда 

Авантура Џонатана Галибла и др.Мери Руварт, Исцељења нашег света. Ја сам им о 

њему дао хрпу података, Лалица је заиста необичан момак, одличан ђак 

Математичке гимназије у Београду, врло интелигтентан и поврх свега атлета. Његов 

сан је да оде у САД и да тамо студира, овај боравак би му била прилика да успостави 

контакте са људима отуда, који ће му помоћи да његов `` Амерички сан`` и оствари.  

 

 



1362 
 

Наједном је наш даљи пут за Атину био онемогућен?. Лалицу је скоро ухватила 

паника. Гледао је у мене са разочарењем, као да сам ја крив?                                                   

Ево шта се и како десило. У наш купе уђоше грчки цариници и погранични полицајци. И 

не тражећи пасош или било какав други документ, из чиста мира, како се то каже, се 

окомише на мене, као да сам окорели преступник крминалац. Скоро да ме свалише на 

под купеа. Скоро да ме вежу као да сам лопов или џепарош. На брзину и врло кратко, 

тек реда ради, прегледаше наше пасоше. Рекоше нам кратко и врло строго, били су 

запенушани, бесни, водимо вас у први воз за Македонију, који наилази за неколико 

минута. `` Зашто``, питали су узнемирени и разочарани Радмило и Душан Покорни, 

што је још више разјарило љутите царинике. Иво Серкел је адвокат, белгијски 

држављанин, Белгија је чланица ЕУ-Европске уније. Он је у почетку, из солидарности, 

одлучио да се врати са нама, почео је да гласно и нервозно протествује:`` Они су 

чланови ИСИЛ-а, идемо на Скуп ИСИЛ-а у Агини, они су тамо званично позвани, имам 

овде писмене позиве, ја сам држављанин Белгије, чланице ЕУ``. Грци су били 

немилосрдни, строго су нам наредили да пођемо са њима на суседни колосек да 

седнемо у први воз за Македонију. У одласку спазисмо Иву да се испружио на 

прашњивом тлу перона, као у кревету, бесно узвикујући:`` Протествујем, кршите 

закон, одговараћете због тога``. Ми се укрцасмо за неколико минута у воз који наиђе, 

неко од присутних ми саопшти да су нас вратили због мене, помешали су ме са неким 

опасним криминалцем коме је забрањен улазак у било коју земљу ЕУ. Био сам 

изненађен. Зашто би Грци тако поступили према мени, мој живот је испуњен 

искреним друговањима са Грцима?.Исчекујем крајњи исход, тек онда ће разумети о 

чему се ради?. Воз је сада јездио на север кроз топлу и спокојну ноћ. Грчка и Грци, су 

сретан народ. Овде је сређена држава. Али тамо иза границе је Македонија, тамо 

почиње простор унутрашњости Балкана, то је нешто сасвим друго. Знам за то, и 

зашто је тако,. Проклето вековно наслеђе. Тамо се кољу. Бивша Југославија је 

утонула у поновну мржњу и братоубилачке ратове. Проклетство, дозвВеравају да их 

други завађају. Тамо живе Словени. ``Јаки момци``, `` снагатори``, које други 

сажаљевају, или им се потсмехују, Шта чинити, стално се питам? Лалица је био 

запрепашећен, дубоко разжалошћен и разочаран, био је убеђен да се неминовно 

враћамо за Београд, и да нема ништа од његовог `` Америчког сна``.. Скоро да се 

помирио са тим?. Оборио главу тужно и ћути. Ја се нимало не слажем да од нашег 

пута у Атину нема ништа. То им рекох самоувереним гласом. Они подигоше главе, 

пиљећи упитно у мене, није им нимало јасно и логично, како ја то сада замишљам да 

ми упркос повратка у Македонију, ипак можемо продужити пут за Атину?. 

Мобилисах све моје снаге, осврнух се око себе, спазих два млада Македонца, дремају 

безбрижно. Упитах их весело и пријатељски:`` Да ли овај воз пролази кроз Ђевђелију, 

да ли тамо стаје``? , узех намерно јужњачки нагласак, кога се сећам из детињства.`` 

Да стаје, за неколико минута ће Ђевђелија, стоји врло кратко``, рекоше насмејани и 

расположени. `` Силазимо у Ђевђелији, морамо однекле да јавимо нашима у Хотел `` 

Зафолија`` у Атини, шта се десило, да одмах интервенишу, да нас грчка полиција 

пропусти``, рекох им кратко. Узесмо наше пртљаге и стадосмо код излазних врата 

вагона. Композиција зашкрипа, чусмо кочници, воз стаде. Сиђосмо на малу железничку 

станицу, ту нема перона, стадосмо поред саме пруге. Око нас је дисала мирна летња 

ноћ, мирисао је југ. Чули су се цврчци. Добро се сећам тога мириса и тих ноћних 

звукова. Као да сам се вратио својој кући? Варошица Ђевђелија је дремала, или 

сневала у безбрижном спокоју. Исто онако као када сам био дете и живео у овој 

варошици сретне дечије дане. Југ је чудо, он људе чини безбрижним. Поред нас се нађе 

железничар. Искористих да га запитам:`` Да ли у Ђевђелији има хотел``, питам, али 

се сећам да када смо овде били 1941.године, да није било никаквог хотела. Али од тада 
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се много шта променило. Ту је и граница. Имали смо тако велику земљу. Сада смо је 

изгубили. Као када неко прода за багателу кућу, земљу и волове. Није крив народ. 

Железничар је био благонаклон, гледао ме је пријатељски:``Идите овом улицом право, 

после пар стотина метара ћете наићи на хотел``, показа нам руком. Нада нам се 

појави, живнусмо, нису нам потонуле све лађе, сви четворо кретосмо енергично и брзо 

кроз топлу ноћ ка хотелу. Варошица је спокојно сневала, у брзом ходу сам покушавао 

да препознам обрисе великих зграда дуванске станице, ноћ је била непрозирна, светла 

у становима су била погашена. Али сам осетио онај незаборављени дух мале варошице, 

мирних људи који воде своје безбрижне животе. Осећао сам душу њених уснулих 

становника. То су вредни и честити људи, лојални, поуздани ( том 1)                                                                                    

Док смо се приближавали хотелу, објаснио сам им да је моја породица овде живела 

далеких година пре Другог светског рата, тачније 1939 до 1941, године, када сам имао 

непуних шест година ( том 1). Они су ишли ћутке иза мене, питајући се да ли је хотел 

отворен у ове позне сате? Да ли ћемо добити телефонску везу са Атином? Шта ће 

они тамо рећи? Ми смо сиромашни, како ћемо надокнадити евентуалне новонастале 

хотелске и друге трошкове? . ``Изгледа да ћемо морати да се вратимо за Београд``? 

снуждено изусти Душан Покорни. Пред нама се указа прилично модерна зграда 

хотела. Хруписмо са улаза право у рецепцију, повећу просторију са наслоњачама. За 

шанком су нас посматрала радознало два средовечна човека. Изгледа да су мојих 

година. Исти су као и ми. Приђох им смешкајући им се опуштено и пријатељски, 

објаснивши им о чему се ради. Потрудих се да речи изговарам убрзаним акцентом, по 

јужњачки,.и узимајући локални општи стил понашања, који ми је остао урезан у 

сећање, још када сам овде био као дете. Замолих их да позову Хотел `` Зафолију`` у 

Атини, дадох им број телефона 01-664-9002, и да када се тамо јави глас, да ми дају 

телефонску слушалицу. Зачас сам са друге стране жице имао господина Хуберта 

Јонгена ( том 4), једног од организатора. Када чу шта се са нама догодило, рече ми 

помало забринуто, да ће видети шта могу да учине за нас, да их држим у току даље 

еволуције . Ја сам рецепционисти објаснио о чему се ради, они знају да смо из 

Београда, где и зашто смо кренули, били су врло кооперативни и благонаклони. 

Обратих се опет насмејан рецепционистима:`` Мој отац Милан Крсмановић је од 

1938 до 1941.године био шеф Дуванске станице овде у Ђевђелији, нарочито се сећам 

Глигора, он је био стражар ``( том 1) Један од рецепциониста када чу ове моје речи, 

устаде и скоро да поскочи радосно:``А бре Томчо, моји родитељи се сећају твога оца, 

а Глигор ми је род``. Даље су се ствари одвијале невероватном брзином, настао је 

невероватан и неочекиван обрт, врло повВеран за нас. Овај сав насмејан, што му је 

стражар Глигор род, ми приђе, ухвати ме за руку као да се знамо одувек:`` Хајте сви у 

мој ауто, ућићемо у Грчку, ту постоје пролази, знамо царинике, а даље се сналазите``. 

Сретни се нађосмо у Грчкој. Ми се дошаптавамо како даље, како доћи до воза, да ли 

ће нас цариници опет вратити?. `` Да уђемо у Грчку, па ћемо даље видети``, смирих 

их. Изађосмо из кола бескрајно захвални нашем македонском пријатељу. Он одби да 

нам наплати телефонски разговор и превоз. Из мрака се појави средовечан наочит 

црномањаст човек. Обрати нам се на чистом српском језику:``Улазите у комби, возим 

веш на прање у Солун, тамо смо за сат и по``. 464  

Нађосмо се ујутру на железничој станици у Солуну,`` ( Крај цитата поглавља из тома 

5)  

-Јануар 2015.године. Најезда Албанаца на Србију. 

Према званичним подацима око 60.000 Албанаца је затражило држављанство Србије. 

Куљају аутобуси са Косова према Мађарској и  Западној Европи. 
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О чему се ради? 

Документ број 475. 

18 јануара је објављено да је наводно шест милиона верника било на миси папе Фрање 

у Манили. 

19 јануара је пронађен мртав аргентински тужилац Алберто Нисман који је истраживао 

напад на јеврејски центар у Буенос Ајресу 1994. 

19. јануар је преминуо изненада у 61 години,  Предраг Симић, професор Факултета 

политичких наука ( 1954) 

 

             Предраг Симић. 

Предраг Симић, је био врло образован и компетентан политичар и дипломата. 

Обављао је бројне врло значајне задатке, пре свега као  професор ФПН-а Факултета 

политичких наука у Београду и бивши амбасадор у Француско. Припадао ја неколико 

политичких партија, једно време је био саветник прво Вука Драшковића 90-их, а потом 

и Војислава Коштунице 2000-их.Налазио се на значајном положају  амбасадора Србије 

у Француској, у време изузетно сложених и деликатних околности између две земље, 

које су гајиле традиционално добре односе, али који су били драстично  поремећени 

познатим поступцима Француске од почетка 1990-их година. 

Био је директор Дипломатске академије, редовни професор међународних односа и 

спољне политике Универзитета у Београду и Подгорици, аутор више књига о спољној 

политици. У медијима је често гостовао као аналитичар, коментаришући 

спољнополитичка питања. 

 

Поверене му  високе функције су захтевале велику одговорност и балансирање између 

врло  опречних ставова и захтева, како оних  из Међународне зхаједнице, тако и у 

Србији и гео-окр ужењу. 

 

Сваки његов потез је могао бити различито протумачен, од етикета издајника до патр 

иоте. Он је због тога био излаган годинама врло интензивном стресу.  

 

У таквим околоностима су  била неизбежна замерања. Која не би могао избегнути ни 

најмудрији човек. А Предраг Симић је био врло мудар. 

 

Њему  је једноставно препукло срце. 
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Он је, будући да је био врло мудар,  вероватно је био у току онога што се дешава у 

Србији,  копњења,али у Србији прекривеној ријалити програмима и замајавањима 

``хлеба и игара``.  

 

 20 јануара  у Јемену, шиитски покрет Хоутхи заузео председничку палату у Сани, 

председник (који није живео у палати) дао оставку два дана касније.  

Украјина постаје нови Балкан.Више од тога, Арабија Европе. Медија су препуна вести  

о сукобима у Украјини и арапском свету. 

Од 22 до 24 јануара се дешавају бомбардовања у Украјини, гину војници али  и цивили.  

25. јануар 205.године. Председник  Грчке  постао млади и оштрумни Алексис Ципрас. 

  
  

          Алексис Ципрас. 

 

25. јануара  Коалиције радикалне левице (СИРИЗА) коју предводи Алексис Ципрас, 

победила је на ванредним парламентарним изборима освојивши 149 мандата од укупно 

300 мандата.  

26 јануара  адвокати у Србији се вратили на посао после 4-месечног штрајка. Измењен 

Закон о јавним бележнику, који је ограничавао  делокруг права адвоката.  

27 јанура се десио  сукоб полиције и демонстраната у Приштини, преко 90 повређених 

- покрет Самоопредељење тражи смену министра Јаблановића (смењен 3. 2.) и да 

"Трепча" буде јавно предузеће.  

Српске двери издале саопштење : Мисионари Ватикана шире утицај у школству Србије 

Документ 475А. 

31 јануара  Исламска Држава убила јапанског новинара Кењи Гото.  

31. јануара  је Серђо Матарела изабран за председника Италије. 

-Фебруар 2015.године. Догађања. 

Задатак над задацима је да обезбедим лекове за Сашу. Они су такође и у финансијској 

кризи, не стижу да плате дажбине. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/25._1.
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98_2015.
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%92%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
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1. фебруара је Новак Ђоковић освојио рекордну пету титулу на Отвореном првенству 

Аустралије у тенису, победивши Ендија Марија са 3-1.  

Репрезентација Француске је освојила Светско првенство у рукомету 2015. победом у 

финалу над Катаром од 25:22. 

О чему се ради?  

Хиљаде косовских Албанаца прелазе преко Србије у Мађарску и даље ка Европској 

унији.  

Откуд сад то?   

3 фебруара `` Исламска држава``објавила снимак спаљивања јорданског пилота 

заробеног у децембру прошле године.  .  

3. фебруара- Међународни суд правде у Хагу одбацио тужбу Хрватске против Србије, 

као и противтужбу Србије за геноцид. 

6 фебруара сам добио одговор ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА у вези моје притужбе што 

се тиче накнаде штете, стају на моју страну, али не могу интервенисати због поцедур 

алних  разлога 

Документ број 475 Б.. 

 8 фебруара шесторица радника из Србије страдала у пожару на сибирском полуострву 

Јамал (дан жалости 12. 2.). 

10 фебруара  делегације Београда и Пришпине парафирале у Бриселу  Споразум о 

правосуђу.  

 

-Фебруар 2015 године. Са Милицом Јованић  на Авали. 

 

Кренули смо на Авалу од подножја са западне стране, иако је зима, дан је био 

релативно топао и ведар. Милица је због непроспаване ноћи била уморна и 

нерасположена. Познајем је добро, она је врло витална и борбена. Знам да ће следећи 

пут бити опет расположена. А то се може десити и за пола сата. 

Да ли је она метеоропата? Када би било  облачно, понекад би била и она у тмурном 

расположењу. Али чим би сунце засијало иза облака она би се насмешила. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_2015.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://sh.wikipedia.org/wiki/10._2.
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Имао сам обичај да је храбрим:``Горе изнад 10.000,00 метара увек сија сунце, јер тамо 

нема облака, сада ти све иозгледа црно, а сутра сасвим  другачије``. 

Умео сам да осетим када би она била задовољна или сретна. Јер би тада у себи врло 

тихо, скоро нечујно певушила. А њој није било потребно  много да буде сретна. 

Задихала би се понекад:``Хајде да се одморимо на клупи`` , пришла би празној клупи.  

Скоро смо сами. Овако дивна мала планина, у предграђу милионског Београда, а тако 

слабо посећена?. 

Милица је љупка и лепо грађена. Али би понекад добила неки сувишни килограм и 

помало се заокружила, појавиле би се наслаге на појединим деловима њеног 

женственог тела. 

Окрете ми се још помало задихана, као да мрзи себе:``Моја панонска дебела задњица``. 

Ја бих је тада тешио:``Мање једи, пази шта једеш, више шетај, вежбај, да омршаш`` 

Она мени одувек тврди да мало једе, а ја видим да она стално нешто жваће. 

А упорно ми тврди:``Мало једем``. 

`` Једеш, теби је храна бекство у заборав од проблема и неприлика``, покушавам да се 

удубим у улогу психотерапута. 

Она би тада  заћутала помирљиво. 

Од како је познајем често се жали да има мале груди. Што уопште није тачно, али моја 

убеђивања нимало не вреде. Питам се да није ишла на хируршку интервенцију и 

уградила силиконе?  

Уображава да је остарила:``Оседела сам, погледај коса ми је сва бела``. 

 `` Ни говора, имаш само неколико седих власи, далеко мање него ли већина твојих 

вршањакиња``, храбрио сам је, али тако и стварно мислим. 

Угојила се у последње време. Сада почиње да себе види на потпуно другачији начин 

него ли раније. 

`` Бабускара сам``, изговорила би те речи са презиром према себи. То је већ био 

мазохизам.  

`` Мала сам растом, сва сам обла``. тврди још једном нешто шт не одговара 

чињеницама.  

У њој ради своје снажан унутрашњи конфликт између представе какво би требало да 

изгледа њено тело, и његовог стварног облика.  

А одбија да смањи унос хране:`` Ради моја штитаста жлезда, нагони ме да једем``.`` 

Срчка``, ухватила би се за срце  руком.  
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`` Каква срчка, јеси ли када смо били на Златибору 2004.године ( том 5) исто говорила, 

а пела си се са мном на високе врхове од 1.500 метара, по осам часова дневно``, 

потсећам је. 

Она би ућутала. 

О њој сам често размишљао, о њеној растрзаној личности. за све је криво  њено де 

тињство, сурово одвајање од мајке онда када јој је она била најпотребнија. Од тада 

Милица има паничан страх од одвајања, које доживљва као напуштање, остављање. ( 

peurre de separation) . 

 

Не ради се само о  том тужном догађају у њеном животу, њена мајка је била по 

природи хладна и резервисаана, више година је радила у другом месту становања, а 

Милица би остајала са оцом .Колико је мајка била хладна, утолико је вишпе њен отац 

био привржен деци и и породици. Миличини родитељи су се из мирног градића у 

унутрашњости пресаелили у узаврели Београд. Срела је другачији свет и другарице. 

наишао је пубертет, бежала је са часова, почела да пуши.  Од одличног ученика једва је 

избегла понављање. Имала је болне ожиљке од љубавних промашаја. Вишегодишња 

љубавна веза са мушкарцом склоном алкохолу и  промискуитету је од ње начинила 

жену сличног понашања.Мада је она по приоди сневала друагчију љубав и однос 

мушкараца.према њој. 

Студирала је предуго, без жара, није радила у струци. 

Онда су стигле 1990 године,  и све оне кризе које сви познајемо. 

Њено здравље се погоршало, оболела је од  вирусног обољења, погрешном операцијом 

се њено здравље још више погоршало. Јавило се у благој форми и обољење штитасте 

жљезде. 

Све ове животне неприлике које су се на њу окомиле, су поразно деловале на њену 

психологију. 

Писао сам о менталним сателитима,о такозваним подличностима. Има особа које 

немају јасан идентитет, познато је да се у пуибертету може  иденртификовати са 

другарицама, или филмским звездама.  

Ту врсту расклиматаносги идентитета нисам код ње запазио. Њена личност је чврста  

Али сам приметио да се .у неким ситуацијама понаша на један начин, а у другим 

ситуацијама  на други,– као да је нека друга особа. 
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Обично је луцидна и логична, рационална. Али би ме збуњивали њени изливи 

љубоморе, које сам ја доживљавао вше као  манифестације посесивностги, него ли 

љубави, страха од губитка вољеног бића. 

Схватио сам да њена личност није интегрисана у складну целину, како каже познати 

белгијски психолог Пјер Дако, већ да у њој постоје ``делови`` , који плове 

неинтегрисано, као недовољно сварена храна у желудцу. и онда ови `` делови`` почињу 

свој живот и временом се осамостале, па би Милично понашање постајало више 

неконзистентно и недоследно. 

Милица је свесна ових унутрашњих растрзавања и ломова. Уме да их доживљава као 

унутрашњи конфликт.  Растуживала би ме када би ми сва потрешена причала детаље 

њене биографије. 

Ипак, ови конфликти између делова њене растрзане личности, су трајали предуго, били 

су врло интензивни и стално погоршавани суровим животним неприликама, што је 

блокирало њено сазревање.  

Њу одувек видим као емотивно незрелу, и  инфантилну особу 

Била је свесна генезе својих интимних проблема, али није имала снаге да их превазиђе. 

Покушавао сам да на њу делујем да се извуче из тешких психолошких дилема, али је 

то било безуспешно. 

То сам покушавао и са мојом супругом. 

Људе је врло тешко мењати. 

12. фебруара у  Минску су данас после 17 сати преговарања завршени разговори 

лидера Русије, Украјине, Француске и Немачке као и разговори Контакт групе који су 

резултирали усвајањем новог споразума под називомМинск 2, којим је предвиђен 

прекид ватре од 15. фебруара. 

-14 фебруар 2015.године. Европски суд у Стразбуру подрива темеље правне 

државе у Србији. СРБИЈА ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 

ПРАВНЕ ДРЖАВЕ 

Савет Европе је успоставио Европски суд за људска права (1998) и прогласио Европску 

конвенцију о људским правима (1950). Посебно је значајна улога у уједначавању 

правне и социјалне праксе када се ради о демократизацији друштва и успостављању 

владавине права у посткомунистичким земљама источне Европе, укључујући и Србију. 

СЦГ (Србија и Црна Гора) је постала чланица ЕС (Европског савета) 2003. године и 

потписала Европску конвенцију људских права, на основу које се грађани могу од 

2004. године обраћати Европском суду за људска права у Стразбуру. 

Напомене: 

1. НедовВеран број притужби примљених из Србије. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
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2. Преко 95% жалби уопште није ушло у поступак 

пресуђивања; претходно проглашени неприхватљивим. 

1. Бројка досадашњих представки Суду на пов¬реде права из Конвенције од 2004 до 

2013. године је била 13.000. Узимајући у обзир да је већина грађана Србије флагрантно 

угрожена у својим правима, та бројка је не само симболична, него је и практично 

потпуно безначајна. Поготово, јер је у 2013. години било 3.878 представки из Србије, 

само 193 представке су биле пресуђиване, код којих је у 23 установљена повреда права 

из Конвенције. 

Добро је познато да је Србија земља која се налази у врло дубокој кризи, 

проузрокованој масовним злоупотребама моћника, који су се из претходног поретка у 

метежу транзиције, претворили у тајкуне и новопечене богаташе, сада у наводном 

вишепартијском систему. При том су већину обеспомоћених грађана у правном 

вакууму транзиције опљачкали, и завели своју страховладу, са циљем да цементирају 

заувек статус куо. (ЕУ захтева легитимну приватизацију и поштовање људских права). 

Алармантно је да су се укрстиле криве рађања и умирања, сваке године је Србија мања 

за један истински град. 

Узимајући у обзир овакво стање у земљи, поставља се сасвим умесно питање: откуда 

тако мали број жалби овоме Суду? Зар су у Србији само 23 особе жртве кршења 

њихових људских права?  

Интегралан текст. објављен  у часопису Република , видети линк-

http://www.republika.co.rs/600-603/10.html 

14 фебруара напади на трибину о слободи говора и на синагогу у Копенхагену - две 

жртве, на обе стране,  нападач убијен сутрадан. 

  

 

 

 14.фебруара је потврђено да је "Исламска Држава" у Либији убила 21 египатског 

радника, коптских хришћана, на шта ће египатско ваздухопловство одговорити 

ударима 16 фебруара. 

15 фебруара званично ступа на снагу примирје у Украјини, према договору. 
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14. фебруара је преминуо још један спортски великан, обележје епохе која пролази  —
 Фрањо Михалић, југословенски атлетичар и тренер (1920) 

  

Фрањо  Михалић 

Истога датука је преминуо и  Louis Jourdan, француски глумац ( 1921), кога  је 

обожавала моја генертација. 

  

 

               Луи Журдан. 

 

Фебруар 2015.године. Догађања. 

18. фебруара Новорусијски побуњеници ушли у Дебаљцево, чиме су успоставили везу 

Доњецк-Луганск. 

21 фебруара  земљотрес у Тузли, 4 жртве.  

22. фебруара најмање три особе су погинуле а више од 10 је повређено у експлозији 

која се догодила током марша посвећеног годишњици збацивања бившег 

председника Виктора Јануковича у Харкову. 

26 фебрура је преминуо Бранислав Мартиновић, рвач, олимпијац  ( 1937).. Када се 

победнички вратио са Олимпијаде, сретосмо се у Нушићевој улици, руковали смо се, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sh.wikipedia.org/wiki/Louis_Jourdan
https://sh.wikipedia.org/wiki/1921
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sh.wikipedia.org/wiki/21._2.
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sh.wikipedia.org/wiki/26._2.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1937
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честитао сам му. Дуго ми је стезао руку.Сећам га се из тих далеких студентских дана, 

када је био славан. Црномањаст, средњег раста, али набијен и тврд као камен. 

 

27. фебруара је убијен  у центру Москве  Борис Немцов, вођа руског опозиционог 

Покрета солидарности. 

 
 

-Mart 2015.године. Догађања. 

 

   ДР. АНДРЕЈ ФАЈГЕЉ 

Содомизација Српчади. УЧЕ ДЕЧАКЕ ДА ЉУБЕ ДРУГАРЕ 

Нашег осмогодишњег сина су у школи учили да се љуби са другим дечацима, да се 

представља као девојчица и да може имати сексуалне односе са истим полом. 

Најстрашније од свега је што ове лекције недељама нико није приметио. 

Документ број 476-Интегралан текст. 

2 марта ирачка војска и шиитска милиција, уз подршку Ирана, су започели офанзиву на 

Тикрит који држи "Исламска Држава" - заузеће града објављено 31 марта мада је 

остало још џепова отпора. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://???????????????????.???.???/index.php/apokalipsa/782-sodomizacija-srpcadi
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Мања, сестра Душана Покорног, има две велике слике чувеног аустријског сликара. 

запитала ме за савет како да их прода., 

-5 март 2015.године. Моја белгијска пензија касни. 

Неко у Пошти Србије задержава моју белгијску пензију. Примам чек  у коверту око 

Првог у месецу.  Још није стигао чек. 

Обратио сам се 5 марта Националној служби за пензије Белгије са упитом, ДА ЛИ ЈЕ 

ЧЕК ПЕНЗИЈЕ ПОСЛАТ? 

Од  5 до 8 марта одржано Европско дворанско првенство у атлетици у Прагу - медаље: 

освојили Ивана Шпановић (СР, з), Асмир Колашинац (СР, с). 

 

            Ивана Шпановић. 
-5 март 205.година. Циклон Реа изазвао орканску буру и велике падавине на 

Балкану. 
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6 марта сам се обратио брату Бори у Лион, са молбом да интервенише у Бриселу да 

виде шта је са мојом пензијом, која још није стигла. 

8. марта се дпгпдип земљпурес  јачине 4,6 степени Рихтерове скале дана у 21.47 сати по 

локалном времену, епицентар у селу Мрчићи (Косјерић). 

Томислав Крсмановић: Ванредна ситуација због киша и поплава 

                                                О ЧЕМУ СЕ РАДИ? 

 

Последњих година Србија је се у сезонама киша и раста водостаја река, налазила на 

ивици аларма и перманентног ванредног стања.  

 

Сви они који се сећају, знају, да у прошлости, поготову оној даљој, пре више година, 

таквих узбуна, које се повремено граниче са  истинском паником, и такве немоћи 

државе и грађана да се одбране од природне стихије-није било.  

 

О чему се овде ради? 

 

Ако се упореде метеоролошки подаци уназад неколико деценија са истим последњих 

година, када су Србију затицале катастрофалне поплаве, поготову прошле године, 

закључак је јасан: таквих падавина је повремено било и раније.  

 

Али такве панике и немоћи супротстављања природној стихији није било, држава и 

народ су раније углавном били у стању да се одупру бујицама, много боље него ли 

данас.  

 

Откуд онда данас потоп појединих делова Србије, и штете, зашто држава и народ нису  

у стању да се одупру помами нараслих водостаја река?  

 

Одговор се може пронаћи на следећим нивоима:  

 

-распадом претходне државе и након скоро четврт века нечувеног ратног и сваког 

другог изнуривања, држава је осиромашила, нема новца, механизације, материјалних 

средстава, нема људства, укинуте су бројне службе и сервиси. 

-становништво је остарило и осиромашило, све лошијег здравственог стања. Многи 

нису у стању да се старају сами о себи, а како ће се борити против бујица? . 

-нарочито је драматично стање у удаљеним селима, где су често остале старије собе, 

немоћне и сиромашне.  

-раније је држава била са много више ресурса. 

-народ је био млађи и здравији, мање сиромашан него ли данас. Могао је да се брани 

 

Данас је све клонуло. 

 

Што је последица делимично објективних гео-политичких околности, али углавном 

због погрешних одлука државе. 

 

Данашња држава наставља да убрзава и интензивира погрешке претходних 

властодржаца. 

 

Последице ће бити још катастрофалније.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B)
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9. март — У судару два хеликоптера на северу Аргентине погинуло 10 особа, од којих 

су 8 били француски држављани. У несрећи су страдали пливачица Камиј Мифа, 

боксер Алексис Вастен и једриличарка Флоренс Арто. 

Бора ми је одговорио да је Брисел дао налог банци у Енглеској да ми проследи чек и да 

треба питати енглеску банку да ли је чек послала?: 

12. март — Исланд повукао кандидатуру за пуноправно чланство у Европској унији. 

13. март  У ширем рејону аеродрома Сурчин срушио се војни хеликоптер Ми-17 војске 

Србије. Погинуло је свих 7 путника и чланова посаде, међу њима и беба стара 5 дана. 

13. март. Београд, поподне, двогодишња девојчица отета на улици , убрзо пронађена на 

аутопут . отмичари француски држављани., ухапшени. 

Истога дана сам се обрати енглеској банци да сазнам шта је са чеком?  

14 марта.2015.године сам проследио  допис др. Јовици Тркуљи, професору Правног 

факутета у Београду, са захтеваним документима, што је он хтео да проучи. 

14 марта 2015.године, са Милицом Јованић опет на Авали.  

 

 

-Март 2014.године. Домаћим свемоћницима, балканским Неронима,  ударила 

власт у главу.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sh.wikipedia.org/wiki/13._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/13._3.
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                 Пожар.  

Држава очигледно избегава да надокнади почињене штете. Оно што је још много горе 

од тога, њени органи нстављају да незаконито посежу за мојим правима, причињавају 

нове штете.Држава не жели да плати рехабилитациону накнаду штете. 

-16 март 2015.године. Писмо млађем брату Милићу у Београду: 

Томислав Крсмановић: Нерон спалио Рим, да град преуреди и планира на нов 

начин, и да добије државничку инспирацију. 

 

Римски император Нерон је одувек пленио необичну пажњу политичких аналитичара 

свих времена, широм света, који су у његовој владавини тражили аналогије са каснијим 

збивањима, све до данашњих дана.  

 

Историја се понавља, исти концепти поново постају применљиви, не губе на актуелнос 

ти, сложни су они. Што изнова подстиче рађање нових теорија вечитости завера.и 

структура власти, све до данашњих дана, оних видљивих, и оних које то нису, како их 

данас називају-неформална власт.  

 

А у време Нерона су то били свемоћни римски патрицији.  

 

Нерон је био немилосрдни и крвави диктатор и тиран, у служби патриција у тамним 

одајамА. Убеђен у опсени и самообмани да је неприкосновена власт. 

 

Завео је прогоне по закону о Увреди величанства, они који су ковали завере и 

критиковали су  бивали погубљени, многи отровани, изненада необјашњиво широм 

Рима су се људи масовно разбољевали и умирали..  

 

У Риму је букнуо пожар 64. н. е., а за који се појавила сумња да га је подметнуо сам 

цар, јер је наводно хтео да град преуреди и планира на нов начин. Испразнили су реку 

Тибар да поплаве Рим, да угасе пожар, иако је Рима такорећи пливао у води, изгорела и 

је и његова палата.  

 

Нерон се бавио цртањем, сликарством, вајарством, певао је и писао песме, вежбао је 

вештину беседе и државничког ораторства.. 

 

Има тврдњи да је Нерон запалио Рим да би добио владарску говорничку и стратешку 

инспирацију.  

 

Против Нерона су, међутим, устали преторијанци, извршио је самоубиство, а последње 

су му речи, биле:`` Какав уметник,какав управљач наивних маса, а умирем!«.  

 

Нерона су довели на власт римски свемоћни патрицији, који су владали из сеновитости 

њихових белих палата. А када им више нје требао они су дали налог преторијанцима ( 

специјалцима) , да га уклоне. 
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-Март 2015.године. Невоље Ђолета ( чувеног сликара Ђорђа Прудникова) . 

 

Школски друг  Ђорђе Прудников ( томови 2-5), познати сликар, је без стана, у  тешкој 

ситуацији, не излази из куће такорећи, шаље  редовно поруке на нашу Yahoo group   

Ђорђе ми се жали очајан:``Избацили су ме из стана, наводно зато што сам сликао 

Слободана Милошевића. Сада сам подстанар``.  

Ђоле је естета: `` Изгубио сам зубе, не мичем због тога из стана``.  

Сликао је и Тита: 

 

Портрет Јосппа Броѕа Тита. 

Ђолетов отац је Бели Рус, нашао се у Србији након победе бољшевика. Мајка 

Српкиња, Ужичанка.  

Његова мајка  је из богате грађанске породице, наследио је простране земљишне 

парцеле на најатрактивнијем  месту на Златибору, на падинама испод самог врха 

Чигота. Приликом мојих дружења са Ђолетом на Златибору  1968 и 1971.године  ми је 

Био сам код Бобе јуче, стоји, чека те нов велики кауч, широк, могу три особе, дугачак, 

дебео, ћебад, јорган, јастук, чаршави, све ново. 

 

Бобо ће да плати све трошкове превоза, доћи ће два радника, Бобо неће улазити у твој 

стан, радници ће изнети стари лежај, и донети поставити нови. И готово.  

 

Јави се Боби, он очекује да то уради. 

 

Томо 
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лично показао где се налазе његови хектари на падинама највишег врха Златибора 

Чиготе изнад ондашњих Партизанских вода ( сада се зове Златибор), што је 

прикаказано у тому 2  Саге о ... ићима РОМАН О БРИСЛУ ( 1965-1978), на странама 

507 и 749.   

Због нечега не жели засада да прода. 

Обратио се својевремено председнику Србије Борису Тадићу: ПИТАОЕ ЉУДСКИХ 

ПРАВА: ПИСМП ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ- Ђпрђе Прудникпв…Predsedniče Tadiću,zašto ste 

dozvolili članu DS  a predsedniku Opštine Stari grad  da me istera iz stana jer sam slikao 

Slobodana Miloševića. I Paja Jovanović je slikao političare i …………svi su ga poštovali 

Djordje Prudnikoff 

clan 

 Francuske Akademije Nauke i Umetnosti, 

Americkog Drustva Portretista, 

 Kanadskog Drustva Portretista, 

Spanskog Udruzenja Umetnika u Barceloni, 

ULUPUDS-a, Beograd 

http://www.prudnikoff.com 

——————————————————————– 

 

Gde je  Pravda?Ako sam vec sedam godina u iznajmnjenom stanu,  ako u poslednjih 

dvanaest godina, boreci se za stan, i kome sam bio od 1957…..naslikao samo 

desetak slika…trebalo bi da pitamoOlju Ivanjicki…………..zasto izjavljuje u listu 

„PRAVDA“ :“ Iako je u opisu moga radnoga mesta da slikam i portrete, ja nisam nikada 

slikala političare ! „Kakav moralni sljam!Njoj su prvo narucili portret Milosevica, radila 

ga dva meseca i kako nije uspela ni da liči, naručili su od mene.Čak je iskoristila i tu 

priliku da ode kod Miloševica, u pratnji TV….da mu sliku pokloni .A mene su ostala 

g…..a  iz politike, zbog tog portreta isterali iz stana.I niko me nije uzeo u 

zastitu……..politicki nepodoban…….Hahaaaaaaaaaaaa. Sasvim ukratko. 

SAVETU EVROPE. European Court of Human Rights Council of Europe 

F – 67075 Strasbourg-Cedex Broj predmeta19726/05. 

http://www.prudnikoff.com/
https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2012/07/zakon.jpg
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Postovani gospodineB. P l e š e.Obavestavam Vas da su me izbacili na silu iz stana  4. u 

ponedeljak!Puno pozdrava moja slika  

 N I KO L A   T E S L A. A to je najbolji portret Tesle   

 

-Март 2015.године. Догађања. 

18 марта су одржани ванредни избори у Израелу, највише гласова за Ликуд  премијера 

Нетанијахуа.. 

Истога дана у Србији ухапшено осам особа поводом масакра у Сребреници. 

Радим на Саги 5. Био сам увече у  Руском дому, представила се једна општина Србије. 

-  

                           Руски дом. 

20. марта у нападима бомбаша-самоубица на две џамије у Сани погинуло је више од 

130 особа. 

  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2012/07/nikola-tesla.jpg
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19 марта сам се опет обратио пензионом, фонду у Бриселу: Још нисам добио чек. 

Изволите у прилогу захтевана документа за доставу пензије на мој рачун у Банци 

Интеса. 

-20 март 2014. Свадбе у Београду. Звуци прошлости. 

Данас је топао и сунчан дан. Целу ноћ широм отворени двокрилни прозори у соби.  

Када почне сезона отворених прозора у соби од почетка марта до краја октобра, 

поготову и када почиње отварање врата терасе средином априла, у правом смислу речи 

живнем. Свеж ваздух који надире споља је прави еликсир за задравље. 

Радујем се надолазећим топлим данима.  

Зар је могуће да ће за месец дана почети купање на Ади?  Биће, ако буду топли и 

сунчани дани и топле ноћи.  

А онда, само месеца дана касније у јуну, идем на најдраже место, на Дрину.  

Живот је тежак, неподношљив, подмукли удари са свих страна, али, чим бих кренуо ка 

Авали, испео се на њен врх, или шетао брзим корацима један сат Миљаковачком 

шумом, мутљаг апатије који тежи да произведе депресију би нагло нестајао, као густи 

слојеви магле под налетима снажног ветра. 

Сјакти као сунце помисао на скори одлазак на Дрину, зар је могуће, само за два и по 

месеца? Сину бескрајно небеско плаветнило и вечити оптимизам на спокојним 

пропланцима који у миру дремају изнад Дрине, искричи отсјај јаре летњег сунца  у 

валовима бистре реке зеленике. 

Како време брзо пролази? Прођоше јесен и зима и не осетих. Ево долази летња сезона, 

а као да су јуче били облачни и тмурни октобарски данаи, када ми Милица Јованић 

рече , као да је на ивици депресије и безнађа:`` Не волим зиму, а она наилази``. 

Изгледа да са старењем и годинама проток времена доживљавамо другачије, него када 

смо били млади. Месеци лете некако брже, само пролете, као брзи воз.  

Можда нама који старимо време лети, јер га неумитно трошимо, а младима га има 

напретек, па се растегне?.  

О томе сам разговарао са другом из ђачких дана Радетом Главичким ( томови 1-5). Он 

има другачије виђење:``Научници су измерили, време се убрзава``. 

Чух у суседству бесно удара добош, онда га заглуши резак писак трубе,Роми свирају 

испод прозора суседне вишеспратнице популарну мелодију ЂУРЂЕВДАНАК. Понеко 

отвори прозор па им баци новчаницу или металне новчиће. Они знају да им ја увек 

када сам у стану понешто добацим са моје терасице, груну ромски оркестар испод моје 

терасе на међуспрату. Изађох на терасу и бацих им свежањ новчића. Покупише и 

погледају у вис на горње спратове, да ли ће им још понеко одозго бацити награду за 

концерт.? 
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Када год могу, уделим онима којима треба да преживе.  

Један други Ром се појављује с ` времена на време са свиралом, засвира српско коло, 

баш као да је прави Шумадинац,  дође под моју терасу, знамо се из виђења, учтив је и 

љубазан, смешка ми се драго, дубоко је захвалан када му са терасе добацим мало 

новца. 

 

Данас опет зачух како мојом улицом мили колона аутомобила, трешти 

музика.Непрестано трубе аутомобили, оглашавају да се неко жени и удаје, да се ствара 

породица, доћи ће и деца. 

Као да се присетих  давних дана, када је наш народ био млађи и моралнији, сећају се 

тих сретних дана и ове данашње помало залутале  генерације, проговарају у њима 

потиснута сећања, сирене аутомобила непрекидно одјекују, успомене на свадбу оца, 

мајке, осећају они да се све мање рађа деце. 

Хоће да се отму бујици слободног живота. А хтели би у исто време и децу.  

Деца, као да се дављеник хвата за сламку? 

Изађох на терасу, аутомобили окићене заставама Србије се зауставише испред 

оближње зграде. Изађоше млада и младожења искићени цветним гранчицама, сви се 

загрлише,  окићени сватови, сретни родитељи, стричеви , тетке, сви се радују да се 

роде деца.  

У Србији је још увек жив фолклор. 

Ипак, Србија је још увек жива, није преминула 

Опет груну оркестар, овога пута то нису били Роми.  

Завришташе обесно девојке. Одјекну смех раздрагане деце, поставише малу девојчицу  

на хаубу аутомобила, да је сликају. 
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Шта је то са децом, мале девојчице се скоро задевојчиле, добиле некакве озбиљне 

изразе лица ријалити дива? 

Посматрао бих повремено свадбе у суседном ресторану `` Палма``. Био бих и врло 

растужен, али и на неки начин обрадован.  

Зар је могуће да смо ми постали овакви ?, питао бих се скоро постиђен 

Поред оних достојанствених жена и мушкараца, понекад би се непристојно, или 

раскалашно,  кроз велику салу ресторана увијале накинђурене утегнуте младе жене, 

или и средовечне, истурајући скоро нападно своје облине. Поред  њих би се 

тајанствено, или поседнички, кретали плећати момци, или обријане делије, понеки са 

изразима лица мафијаша, уличних мангупа или макроа. 

Најгоре, најтужније је настало када би музика засвирала коло, и присутни изашли 

усред сале да заиграју. 

Није то више било наше народно коло, настало би некакво оријентално увијање,  

нешто као чочек, понекад скоро да заличи на трбушни плес. Младе жене и мушкарци 

би ђипали свако за себе, дижући руке високо у вис, жене би се мазно увијале. 

Ја такво српско коло не памтим. Можда нечег слично је било у Врању у Јужној Србији, 

али не у осталим деловима Србије. Ово је накалемљено медијским шундом и ријалити 

субверзијом  негде са Југа, из Азије, ко зна одакле?. 

  .  

Одахнух, спазих иза столова поустајаше родитељи, они старији, средовечни, узеше чашице  у 

руке, куцнуше су звучно, то су здравице наших мудрих сељака, часних и поштених, бораца и 

духовних патријарха. приђоше им младенци, озбиљни . сви се изљубише. Одјекнуше снага и 

слога 

Гледају младенци  у старије да их они поведу и спасу. 

Одахнух, засвира Ужичко коло, сви као по команди поскакаше, оне бедевије, они уличари, сви 

заиграше право српско коло, постадоше оно што су били ,и што је у њима запретено.  

Само неко треба да то потстакне. 
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Постадоше људи. суштина нашег проблема, не само Срба, него  и других  балканских народа, 

је да се вратимо себи. Да се уљудимо, да постанемо људи. 

У топлим месецима и данима, или када су преноси значајних спортских натицања, би 

се у становима у суседству окупљали млади, давали би одушка своме расположењу, 

дуго у ноћ запевали би гласно, углавном народне песме. Иако би то махом биле 

новокомпоноване песме. певали би и радовали се млади људи, многи без запослења, 

или живе продужено са родитељима, у бригама, без склопљених породица. Генерације 

које губе понекад идентитет. Нису хтели да оду ван земље, или им то није било 

могуће? 

Ипак, из њихових песама је се као моћна река понекад изливало оно наше, аутентично, 

не дамо се, боримо се. Већ годинама, скоро деценијама само порази. А када побеђује 

Ђоковић, када постаје најбољи светски спортиста, када победу однесу наши 

ватерполисти, кошаркаши, одбојкаши, аатлетичари, сва млада Србија устане на ноге и 

вришти. 

Као дете сам слушао у мирним ноћима спокојне песме свакојаких војника, четника, 

партизана, касније је из касарни ЈНА допирала у топлим летњим вечерима сетна песма 

наших војника који су служили војни рок.  

То су биле наше праве песме, народне. 

У ноћима  у 2015.години, у Београду, на Миљаковцу, иако ми се понекад учини да иако 

сам у Србији, да сам ипак у некој туђини, а нисам у туђини, ослушкујем песме 

раздраганих младих до дубоко у ноћ.  

Ипак, те њихове песме понекад тако заличе на оне песме које сам слушао широм 

Србије као дете. Још за време Другог светског рата. . 

21 март 2015.године. Репресија у Србији. 
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 -22. марта- Новак Ђоковић освојио 50. титулу у каријери победивши 

Швајцарца Роџера Федерера у финалу Индијан Велса са 2-1. 

 

             Новак Ђоковић са супругом. 

Томислав Крсмановић                                                                        23.3.2015.године.  

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; www.isil.org.Vikipedija; АРХИВ САНУ. 

 

 

РЕПРЕСИЈА У СРБИЈИ. 

Масовни прогони грађана. 

 

Према Заштитнику Србије, Хелсиншком одбору људских права, Фонду за хуманитарно 

право, Београдском центру за људска права, синдикатима, појединим НВО, медијима, и 

појединцима и установама који се баве људским правима, ато виде и сами грађани, 

стање људских права у Србији током 2014 године било је забрињавајуће. Стање 

владавине права и правне сигурности, примена закона, и поврх свега – економска и 

социјална ситуација, били су такви да нису обезбеђивали личну безбедност и 

имовинску сигурност већини грађана, и ниво потребан за достојанствен живот људских 

бића.    

 

Већина осиромашених грађана који су све старији и болеснији живи у свакодневном 

страху и несигурности. Хара бела куга, Србија се празни. Одавно је се упалио аларм- 

укрстиле су се кривуље рађања и умирања, Србија је сваке године мања за један повећи 

град,   

 

А сви ћуте. 

 

Овакво трагично стање има своје намерне узрочнике. 

 

То је злочин против човечности.. 

 

И о томе се ћути. 

 

Овде се нема намера да се продубљено анализира положај и поштовање људских права 

у Србији, јер је то мање више познато. 

 

Овога пута је циљ да се јавност упозна са валом репресије који се ваља преко Србије.  

 

А о томе се ћути. 

 

Илустрације ради, наводи се  известан број од поретка злостављаних и прогањаних  

појединаца ( уз напомену да је данас већина грађана угрожена ): 

 

-Томислав Крсмановић, аутор овога текста, председник Покрета за заштиту људских 

права, оснивач овога покрета још од 1 марта 1975.године, писац , који је од 1975.године 

до данас изложен прогонима који се могу сазнати на следећим линковима: 

http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŢBA ZA NAKNADU ŠTETE; 

http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA. 
http://enlite.org/bela/05.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 
БЕЛА КЊИГА О СМЕТЊАМА У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА-

http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА  

http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE 
-http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%9F%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80
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22 марта у Јемену шиитски Хоутхи побуњеници заузимају Таиз након чега арапске 

земље на челу са Сауди Арабијом врше ваздушне ударе на њих.. 

 24.марта - Лет Германвингс 9525: авион на линији Барселона - Диселдорф срушен од 

стране копилота у Француске Алпе, 150 мртвих.  

 

 Да ли је пилот био душевни болесник?  

 
 

-25 март 2015.године. Ја сам жрта репресије. 

Документ број 477. Интегралан текст. 

27 марта фудбалска утакмица Црна Гора - Русија прекинута након два инцидента. 

29 март.Други круг департманских избора у Француској, велики успех опозиционе 

деснице. 

 30 марта  - Жалбено веће Хашког кривичног суда за бившу Југославију наредило 

повратак Војислава Шешеља у хашки притвор. 

  

  
             Војислав Шешељ. 

  

 • 31. 3. - Формирани Савет министара БиХ (прем. Денис Звиздић) и Влада 

Федерације БиХ (прем. Фадил Новалић). 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:320_GERMANWINGS_D-AIPX_147_10_05_14_BCN_RIP_(16730197959).jpg
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  Најезда буба руса у стану. Као најезда птица  у филму Хичкока ПТИЦЕ ( THE 

BIRDS). 

 

 

-Април  2015.године.Догађања. 

1априла је одржан . састанак председника САД и Кубе Барака Обаме и Раула Кастра на 

маргини Самита Америка у Панами. 

1. априла је преминула  Мисао Окава, најстарија жива особа на свету (1898) 

 2 априла у Лозани постигнут оквирни договор о нуклеарним активностима Ирана. 

Истога дана Ал-Шабаб убио 148 људи у нападу на универзитет у Гариса, Кенија. 

 -  

 

3 априла сам опет отишао  у Француску улицу у Београду, где се налази  Добротворно 

удружење Православне цркве, где ми је племенит човек, по имену господин Ратко,  дао 

новац за Сашин лек. Она се мучи, тешко дише, повремено скоро да се гуши. Овај лек је 

за њу спасоносан. 

Милану настављам да тражим посао. Валерија и Ксенија су близу, у суседству. 

Повремено се видимо. 

6. априла је преминула и  Гертруда Вивер, такође најстарија жива особа на свету (1898). 

Срео сам Веру Кондић, обично се видимо на кратко у згради Синдиката Независност 

Нушићева број 4, код врата лифта. Ако би наш разговор требао да потраје дуже, 

налазили би се у неком од оближњих кафића. Вера је за мене импресивна жена, мудра, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
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образована, искусна, достојанствена. Она је Босанка, али рођена и одрасла на југу 

Србије, њен отац пуковник ЈНА је био на положају у Нишу. Она је удата, њен муж је 

по националности Италијан, немају децу.. 

Дуле Покорни и ја смо били на Авали, а потом увече свратили у Руски дом.  

Следећи дан сам опет био на Авали, са Милицом.  

Ако не идем на Авалу, шетам се убрзано у оближњој Миљаковачкој шуми.  

А преко дана вежбам са тегићима. 

12 априла се опет дрма тло на Балкануј,земљотрес магнитуде 4,3 по Рихтеру на 

Јахорини. 

13 априла и наредних дана - бродолома миграната на Средоземном мору, између 

Италије и Либије и код Родоса, преко 1.000 мртвих. . 

 

 

 

Дошло је до таласа насиља против странаца у Јужној Африци.  

Заштитник грађана у Србији Саша Јанковић у центру афере око пиштоља 

и самоубиства његовог пријатеља 1993,године.? О чему се ради? 

13. априла је преминуп Гинтер Грас, немачки књижевник (1927)  

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81
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   Гинтер Грас. 

 

У априлу 2015. Жељко Митровић је награђен "Златним Беочугом" за трајни допринос 

културе града Београда.  

  

У знак протеста, академски сликар Вељко Михајловић вратио је ову награду додељену 

1999. године. 

-Април 2015.  

На убрзано копњење здравља грађана указано још пре више од трећине века. 

Данас је неупоредиво горе. 

Документ број 478. Интегралан текст. 

- 

-  

 

Здравствена катастрофа. Узрок број 1 националне трагедије Србије. 

Становници Србине огледни пацови  без њиховог знања. усправимо се и урликнимо: 

НЕ ДАМО СЕ! НЕ!. 

Документ број 479. Интегралан текст. 

Србија- једна од ретких земаља у којима је онемогућена несметана употреба 

интернета. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:G%C3%BCnter_Grass_auf_dem_Blauen_Sofa.jpg
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Документ број 480. 

13 април.2015.године. Још нисам добио пензију из Белгије, 

Банка Интеса из Београда послала документ: како да банка из Брисла проследи пензију 

на рачун у Београду. Пензиони фонд Брисeла ме упутио на бриселску банку. али та 

банка је одбила да ми саопшти висину банкарске провизије. због чега нисам могао да 

прихватим да пензија иде преко те банке. 

 

-14 aприл.2914,године. Допис Ивану Ивановићу, писцу.. 
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Панто Савић ( томови 1-5) је ветеринар. дао ми је савет како да се отарасим буба руса. 

Никола Рајаковић тражи посао за Милана. 

Томислав Крсмановић                                                                             14.4.2015 године   
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064 - 3095176;  
books@eunet.rs ;  Википедја .   www.isil.org ;    АРХИВ САНУ.   
  
  
Драги и поштовани Иво,   
  
Том 5 мога аутобиографског романа Сага о ... ићима ( ПетровиЋИМА, ПавловиЋИМА,  
итд)  са  насловом  PUZZLE.  ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА ( 1993 - 
2004) , је спрем а н   за публиковање, само чекам да добијем од тебе мишљење.   Прва  
четири тома су објављена  ( у електронској верзији) ,  и покривају време од 1940 до  
1993.године, дакле до сада је покривен мој живот од 1940 до 2004.године (  Ро ђ ен сам  
1936.године).  Рачунам да до к раја ове године објавим и том 6 ( 2005 - 2015.година).   
  
Мој живот је врло необичан, као и твој, ми смо обадвојица бескомпромисни борци који  
не посустају. Про ш ао сам кроз свакојаке прогоне, укључујући и затворе, лудницу,  
званично проглашавање лудим, уништавањ е професије, растурање породице и брака,  
незаконито отуђење ли ч ног стана ( са образложењем `` да не одржава у њему састанке  
дисидената``),  заплену рукописа 20 необјављених књига, сметње у политици ( оснивач  
сам 1975.године, и председник Покрета за заштиту  људских права, сети се био сам    
врло активан и присутан у јавности 80 и 90 их година, и кандидат за председника  
Србије). Описујем Други светски  рат, ( али и ратове 90 их у Братунцу и Сребреници,  
одакле је мо ј а мајка),  усташе су поклале 30 мојих сродника,  видео сам и описао,  
четнички војвода Јездимир Дангић је близак сродник моје мајке,  нарочито је  
сензационалн оно што ми се дешавало за време мога боравка у Бриселу Белгија од 1965  
до 1971 и од 1973 до 1974.године, у раљама албанске мафије.   
  
Као и ти, и ја  сам жртва без кривице. Али разлог постоји, да мојим вишеде ц енијским п  
рогонима индоктринирају и заплашују друге.  
  `.  
Зашто ми сада све ово чине? .    
  
Молим те погледај даље приложене кратке прилоге о мени из пера угледних  
књижевника, и мој текст твога евентуалног Мишељења о мени за Том 5 Саге:    
  
- Мишљење Косте Димитријевића у ворду   
- и исти текст објављен у фебруарсом броју КЊИЖЕВНИХ НОВИНА ( члан са м УКС)    
- Мишљење Маринка Арсића Ивкова   
- Мишљење Миле Алечковић   
- Мишљење Саше Срећковића   
- Текст твога Мишљења   
  
Дата су бројна мишљења.   
  
На сајтовима су четири тома , споро се отварају, нарочито том 4, због дужине, том 4 има   
скоро 2.000 страна :     
Сага о ..ићи ма Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА - http://enlite.org/sage/1.doc .   
Сага о ... ићима Том 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА -- http://enlite.org/sage/2.pdf   
Сага о ... ићима Том 3, РОМАН О  БРИСЕЛУ -- http://enlite.org/sage/3.pdf .   
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15. априла 2015 године је био велики дан за стрпски  спорт и за Србију, српски тенисер 

Новак Ђоковић проглашен за најбољег спортисту света на церемонији доделе Лауреус 

награде. 

19. априла је 28 особа спашено са брода који је потонуо 96 километра од либијске обале 

и на ком се налазило најмање 700 афричких избеглица. 

21 априла је извршен напад на Гошинце: наоружана група са ознакама ОВК накратко 

заузела караулу Гошинце на северу Македоније.  

На Прослави 200-годишњице Другог српског устанка у Такову 23 априла, додељене 

нове заставе бригадама Војске Србије. 

 19 априла Саша ( разведена супруга) је била смештена у болницу. 

 23 априла , поводом 100-годишњице Јерменског геноцида, Јерменска апостолска црква 

канонизовала 1,5 милиона жртава. 

 25 априла разорни земљотрес у Непалу, хиљаде мртвих, страдала и места са листе 

УНЕСКО-а и неколико планинара на Евересту. 

25. априла  у земљотресу магнитуде 7,9 степени који је погодио Непал страдало преко 

две хиљаде људи. 

26. априла Нурсултан Назарбајев пети пут изабран за Председника Казахстана.. 

А Македонско министарство унутрашњих послова покренуло је велику полицијску 

операцију у близини границе са јужном српском покрајином Косовом и Метохијом. -

 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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 27. април а у зворничку полицијску станицу је око 19.10 упао наоружани 

припадник вехабијског покрета са пушком пумпарицом и пуцао у полицајце. У 

размени ватре један полицајац је убијен, двојица рањена, а нападач ликвидиран. 

  

 Април 2015.године-Коста Димитријевић : Томислав Крсмановић.-српски Карл 

Уве Кнаусгард, или 

https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Коста Димитријевић:  Томислав Крсмановић - српски Карл Уве  

Кнаусгард; или Карл Уве Кнаусгард   - норвешки Томислав  

Крсмановић?         

Ч увен и  норвешк и  пис а ц Карла Уве Кнаусгарда, најконтроверзнијег писца данашњице ,  
се прославио у свету романом Моја борба, који т ако необично, упадљиво, потсећа по  

својој литерарној концепцији на Крсмановићеву Сагу о .. ићима . И Кнаусгардова сага ,  
као и Крсмановићева, има шест томова и неколико хиљада страна, хиљаду аутентичних  

ликова, у којој пише  о   свом   животу ,    огољено   и   болно   и скрено,   као   и   Крсмановић,   о   
неколико оптужби за клевету и претњи смрћу,   с помиње  често  лудницу , исповеда се о  

развод у  брака, прекид у  комуникације с више од пола своје породице .   Без устручавања,  
прегорело, као и Крсмановић, се изјашњава о најшкакљивијим жив отним темама.    
  

Кр смановић еви  необични  и инспиративни текстови у електронској верзији су још  
крајем 1990 - их година, дакле, скоро десетак година пре сензационалне књиге Моја  

борба Карла Кнаусгарда кружили интернетом по целој планети, стизали су и у  
Норвешк у.  Објавио је у писаном ( штампаном) облику  први део ових дневничких  

записа  са  називом ``Дрински рашомон`` још 2003.године, који покрива време од 1940  
до 1945.године ( Сфаирос, Београд, 2003.година, ISBN 86 - 7612 - 010 - 2), која је послата у  

многе земље света, и у Норвешку.   
  

Старац  Сантјаг о, јунак Хемингвејовог романа Старац и море није  хтео да призна да  
због његових година  није кадар да упеца велику рибу , па  се отиснуо на море ,  и упецао  

већу  рибу  него што су други рибари могли.  Он је успео  да се избори са рибом, али не и  
са ајкулама ,   које  су  му  оглодал е  рибу,  старац  је у луку довезао са мо њен костур.    

Крсмановић се појавио са његовом концепцијски јединственом Сагом, још пре  

петнаестак година , дакле   много  пре Карла Увеа Кнаусгарда,     

Д а ли су и њему ајкуле оглодале литерарну инвентивност и преотеле идеју?    

Јављају му из Америке да је њего ва књига врло, врло импресивна. Да желе да је тамо  
објаве!   
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Карл Уве Кнаусгард-норвешки Томислав Крсмановић 

  

Мај 2015.године.Догађања.. 

 

Месец април је био топао. Последњих неколико дана априла температура је се 

приближавала 30 степени целзијуса. Знао сам да се језерска вода загрејала 

1 маја око 14 часова кретох аутобусом у правцу Видиковца и даље ка Ади 

Циганлији.Када крочих на прелаз ка језеру, из даљине спазих како језерска вода пршти 

на сунцу, дакле има купача. 

Видех Оливера Јовановића у води како енергично плива замасима дугих снажних руку. 

Оливер и ја смо се спријатељили. Он је драг саговорник. 

 

Обрадовах се, ове године сезона купања почиње рано. Предстоји дуго топло лето. 

рачунам месеце за време којих ће бити купања на Ади: мај, јуни, јули, август, 

септембар. Дакле пет месеци, још један месец па пола године. 

Сваке године неко од сталних купача нестане. Умиру људи, не само стари, него и 

средовечни. 

Будући да су април и мај топли, рано су сазреле јагоде, оне наше, из поља. Оне су 

права ствар, оне што увозе из јужних земаља, су велике, али без правог укуса и мириса. 

У Мутаповој улици се састају опозицонари и борци за људска права. Стигнем да одем 

и до Руског дома. 
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-Мај 2015.године. Порука професору Кену Скуланду у вези сличностги дневника 

норвешког писца Карл Уве Кнаусарда и мога аутобиографског романа Сага ол .. 

а.  

5 маја су се десили нереди испред зграде македонске владе поводом заташканог 

убиства од стране полицајца 2011., наредних дана протести у још неколико градова 

(опозиција од фебруара објављује "бомбе", снимке прислушкиваних разговора).). 

6 маја сам се опет обратио Бриселу у вези пензије, проследо сам на њихову адресу 

захтевана документа да би моја пензија могла бити испоручивана не путем чека у 

писму на моју адресу, него преко банке Интеса.: 

 

О чему се ради у вези неиспоруке белгијске пензије, се види из мога дописа брату Бори 

у Лион, Француска : Настале су нове компликације , Банка Интеса ме је 7 маја 

обавестила да један чек који ми је исплатила, није прихваћен од банке са којом 

сарађује, да су због тога настали нови трошкови и да су моје обавезе према Бнци 

Dear Ken,  

Norwegian writer Karl Ove Knausgård published in 2009 his book My Struggle, series of six 

autobiographical novels, which were published in 2009, 2010, and 2011. The six books total 

over 3500 pages. These books caused significant controversy when they were released, 

because some have suggested Knausgård goes too far in exposing real names and authentic 

events,  the private lives of his friends and family, including his ex-wife , speaking alsо 

aboute his violated rights, event mentioning psychiatric hospital. The books were one of the 

greatest publishing phenomena in Norway ever.  

Why I am mentioning Karl Ove Knausgård ? Because his book My Struggle is, by its literary 

conception, very strangely similer with my autobiographical novel. My novel has also 6 

volums, aboute 4.000 pages,  1.000 persons, full names, authenic events, private lives , and 

very often aboute psychiatric hospital.  

I started  with my diary chapters in the end of 1990-ies, I published some chapters via 

internet, widely diffused abroad. On 2003 I published my paper book `` Drinski rashomon``, 

which covers time since 1940 till 1945 ( publisher SFAIROS, Belgrade, ISBN 86-7612-010-

2), it was my diary since 1940 to 1945. Some coppies of this book were sent to USA, and 

some other contries, including and Norway. 

Knausgard started to write his book My Struggle in 2008. it signifies, 10 years after me. 

This storry aboute Knausgard and me , if I establish some real facts and arguments, would 

have for me some similarity with sorrowful fate of old fisherman Santiago, hero of Ernest 

Hemingway`s  novel Old man and sea. Old man wanted to prove , that he is able, in spite of 

his age, to  cath big fish, what he did. But returning to the port, highfishes eated his fish, when 

he returned to the port, he found only sceleton. He proved, he won, never minde that he lost 

his  fish.. 

I hope to meet less of opstructions to use Linkedin. 

With the best greetings 

Tomislav 

 

Аnnexe.  

Knausgård published My Struggle, 

 

Literary career[edit] 

Debut and follow-up[edit] 

Knausgård made his publishing debut in 1998 with the novel Out of the World, for which he was 
awarded the Norwegian Critics Prize for Literature. This was the first time in the award's history 
that a debutant had won.[2] 

His second novel, A Time for Everything (2004), partly retells certain parts of the Bible, as well as 
the history of angels on earth. The book won a number of awards, and was nominated for 
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Интеса сада 139, 21 ЕУР. дакле, уместо да добијем месечну пензију од 79, 00 ЕУР, 

морам да платим банци Интеса у Београду 139, 21 Е УР. 

9. маја у сукобима између македонске војске и терористичке албанске групе 

у Куманову погинуло 8 полицајаца, 37 их је рањено, а погинуло је 10 терориста.

 

Одржана Парада победе у Москви 2015.На Паради учествовала  и Војска Србије. 

-  

12 мај 2015. године. Не могу да се споразумем са бриселском банком у вези висине 

банкарске провизије 

 

14.маја је преминуо  Драгпљуб Тпдпрпвић, адвпкау и публицисуа  ( 1948)) 

 

 

  Драгољуб Тодоровић. 

Још за време мојих борби 1980-их и 1990-их година прошлог века сам сретао у 

суморним аулама београдских судова правника, високог и стаменог Драгољуба 

Тодоровића , човека тужног али мудрог лица. Он би ми сам прилазио и интересовао се 

како  иду моје акције људских права. 

Био сам резервисан, да не кажем сумњичав, на сваком кораку сам сусретао пакости и 

провокаторе.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8_2015.
https://sh.wikipedia.org/wiki/14._5.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1948
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Када сам касније почео да публикујем моје књиге, срео сам га у улици Краљице 

Милице у Београду, висок и кошчат негде је журио, проређена проседа коса је била 

разбарушена кошавом, чим ме је спазио зауставио се:``Чујем да си објавио неке књиге, 

могу ли их добити``?  

Одмах сам му их донео на назначену адресу.    

Када сам га питао за мишљење  није био много  говорљив, кратко ми се обратио:`` 

Настави то``. 

Сазнао сам да је се бавио врло шкакљивим случајевима, укључујући и атентат на Вука 

Драшковића на Ибарској магистрали. А СДБ-Служба државне безбедности такве 

адвокате будно прати. Обављао је адвокатске услуге и за Фонд за хуманитарно право 

из Београда, он је и писац неколико контраверзних књига. Чиме би могао привући на 

себе додатне сумњичавости појединих острашћених безбедњака. 

Недавно смо се срели у ресторану недалеко од Саборне цркве чији је власник Јово 

Капичић, познат по томе да је био на одговорном положају у Управи злогласног логора 

за информбировце на Голом отоку.  У овај ресторан сам дошао у друштву познатог 

писца и новинара Филипа Давида. 

Тада смо опуштено разговарали. Поверио ми се да је пореклом Чачанин. 

14. маја Виши суд у Београду рехабилитовао је генерала Драгољуба Михаиловића и 

вратио му грађанска права која су му била одузета у политичко-идеолошком процесу 

комунистичког режима 1946. године. 

Mај 2015.године.  

Борба за живот.  

Покушај тихе ликвидације, да не добијем накнаду штете. 

Документ број 481. 

Са овако болесним становништвом би одавно банкротирале и економије богатих 

западних држава. 

Трошкови здравства опустошили економију. 

Документ број 482. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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17 маја је одржан  велики митинг противника премијера Груевског у Скопљу, део 

остаје да кампује; сутрадан митинг присталица владе. 

17 маја седморо мртвих у вишеструком породичном убиству у Мартонош код Кањиже. 

19 маја Катарина  Секула ме је замолила за савет у вези правног неспораума са њеним 

зубаром, кога смо потом посетили. 

Време је да контактирам Верицу Којић, кћерку покојног Мике Којића из Узовнице ( 

томови 1-5) у вези одобрења да у јуну могу изнајмити њихову празну кућу у 

Узовници.. И да се јавим рођаку Милану Живковићу из Љубовије ( томови 1-5) у вези 

превоза његовим колима до Узовнице. 

Саша Срећковић ( том 5), Кустос Етнографског музеја у Београду најавио кратак 

боравак у Узовници. 

Однео сам на адресу Биљане Куколече код Радио Београда и ставио у њено сандуче 

најновији примерак електронске верзије тома 5 Саге о ... ићима. 

21маја "Исламска држава" заузела Тадмур у Сирији са остацима древне Палмире. 

23. маја Ирска је постала прва држава на свету која је легализовала истополне 

бракове на уставном референдуму. 

Од  19 - 23 маја одржана  Песма Евровизије у Бечу, победио представник Шведске. 

Бојана Стаменов из Србије 10, Кнез из Црне Горе 13, Хрватска и БиХ нису 

учествовале. Шведски музичар Монс Селмерлев је победио на Песми Евровизије са 

песмом Heroes. 

                                                                                          

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5_2015.
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         Водитељке  Евровизије 2015.године. 

 23маја у Плочама подигнут споменик првом председнику Републике Хрватске Фрањи 

Туђману висок 2.5 м. 

27 маја Премијер Србије Вучић у првој посети Албанији поводом окупљања премијера  

региона. 

26 маја сам се нашао у 18 часова са Катарином Секулом  испред Ватрогасног дома у 

Земуну, ради посете њеном зубару. Пре тога сам био на купалишту на Ади, у друштву 

Љиље Симић и Оливера Јовановића. Тога момента када сам се тачно у 18 часова суср 

ели, одједном се заурлале сирене, ватрогасна кола су нагло великом брзином излазила  

једна за другом.  

Месец мај је месец пољских домаћих јагода. 

-Јуни 2015.године.  

2. јуна се преврнуп  путнички брод са 450 особа на реци Јангце на југу Кине. 

3. јуна је дошло до нове ескалације сукоба у источној Украјини након жестоког окршаја 

украјинске војске и снага Доњецке народне републике у месту Маринка 

(предграђе Доњецка). 

-3 јуни 2015.године. Представљае  САГЕ О ... ИЋИМА , Том 5 ( 1993-2004) 

PUZZLE-Исцељење душа балканских народа 

 

4 јуна 2015.године.Нови допис Пензионом у Бриселу о неприликама са њиховим  

чеком. 

Установа културе ПАЛИЛУЛА, Митрополита Петра број 8,  телефон 

2762225 (код  Панчевачког моста, бивши ``Браћа Стаменковић``) 

 

 

                 ПРЕДСТАВЉА КЊИГУ ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА  

      

                    САГА О ИЋИМА  

                         Том број 5 
          

                PUZZLE.  ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША          

                   БАЛКАНСКИХ НАРОДА  

 

 

у  среду 3 јуна у 19 часова. 

 

ГОВОРЕ: 

 

-Коста Димитријевић 

-др. Владимир Љубичић 

-Вера Кондић 

-Слободан Јарчевић 

-Милош Богдановић 

                   И 

Аутор 

                                     
 

                                                             
 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%86%D0%B5%D0%BA%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA
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Брисел ми је послао спорни чек који нисам био добио  Обавестио сам их да  је Банка 

Интеса одбила да га исплати, јер је мој рачун код ове банке био блокиран , јер нисам 

уплатио настале поменуте трошкове од 139, 21 ЕУР настале без моје кривице. Уједно 

сам их обавестио да бриселска банка,  која је требала да буде посредник у слању 

пензије преко мога рачуна у банци Интеса, ми још није доставила потребне податке. 

5. јуна уерористи Исламске државе пореклом из БиХ и са Косова позвали су муслимане 

са подручја Балкана на џихад и хиџру (исељавање ради вере), а они који не могу, да се 

боре у Босни и Србији. 

6. јуна представник администрације председника Украјине Андреј Лисенко, саопштио 

је новинарима да Украјина одустаје од Минског споразума. Украјинска војска из 

самоходних артиљеријских јединица и хаубица жестоко гранатирала Доњецк, 

причинивши велику материјалну штету и доста повређених цивила. 

Фудбалери Барселоне освојили су титулу првака Европе победом над Јувентусом 3:1 

(1:0) у финалу Лиге шампиона. 

6 јуна Папа Фрањо је посетио Сарајево. 

  

  
  

 7 јуна на изборима у Турској странка председника Ердогана изгубила  

апсолутну већину. .  

 

-Јуни 2015.године. Догађања. 

9. јуна у  експлозијама у складишту нафте у Кијеву неколико особа је погинуло, а на 

десетине повређено. 

10 јуна је Насер Орић ( том 5) ухапшен у Швајцарској по потерници Србије  (изручен 

БиХ 26. 6.). 

12 јуна  током утакмице Хрватска-Италија на Пољуду примећен кукасти крст на 

терену. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%9F%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2014/15.
https://sh.wikipedia.org/wiki/6._6.
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2
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14 јуна поплава у Тбилисију, 19 мртвих, део животиња побегао из зоолошког врта, 

тигар убио човека  

17 јуна Мађарска влада најавила градњу ограде на граници са Србијом за спречавање 

илегалних миграната.. 

17 јуна Рамуш Харадинај задржан у Словенији због србијанске потернице (ослобођен 

два дана касније). 

17 јуна расиста убио 9 људи у црначкој цркви у Чарлстауну, Јужна Каролина.  

17. јуна је у  Београду умро Властимир Ђуза Стојиљковић српски филмски и 

позоришни глумац.( 1929). 

  

  

Властимир Ђуза Стојиљковић. 

За време боравка моје породице у Крушевцу ( том 1), његова мајка Лепосава је била 

моја учитељица у Основној школи  у Бивољу.Његова два млађа брата, вршњаци из 

истог разреда, су били моји нераздвојни  другови. Често бих долазио у њихову кућу 

код Трошарине, сатима би играли партије шаха. 

Њиховог старијег брата Властимира бих ретко када затекао код куће. Он је био 

велики заљубљеник пешачења и трчања, његова омиљена маршрута је била 

маратонска, од Крушевца до Мораве  и натраг. 

Била су то друга времена, очекивања, наде, поверења у грандиозну будућност. 

26. јуна је преминуп Јевгениј Примаков, некадашњи Премијер Русије (1929) 

  

 -12 јуни 2015 године. Стигао у Узовницу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%82%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5
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                    Панорама центра села Узовница. 

У пар наврата ми је телефонирао Оливер директно са плаже на Ади. 

Љиља Симић је необична жена, врло надарена и привлачна. Установили смо да смо 

земљаци. Можда чак и рођаци. Она обожава Дрину, позвао бих је мобилним и 

приближио бих га шумној матици, да ослушне . 

20. јуна  Репрезентација Србије освојила је Светско првенство у фудбалу до 20. 

године на Нпвпм Зеланду победом над Бразилом 2-1.. 

У  терористичком нападу на хотел у туниском граду Сусу убијено 37 страних туриста, 

при чему је један нападач убијен, други ухапшен. 

У сиријском граду Кобани припадници Исламске државе ликивидрали су 

146 Арамејаца, а у Француској у фабрици гаса убијен један мушкарац. 

26 јуна сам у љубовијској библиотеци говорио сам о најновијем,  петом тому мога 

аутобиографског романа.Милојко Ивановић је сада директор библиотеке ( том 5) .,  

  
            Библиотека у Љубовији. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%B4%D0%BE_20._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%B4%D0%BE_20._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%B4%D0%BE_20._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%86%D0%B8
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 28. јуна Женска кошаркашка репрезентација Србије освојила је Европско 

првенство победом над Француском. 

 

-Јули 2015 године. 

1 јула је у Узовницу стигао Душан Покорни. Видео сам код узовничке цркве  Влајка 

Пановића ( том 5). Он је психолог, има свој кабинет, близак је Синоду Српске 

православне цркве, драг, наш човек, поврх свега разуман и мудрац. 

 

Учионица школе у Узовници, из времена страначких натецања, за пултом рођак Милан 

Пановић. 

5. јула грађани Грчке су већином гласова на референдуму гласали против услова 

кредитирања који нуде Европска комисија, Европска централна банка и Међународни 

монетарни фонд. 8. јула  Савет безбедности УН није усвојио резолуцију поводом 20 

годишњице злочина у Сребреници, пошто јеРусија као стална чланица уложила вето. 

9 јула капетан Драган је стига у Хрватску , где је изручен из Аустралије. 

10 јула сам се вратио на кратко у Београд. 

10. јула је преминуо  Омар Шариф, либанско-египатски глумац (1932). 

-11. јул 2015.године. У Меморијалном центру Поточари данас је обележено 20 

година од злочина над муслиманским становништвом у Сребреници.  

ЩТА П СРЕБРЕНИЦИ МИСЛИМ КАП ИНСАЈДЕР! 

-11. јул 2015.године. У Меморијалном центру Поточари данас је обележено 20 

година од злочина над муслиманским становништвом у Сребреници.  

ЩТА П СРЕБРЕНИЦИ МИСЛИМ КАП ИНСАЈДЕР! 

Радип пренпс Кпмемпрације сам слущап 11 јула 2015.гпдине  у селу Узпвница на 

Дрини  у Србији, кпје је удаљенп пкп 15 килпмеуара  прекп Дрине дп Сребренице.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
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            Каменовање Александра Вучића. 

 Мпја ппкпјна мајка Зпра Крсманпвић, девпјашкп презиме Ппппвић, је из Брауунца-

Сребренице, пд деуиосува пдлазим у Брауунац и Сребреницу, и дпбрп ппзнајем нарпд 

пвпг дела исупшне Бпсне, какп Правпславце, уакп и Бпщоаке..  

                     

 Хатиџа Мехмедовић у име удружења`` Мајке Сребренице``прикачује Вучићу на 

ревер бело-зелени  хеклани  цвет који је симбол страдања Бошњака 1995. 

године. 

 У живпм сећаоу су ми крвави дпгађаји из Другпг свеускпг рауа у пвпм делу Србије и 

Бпсне, щуп сам пписап у упму 1 пве мпје саге.  У упку сам дещаваоа у пвпм делу 

Исупшне Бпсне пд ппшеука 1990 гпдине дп данащоих дана (  упмпви 4 и 5 ). 

Мпја је дужнпсу кап бпрца за исуину, и јавнпг ппсленика, кпји је цеп радни век прпвеп 

кап наушни исураживаш, и залажући се за  ппщупваое људских права, ппврх свега сам 

из пвих крајева, и мпј пуац из села Узпвница- да се пбјекуивнп и уз распплагаое 

шиоеницама изјасним пп пвпм врлп деликаунпм пиуаоу. 

Ппгпупву, јер је ппрпдица мпје мајке из Брауунца и Сребренице, била десеукпвана пд 

усуаща у Другпм свеускпм рауу, щуп ће даље биуи украукп приказанп ( деуаљи у упму 

1).  

За мпје српднике,  мене лишнп, и нарпд пвпг дела Исупшне Бпсне, је нарпшиуп бплнп, 

не самп щуп никп није бип кажоен за ппшиоене злпшине, негп щуп се никада није ни 

усуанпвилп  кп су били ппшинипци.  

Јпщ је урагишнија шиоеница, щуп су мпји блиски, укљушујући и мпју најближу ппрпдицу, 

били жруве прпгпна усуаща у Бпсни за време Другпг свеускпг рауа. 
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А пд 1945.гпдине све дп данащоих дана су били на удару кпмунисуишких власуи у 

Бепграду и Србији. ( упмпви 1-5) 

П шему се уу ради? 

Насера Прића српскп суанпвнищувп пвпг дела Бпсне пкривљује да је 1990-их гпдина 

предвпдип усуаще кВераще, и да је ппбип велики брпј Срба, спалип и ппљашкап 

ппједина српска села у пкплини Брауунца и Сребренице.. 

Насера Прића уреба да за злпшине ппууже не самп Срби, негп и Бпщоаци из 

Сребренице, јер је пн свпјим злпшинима ппупаљивап псвеуу Срба. 

Кп је Насер Прић?  Пукуд пн у упм крвавпм бпсанскпм лпнцу? 

Залажем се за пбјекуивну анализу свега щуп се прпушава. Бавим се науком, одувек се 

трудим да процењујем уз прибегавање научном методу, а то значи: ОБЈЕКТИВНОСТ, 

СВЕОБУХВАТНОСТ И КОНТИНУИТЕТ инвестигација. 

Па и када се ради п Сребреници.  

У свим мпјим коигама и у 6 упмпва пвпга ауупбипграфскпг 

рпмана сам пписивап Бпщоаке кап врлп ваљан нарпд, 

слишнпг или већинпм исупг ппрекла кап и Срби, 

приказујући их упркпс векпвне хиппуеке сукпба и 

неппвереоа, кап дпбре суседе кпји нису никад желели 

клаоа и крвппрплиће 

 

           Ујак Вељкп Ппппвић..  

А уп нису желели ни Срби. И једни и други су сневали да живе у миру и слпзи.  

Али су упркпс упга крпз целу исуприју били међуспбнп завађани.         

            Брау мпје мајке Вељкп Ппппвић и брау мајке мпје мајке Ранкп Беаупвић ( упм 1), из 

Брауунца, су заједнп са Јеврејима убијени у Јасенпвцу, пба маљем у главу на Свеупг Саву 

јануара 1942 гпдине. Никад нећу забправиуи ујака Вељу, рпђенпг брауа мајке, какп је авгусуа 

1941.гпдине напшиглед мене и мпга суаријег брауа Бпре, пливап прекп Дрине из Бпсне ка 

Србији, бежећи пд ппмахниуалих усуаща, целп време је узвикивап : МАЈКП СРБИЈП! (упм 1 ). 



1406 
 

 

Дирљив запис на полеђини приложене слике, написан од његове мајке, порука добијена 

из затвора у Тузли..  

 Априла 1941 године на железничкој станици у Вишеграду сестра мајке моје мајке и 

њене две кћерке су убијене бомбама.( том 1).  

 Нико за ове злочине није никада одговарао, убице су '' у име братства и јединства'' 

мирно живеле у Титовој и Милошевићевој држави . 

За време Другог светског рата у Источној Босни ( где је и Сребреница), је од усташа 

(не од Бошњака)  убијен огроман број Срба. Сећам се  јаука српских мајки, изгинулих 

сродника мајке, Дрине која је годинама носила лешеве са шајкачама у српској сељачкој 

одећи. Чамцима и на друге начине су на десетине хиљада босанских избеглица избегле 

преко Дрине пред усташама у подринска села Србије.  
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Откуд 1990-их година ови крвави обрачуни?  

 Смрт и једног човека је неизмерна трагедија, нестанак једног живота,је нестанак  

једног личног космоса. Поготову када се ради о смрти неколико хиљада невиних људи, 

овога пута већином Бошњака, али и хиљада Срба.  

Мене занимају чињенице, истина? О чему се тачно ради? Желим да објективно 

проценим шта се дешавало 

За мене су и Православци и Бошњаци браћа. Ни сличнијих народа ни веће мржње, 

сећам се речи Иве Андрића.   

Откуд сад то?  

Свако има своју истину, желим да чујем и бошњачке ставове 

Познајући структуру моћне власти у Југославији, ми је јасно, колико је та власт била 

дубоко продрла у све поре, колико је организована, моћна.  

Није логично да се таква моћна држава овако брзо распада?.  

1990-их се одиграло нешто врло зло, али мутно и нејасно. Није то дошло само  од себе, 

спонтано, неко је из позадине вукао конце? 

 Ко? Зашто?  

Слущам прекп радиа у Узпвници. Кпмемпрацију у Сребреници је обележило данас 

више од 90 делегација из држава и међународних организација, тридесет шефова 

држава, председника влада, министара иностраних послова или председника 

парламента, на челу са Билом Клинтоном.  

Према рођацима из Братунца, Бил Клинтон и неки други високи гости су слетали 

хеликоптерима на Фудбалско игралиште у Братунцу ( Напомена Аутора: оцу моје 

мајке Василију Поповићу земљиште на коме се налази ово игралиште, је незаконито 

конфисковано од стране комунистичкх власти  након Другог светског рата. У време 

постојања СФР Југославије,  на њему су тренирали најбољи фудбалски тимови 

прволигаши из Босне и Херцеговине).. 
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Комеморацији је присуствовао  велики број грађана и делегација, међу којима је био и 

по први пут премијер Србије Александар Вучић. Председник владе Србије Александар 

Вучић стигао је у Сребреницу како би учествовао на комеморацији посвећеној 

бошњачким жртвама .Вучића су на улазу у меморијални комплекс дочекали 

представници општинских власти и организационог одбора, а чланице удружења које 

окупљају мајке убијених Сребреничана замолиле су га да помогне помирење и призна 

чињенице. 

Вучић је од руље на уласку на гробље у Поточарима задобио ударац каменом и 

песницом у леву страну главе. 

Излагање појединих западних водећих државника, је се поред других добро познатих 

по Србе лоших конотација, ипак  одликовало одмереношћу, уз позив за изградњу 

трајног мира и јачање европске будућности Босне и Херцеговини.  

Присутни Бошњаци су узвикивали Клинтону:``Када још нисте могли да нам помогнете 

'95. Помозите сада`` 

Бивши амерички председник Бил Клинтон у емотивном говору нагласио је да га је, 

председник Барак Обама послао да изрази своје веровање у наду и будућност БиХ. 

"Драго ми је што је мир одржан, но и даље смо дужни онима који су овде жртвовали 

своје животе", казао је Клинтон,  додајући,  како не жели више нигде видети "пВера 

смрти . Клинтон се такође трудио да буде нека врста дипломатског посредника, 

указујући на значај чињенице да је ове године премијер Србије Александар Вучић 

дошао у Сребреницу. ``Сетимо се обећања за мир која смо дали и дајмо могућност овој 

земљи за демократску будућност", казао је Клинтон додајући како "морамо радити 

заједно и немамо другог избора" . 

 

                                   Бил Клинтон.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
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Министар спољних послова Холандије Берт Коендерс изразио је жаљење због жртава и 

истакао одговорност своје земље чији су војници као припадници УН-а имали задатак 

да заштите Сребреницу 1995. године,  а то нису учинили." Данас у Поточарима стојимо 

постиђени пред вама", казао је Коендерс као први холандски политичар који је икада 

говорио у Сребреници. Констатовао је како цела међународна заједница 1995. године 

није пружила одговарајућу заштиту Сребреници, а холандска влада дели политичку 

одговорност за то што се збило."Трагедија попут ове никада се више не сме догодити", 

казао је Коендерс. 

Заменик генералног секретара Уједињених нација, Јан Елиасон:""УН и међународна 

заједница су пропустили заштиту жртава".  

Председник Словеније Борут Пахор посебно је инсистирао на опросту и помирењу .  

Њему се у том позиву придружио и члан Председништва БиХ Драган Човић 

замоливши чланове породице убијених да се над сенкама њихових најмилијих покуша 

градити помирење и бВера будућност. 

Председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић, као један од петнаесторица 

говорника, рекла је да је пре свега дошла да се поклони "невиним жртвама глупих 

злочина"."Сећање на жртве све нас трајно обавезује. Обавезује нас да Сребреница као 

место најстрашнијег злочина након Другог светског рата не буде у нашим мислима 

само 11. јула, на по модерну међународну заједницу срамотне годишњице геноцида", 

казала је хрватска председница. 

 

Начелник општине Сребреница Ћамил Дураковић истакао је како преживели Бошњаци 

Сребренице на насиље из 1995. нису одговорили новим насиљем а породице смакнутих 

његовале су љубав чувајући на тај начин успомену на своје нестале. 

 

Председник Међународног кривичног суда за бившу Југославију (ИЦТИ) Теодор 

Мерон подсетио је на пресуду Радиславу Крстићу којом је пре десет година, према 

њему,  потврђен геноцид у Сребреници. "Пресудно је да се директни починиоци позову 

на одговорност но не сме се заборавити ни да судске пресуде саме по себи не лече ране 

нанесене злочином. Оне саме по себи не воде помирењу нити могу вратити страдале", 

казао је Мерон. 

Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц изјавио је да је Сребреница 

подсетник на огромну патњу коју људи могу изазвати једни другима. 

"То није била спонтана војна операција нити део неколицине. То је био резултат плана 

смишљеног на највишем нивоу и то су чињенице које смо више пута доказали", казао 

је Брамерц. "Да би их се поштовало Сребреницу морамо назвати именом геноцида а да 

би градили будућност морамо се супроставтии негирању геноцида", казао је главни 

хашки тужилац. 
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Турски премијер Ахмет Давутоглу је био врло оштар и запаљив, рекао је да је убиство 

више од осам хиљада људи у Сребреници било убиство целог човечанства."Морамо 

признати чињеницу да међународна заједница није била у стању да спречи ову 

трагедију. Уколико не будемо уједињени можемо се поново наћи у сличној ситуацији", 

казао је Давутоглу позвавши на успоставу духа мира и солидарности као бране новим 

злочинима попут сребреничког.Позвао је на веће јединство и сарадњу међу земљама 

региона, гдје је мир у БиХ кључан за мир око Балкана. 

 

                     Лидери балканских држава. . 

Високи представник међународне заједнице у БиХ Валентин Инцко изразио је наду 

како ће сребренички злочин на основу чињеница о његовом геноцидном карактеру, 

бити позив на градњу века мира по узору на оно што су учинили Немачка и Француска 

након Другог светског рата."Само нас истина може ослободити. Само се на основу 

истине и правде може постићи мир и помирење", казао је Инцко. 

Јорданска краљица Ноор је у својству поверенице Међународног комисије за нестале 

особе (ИЦМП) подсетила је како је уз огромне напоре пронађено 90 посто убијених у 

Сребреници."То је део преко потребне борбе за правду и супротстављањима лажима 

истином".Казала је како ће правда и истина у коначници победити но људско лице 

сребреничке трагедије никада не може бити заборављено. 

Дакле, могло би се резимирати да су доминирала следећа виђења Сребренице:  

-Геноцид 

-Кривица Срба 

-Холандски војници и међународна заједница нису учинли све шо су могли да заштите 

становнике Сребренице. 

-Ипак, острашћност појединих учесника из света 
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Доминирају позиви на помирење и заједничку будћност. 

Био сам све забринутији слушајући радио пренос Комеморације, тачно је да 

доминирају поруке помирења и разума, изградње заједничке будућности, и то на свим 

странама.  

И то снажно охрабрује. 

Али у исто време су ми недоплиматичне поруке председнице Хрватске државе чије 

јединице су за време Другог светског рата, управо овде сејале смрт и обрачуне, у 

Јасеновцу у балканском логору Дахау, убијале маљем Србе и Јевреје, учествовале у 

Холкаусту и истребљењу Срба, Јевреја и Цигана на овим просторима.  

Још је више за мене била забрињавајућа запаљива реторика  турског премијера Ахмета 

Давутоглуа `` да је убиство више од осам хиљада људи у Сребреници било убиство 

целог човечанства``. Када би неко из Србије у Турској чак и споменуо  Курде или 

геноцид над Јерменима, избио би невиђен дипломатски скандал. А у Србији нема 

званичне реакције. Сматрам да су Серж Брамерц, а поготову  Теодор Мерон, такође 

претерали са квалификацијама Сребренице као злочина против човечности.  

А нигде ни помена о злочинима над Србима! 

Овакве поједине острашћене поруке не би могле у довољној мери водити помирењу, 

него насупрот, потпаљују нове локалне омразе:  

Био сам забинут, да ли је то случајно, или намерно?  

Да ли опет потпаљују Србе и Бошњаке једне против других?  

Докле? 

Додао бих једну суштинску, али овога пута потпуно игнорисану  чињеницу: Чувена 

америчка научница Ејн Ренд у своме есеју о балканизацији, јасно и недвосмилено 

тврди да у стварању међуетничких сукоба учествују и локални политичари, да би 

тако они лично профитирали,  да у настајаћујем метежу остваре њихове 

интересе и добијају гласове бирача.  
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         Ејн Ренд. 

Нико од присутних ову суштинску чињеницу није ни поменуо! 

У овом контексту се слажем у извесној мери са размишљањем  Сержа Брамерца: да је 

то био резултат плана смишљеног на највишем нивоу. 

Али ко је тај највиши ниво?  

Одговор на ово питање се налази у личности и појави Насера Орића. 

Насер Орић је пореклом из Поточара, села на домаку Братунца, родног места породице 

моје мајке, када се крене према Сребреници.  

Отишао је у Београд, где је био запослен у ГСУП-у Београда, једно време је био у 

Обезбеђењу Слободана Милошевића, узгредно додатно зарађујући је обављао послове 

одржавања реда у појединим београдским дискотекама. 

Насер Орић  ја за то време позавршавао поједине полицијске школе у Београду, чиме је 

стекао неопходно образовање, временом и искуство. Што је умео да искористи у 

разорном рушилаштву на српска села када се вратио у завичај.  

 

   Насер Орић. 

Потпуно основано се може поставити питање о начину како је формирана личност и 

психологија човека, који ће почетком 1990-их година подивљао насрнути на потпуно 

невине цивиле у српским селима. Према изворима са терена, његове усташке јединице 

су дивљачки убиле око 3.000 Срба, спалиле и опљачакале села,клале, силовале, 

починиле бестијалне злочине. 

Склоност ка насиљу се може наследити, али појаву насилног понашања проузрокује 

комплекс фактора, који се испВеравају на различитим нивоима.  
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Аутор овога текста нема  валидне податке о биолошким и личним  факторима, који би 

могли да утичу на формирање насилничке личности Насера Орића, уз напомену да је 

он отресит, физички снажан, темпараментан и важи за хировиту и самољубиву особу.  

Колико је на њега деловала породица је тешко процењивати, нема података. Сродници 

из Братунца познају његовог оца и фамилију. Може се претпоставити да је у вековним 

затегнутим односима између две етничке групе у овом делу Босне било неповерења и 

етничких и религиозних предрасуда, па  и у његовој породици.  

Али тако је било у многим породицама, и Срба и Бошњака.  

Са ким се он дружио у завичају? Како су они на њега утицали?  Како су се према њему 

односили родитељи? У школи, у суседству? Какав је био његов лични  интимни живот, 

однос са особама супротног пола? На радном месту?  

Од детињстав сам осећао нелагодност приликом посета родитељима мајке у Братунцу, 

деда Васи и баби Савки. И Бошњаци и Срби се труде да се слажу и живе као добри 

суседи, али је у њиховим погледима, изразима лица, гестовима,  речима, су лебдили 

мрак и сумње векова неповерења . 

Може се претпоставити да је Насер однео у Београд једну страсну, али недовољно 

издиференцирану предиспозицију. 

Он је током 1980-их година био запослен у полицији, у ГСУП-у, а добро је познато 

какво је било стање у полицији  и безбедности пред распад Југославије. Крајем 1980-их 

и почетком 1990-их година криминалци су у обрачунима поубијали више инспектора 

ГСУП-а , држава у хаосу и расулу се борила против стране субверзије и нарастајуће 

опозиције  бораца за људска права, коју је сама стварала својим неразумним 

поступцима, масовно и непотребно кињећи и кршећи права својих грађана. 

Србија је била позорница најмрачнијих догађања. Југославија је пуцала по свим, па и 

етничким шавовима, национална нетрпељивост се усијавала. 

Као полицајац, касније члан Обезбеђења Милошевића, обављајући послове одржавања 

реда у београдским дискотекама, повремено путујући у завичај, или по другим радним 

задацима, Насер је годинама живeо у додиру са мраком подземља и насиља.  

Оно што сам доживео, видео очима или од поузданих сведока и на основу докумената 

сазнао о стању у затворима, психијатријским установама, о насиљу над лицима на 

слободи, о тихој репресији која меље душе и тела безброј људских бића иако нису зат 

очена, и када се  ради о мојим блискима,су  били бестијалност и зло,што је  понекад 

превазилазило најплоднију машту ( томови 1 до 5) .Нестајали су читави демографски 

сегменти, становништво је копнило . 
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Безброј пута сам се питао о виновницима : Окуда такве мржња према своме народу, у 

Србији, према својим сународницима?   

То су злочини помрачених умова и тешко душевно поремећених криминалаца. 

Изјашњавао сам се у овој Саги много пута о њиховом душевном здрављу. Брод 

лудака.- enlite.org/brod_ludaka.doc 

Насер Орић је у Београду кроз све то пролазио. Мржња и садизам када се једном уселе 

по једном  основу, настављају да живе повинујући се неком новом мотиву ( трансфер). 

,   

Можда су га у то време у до пуцања напетој Србији вређали по националној основи, 

претили му? Можда је долазио до сазнања о националној нетрпељивости? .  , 

Орић је тада био млад човек, он није имао довољно образовања да би схватио  

суштину, о чему се радило. Данашња политика и гео-политички односи су крајње 

сложени, у њој неретко залутају и акдемици и професори универзитета. Како не би 

млађани Насер без довољног образовања, напет и узнемирен, дошао из једног наслеђа 

мрака векова, упао у  нечувен брлог у Београду, нашао се у гротлу политичке 

нетрпељивости, па и етничке, јер мржња кад крене нема краја, пожар све гута.  

Понела га нечувена помама, узнемирила и острастила. А хормони муте разум.. 

Добро је познато и то сам разјаснио на страницама ове књиге,  да је комунистичка 

Југославија била тамница свих народа без обзира на етничку припадност. 

Била је раширена склоност да се кривац за свеопшту и ирационалну тиранију, 

погрешно  види у другој нацији.  

Иако недовољно образован, може се претпоставити  да је Орић ипак увиђао свеопшту 

страданију, па и тешко стање Бошњака, и да је све више постајао склон да то види као 

масло Београда и Срба?. 

Први пут сам чуо за Насера Орића крајем 1980-их година.Тада сам као подстанар 

становао у кући земљака Спасојевића у Београду, у Ћустендилској улици на 

Карабурми .У дворишту куће Спасојевића у гаражи прилагођеној за становање су 

становала четири млада Албанца, физичка радника. Двојица су били смеђи као што сам 

и ја, а двојица, два брата, изразито плави.  

Сазнао сам убрзо откуд им плава коса и светле очи. Дошла им је са Косова у посету 

мајка, изразито плава жена зелених очију. Они су ме замолили да она телефонира из 

мога стана са мога телефона њиховој кући на Косову, што сам јој и дозволио, и према 

њој се учтиво односио. Она проговори ијекавски, по босански. Рече ми да је пореклом 

Босанка, од Братунца, Муслиманка, која се удала за косовског Албанца.  
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Једног јутра устадох и навукох ципеле које сам остављао пред улазом у стан, као и 

остали укућани, у стопалама осетих јака боцкања и бол. Скидох ципеле и загледах 

унутра, почех да пипкам. Под прстима напипах ситне ексерчиће, и то не један него 

више њих. Очигледно неко их је закуцао.  ( том 4) 

Спасојевићи су били врло зачуђени ( касније ће се сазнати да су то били урадили млади 

Албанци из гараже у дворишту, повезани рођачки преко мајке Босанке, са полицајцом 

Насером Орићем,). 

Крајем 1980-их година су дошла на врата мога стана у Ћустендилској улици два агента 

у цивилу, који су ме строго, али без присиле, извели у полицијски ауомобил и рекли да 

ме приводе у ГСУП у улици 29 новембра, по налогу Насера Орића, као `` државног 

непријатеља`` . 

 Касније сам сазнао да је он хапсио и Вука Драшковића.  Вук Драшковић је Херцеговац 

из краја где одувек живе измешани Православци и Муслимани, зашто му је то чинио 

баш Насер?  

Тада сам размишљао ``Дали су му вероватно име по Насеру, лидеру Египта``, босански 

Муслимани су обожавали муслиманске лидере несврстаних земаља и Тита 

 Да ли човек имена Насер Орић има неке етничке предрасуде према Србима? Можда  је 

се за време службовања у СУП-у Београду, прислушкујући грађане, испитивајући их, 

чуо речи мржње Србијанаца према Муслиманима, често не само неосноване, него и 

изречене у афекту, нажалост наши људи умеју да брбљају, да говоре оно што у дубини 

себе не мисле, а друга страна то не процењује исправно?. Радећи у полицији у 

Београду, ко зна шта је све видео и доживео, каквих је се тај ужаса нагледао ?  

 Можда му је неко подмукло сервирао такве изјаве да га потстакне против Срба, по 

девизи ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ. Када сам сазнао за његове злочине 1990-их година, 

помишљао сам: Можда су га неки злонамерни весници и пси рата , баш као таквог 

намерно изабрали, и препарирали, надојили острашћеном нетолеранцијом, да га 

касније злоупотребе и дају овакву улогу мржње и смрти у његовом завичају у овом 

делу Босне?  

 Па све то касније донео у овај део Босне пред пуцањем од мржње?  

 Појава Насера Орића, опасно напетог човека у овом делу врло узнемирене Босне, је за 

мене тада био врло забрињавајући предзнак.  

Он неће бити миротворац, него весник рата и ерупције мржње. Откуд он тада тамо? ( 

видети том 4, стране 823, 1466, 1467, 1471, 1472, 1473). 

 У вези Босне и односа Православаца  и Муслимана у овом делу Босне, још увек у 

понечему влада незнање. 

 Садашња догађања у вези описаних покВера Срба из околине Братунца и Сребренице, 

дакле, уколико се жели исправно схватити о чему се ради, треба посматрати у једној 

продуженој историјској перспективи. Ово је Балкан. Балканизација нажалост још траје.  
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 Као и у време Другог светског рата, сада су Србе и Бошњаке против њихове воље 

свакојаки профитери  подмукло гурнули у крвопролића.  

 Али подмукла завада је трајала од 1945 године до данас.  

 И вековима.  

У овом делу територије бивше Југославије се додирују Босна и Србија.Треба знати да 

је у Првом светском рату управо Сребреница била јако српско упориште против стране 

аустроугарске доминације, ту је жив спаљен од стране Аустроугара заробљени српски 

мајор Коста Тодоровић.  

 Корени омраза су много дубљи, иду још од владавине Порте овим просторима.  

Неприступачна турска тврђава СОКО преко Дрине у Србији изнад Љубовије, око 20 

километара далеко од Сребренице, је деценијама после пада турске владавине у Србији 

одолевала, била неосвојива. Када је најзад крајем 19 века пала у руке Срба, сви од Срба 

омражени Турци ( махом Потурчењаци) су под снажном заштитом међународних снага 

, ондашњег ''УНПРОФОР''-а), евакуисани преко Дрине у Сребреницу ( а озлојеђени 

Срби су очекивали да буду од њих кажњени).   

 

                Соко град. 

 Омраза у вези Сребренице тиња, још од устанака Срба против Турске почетком 19 

века. 

 Када је Аустроугарска преузела од Турске Босну Херцеговину, она је оставила 

привилегије турским субашама. Српска раја је остала подјармљена.  

 Почетком 1990-их година, уместо дипломатског такта, из Београда је дошао Насер 

Орић, крајње острашћен и натегнутих нерава, који је испекао занат мржње у његовој 

београдској полицији, који је по свој прилици надзоравао поштене патриоте у 

Београду. У завичају је препознао нарастајућа етничка сумњичења и тензије.  
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Попустиле су му кочнице, почела су да се празне његова болна потиснућа, или 

фрустрације, проговорили су његова потсвест, и несвест. Почео је да арлауче и прави 

зулуме над незаштићеним Србима у сребреничким и братуначким селима.  

 Тиме је посут бензин на ватру, избио је огроман пожар. Између осталога, заборавио је 

на близину Србије.  

 Срби су реаговали логички: толики наши сродници су поклани у Другом светском 

рату, не само да нико није одговарао, него ево сада нас поново кољу.  

Опет су се поновили покољи као толико пута раније.  

 Да ли је провокаторски зулум овог полицајца чиста случајност? Тешко је у то 

поверовати. Ко стоји иза помахниталог и непромишљеног Насера Орића? Њиме је  

управљао неко из Сарајева, ко зна одакле?  

 Историјски примери су доказ да су Србе и Бошњаке одувек завађали. Сребреница је 

најсвежији пример. Ко су ти који још једном желе по сваку цену да заувек наставе 

вековне заваде балканаца. Divider et impera. Magnum crimen.! 

 Докле? 

Сазнао сам тада да је непосредно пред почетак ових описаних обрачуна, неко у овом 

делу Источне Босне протурао у народ некакве спискове ( лажне), које су наводно Срби 

саставили са именима ''опасних'' Бошњака које треба под хитно ликвидирати. Исто је 

подметнуто и са некаквим муслиманским списковима ''опасних'' Срба, које такође 

треба најхитније ликвидирати.  

 Тако је потпаљивана вековна наслеђена мржња.   

 То нису чинили странци, него неко из тог дел Босне? 

  Ко?   

 Где им је душа? Зар немају иоле људскости да на прагу 21 века, док Европа ужива 

врхунске благодети модерне цивилизације, завађају усплахирену и престрашену браћу, 

да се кољу, черече, убијају, ратују једни против других?.  

 Да би појединци, ратни пофитери се богатили на сузама , крви и зноју невиних људи. 

 Насер Орић је се у рату обогатио. И не само он. 

 Рат је трагедија. али је рат некоме брат. Чувена мерича научница Ејн Ренд, јасно и 

недвосмилено тврди да у стварању међуетничких сукоба учествују и локални 

политичари, да би тако они лично профитирали,  и да на крају добијају гласове бирача. 

 Тако је и било у бившој Босни. 

 У ратовима у Босни је прекројена територија Југославије, створена је Бошњачка 

држава, које до тада никада није било.Након рата на изборима су добили гласове они 
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који су изазивали рат, који су ширили етничке заваде, заговарали насиље, тако 

заводили неупућене.  

 То тако потсећа на потпаљивање  навијачких страсти, навијачи се међусобно 

обрачунавају, а пуне се касе фудбалских клубова и џепови аморалних фудбалских 

функционера. 

 Рат је у Босну донео трговину оружјем и ратним опремама, лековима, храном, дрогом, 

белим  робљем. Бошњачка дијаспора је шаком и капом слала донације, долазили су из 

муслиманских држава муџахедини, отуда је стизао петрол-новац. Овоме треба додати 

ратни плен, пљачке,``белу технику``. Срби су прогнани из појединих делова Босне, 

појединцима отети њихови станови, земљиште, имовина. У хаосу и метежу се нагло 

обогатио широк слој ратних богаташа, мародера, муњевито и за багателу су присвајали 

некадашња државна предузећа, претворивши државу у лични посед.. . 

 Иза острашћеног и крајње напетог Насера Орића стоје они који су се обогатили и 

профитирали ратом. 

 Када се ово зна долази се до кључа енигме: АКО БИ НАСЕР ОРИЋ БИО СУДСКИ 

ОГЛАШЕН КРИВИМ И ОСУЂЕН, почело би да се одмотава клупко. Он би морао 

да каже ко му је био командант, ко му је давао наређења шта да ради ?. 

 Ако би се то десило, могли би бити окривљени тајкуни, мародери, пси рата, мафијаши. 

( не само у БиХ, него и у Србији и широм бивше СФРЈ)  

 Што би био разоран политички земљотрес, имало би нечувене последице не само по 

односе Срба и Бошњака у БиХ, него би по принципу спојених судова, настао благ, али 

потресан  цунами у гео-окружењу, па и шире. 

 Локални моћници, и не само они,  такав сценарио енергично, барем засада, 

онемогућавају. Они све чине да Насер не буде осуђен. Спроводећи притиске на 

сведоке, застрашивања, премлаћивања, или би сведоци једноставно нeстајали. Познатa 

су поткупљивања, наименовање за главног судију онога ко је злостављао Србе. Или 

избором непоузданих сведока,  путем склепаних нестручних оптужница, уклањањем 

трагова, медијским гласинама. 

 Очигледно је да је бошњачко судство проистекло из комунистичког марифетлука.  И 

да нажалост, Срби у РС, нису достојно парирали свакојаким судским злоупотребама 

бошњачких кадија.. 

 Он је починио тешка кривична дела.  

 Овде се поставља питање кривичне одговорности Насера Орића. Очигледно да се 

може запитати о каквом психолошком профилу се ради човека који  је у стању да 

масовно уништава људска бића као да су инсекти, да коље, да се изживљава, мучи, 

ужива у патњама потпуно невиних људи.Да садистички ужива, и да умишља да им то 

чини само зато што нису исте етничке припадности као он, убеђен да смртно мрзе 

другу нацију. 
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 Да ли је Насер Орић био свестан својих поступака,.да ли је он у тренутку почињених 

злочина био способан да размишља, разматра и одлучује и управља својим 

поступцима?. Да ли је он тада био у поседу емотивне, просторне, временске дистанце? 

Да ли је био исправно оријентисан према другима? Да ли он због нечега у време 

извршења кривичног дела није могао схватити значај свог дела, или није могао 

управљати својим поступцима услед свога душевног стања? 

 Мислим да је његова способност да схвати последице својих поступака била значајно 

умањена, због напред поменутих околности и претрпељиних спољних утицаја на 

формирање његове личности, пре Београда, за време боравка у Београду, и након тога ..  

 У претходним томовима ове моје књиге сам описао као очевидац, сцене лудила 

припадника појединих војски за време и одмах после Другог светског рата. Због 

џемпера су се два партизана, најбВера пријатеља, завадила у Бањи Ковиљачи 

1944.године, осетих мирис барута када  један до њих извади револвер и уби свога 

друга. Исте године партизан скочи  у спаваоници и из митраљеза осу и  поубија 

двадесетак  уснулих војника. Посматрао сам унезверене  свакојаке војнике, били су 

спремни, некадашњи смирени и савесни грађани, да  за ситницу потегну за обарач. ( 

том 1). 

Рат производи лудило. Рат заголица у мозгу ХИПОТАЛАМУС, Седиште демона 

 Острашћени и недовољно упућен Насер Орић је злоупотребљен од стране усенчених 

моћника. 

 На основу сазнања, Насер Орић је отресит и природно мудар човек, људи из тих 

крајева су не само плећати него и оштроумни. И Срби и Бошњаци су људи 

темпараментни и бујних емоција. 

Упркос таквих особина ,очигледно је да је потпуно застранио, што се може тумачити 

пре свега  његовим душевним стањем. У лабиринту савременог света у дубоком 

превирању, неретко залутају и   професори универзитета. 

Насер Орић није имао довољно политиколошког и другог образовања, и душевне 

стабилности, да дубински схвати у шта је све уплетен.Као што рекох,хормони муте 

разум. Све се своди на ХИПОТАЛАМУС, када се он дражи ( стимулише) отварају се у 

човеку врата провалије, прораде најужаснији, најбестијалнији нагони . Човек постаје 

робот, звер.. 

То су показали и ратови у Босни 1990-их година, не само када се ради о Бошњацима 

него и о Србима.. 

Ово што ћу даље казати, нема за циљ да омаловажи или понизи Насера Орића.Мудри 

Бошњачки народ Босне, и Срби, кажу: НИЈЕ КРИВА СТОКА КАД ОДЕ У ЗИЈАН, 

НЕГО ГАЗДА. 

Насер Орић је мудар човек, не желим да га поредим са `` стоком``. 
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Али је постварен од стране подмуклих  манипуланата. 

Кривица за злочине пада понајвише и на оне који су  га злоупотребљавали. 

А пси рата, ратни профитери, мародери, кривицу желе да баце на Србе.  

Насер Орић је злоупотребљен. 

Како је овакав човек могао бити примљен у СУП? И касније у најближе обезбеђење 

Слободана Милошевића? 

Адвокат Срба заточених у Хагу тврди да Орић долази повремено у Србију, у лов и на 

љубавне састанке? Да ли он прима српску пензију? Откуд то? 

Психопате су врло  интересантан феномен у савременој цивилизацији, али и све 

акутнији проблем  у балканским државама ( и не само у њима).  

У својим групама моћи, и у своме окружењу, могу бити врло солидарни и 

афилитијавни, умеју се понашати   са много спонтаности и шарма, али само онда када 

се ради о припадницима њихове групе, клана у коме се они сами налазе. 

Брат је мио које вере био , само нек је криминалац.  

Они који су се енормно обогатили у ратовима на Балкану 1990-их година , и у 

транзицији, по сваку цену желе да овековече стечени STATUS QUO. 

Они у Босни скривају се иза лажи искривљујући чињенице, КР ИВИ СУ СРБИ.  . 

А они у Србији слично чине са својиим народом, и то на безброј начина, Србија копни, 

нестаје. А локални виновници се у мутљагу енормно богате. Они например желе да 

скину кривицу са себе, и да за убрзани растући тренд рака пребаце искључиво на 

НАТО бомбе 1999.године. Нато бомбе су врло штетне по здравље, али је неспорна 

чињеница да је галопирајући тренд рака и слабљења здравља у Србији, почео много 

раније. Доказ су ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ. Писац ових редова је јуна 

1975.године био смештен насилно по казни у лудницу, и био мучен медицином, само 

зато што је још тада указао да здравље нације убрзано слаби, и што је упро прстом у 

праве виновнике-оптужио је КОМУНИЗАМ..  

Психологија појединих српских мафијаша произилази из исте матрице као и Орићева 

распамећеност. 

 Шта мислити о онима који празне читаве регије и демографске сегменте становништва 

Србије, под свакојаким сумњивим изговорима,ТАКО ТРЕБА, а да се  исто време 

енормно богате?  
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Тек треба утврдити објективним проценама колико је тачно било бошњачких, а колико 

српских жртава 90-их година 20 века у Сребреници и Братунцу и околним селима? 

Што није учињено. Вероватно је било овога пута више бошњачких жртава, али је било 

и српских. Али се не зна тачно?  

 Јасно је да за те жртве нису криви ни Срби ни Бошњаци, не може се говорити ни о 

СРПСКОЈ, ни о БОШЊАЧКОЈ КРИВИЦИ.  

 Може се говорити само о кривици појединих политичара.  

 Треба саслушати обе стране. И доћи до истине и чињеница. 

 Ако неки желе да једни друге намагарче, да укривају истину, да величају своје, а 

прикривају туђе жртве,остаће затрована подсвест, мржња ће тровати младе генерације..  

 Треба рећи истину, и заувек заборавити мржњу.  

 У Источној Босни се дан данас Срби и Бошњаци гледају са неповерењем и зебњом. 

 Ови покољи нису само монструозни злочини, него и тешке историјске погрешке, које 

су потпалиле фигиљ рата у Босни. и произвели су и Сребреницу.  

 Нико никад у Титовој Југславији за ове злочине над невиним цивилима није одговарао 

у име ``одбране братства и јединства``. 

Кпмунисуишке власуи су ппкпјнпм пцу мпје мајке Василију Ппппвићу из Брауунца, 

једнпм пд најбпгауијих људи пвпга дела Исупшне Бпсне, када су завеле свпју власу, кап 

`` нарпднпм непријауељу`` ( какав је уп нарпдни непријауељ кпме је пкупаципна власу 

десеукпвала ппрпдицу,убила сина и клала  најближе?) кпнфискпвали импвину.  

Земљищуе ппменуупг фудбалскпг игралищуа у Брауунцу, земљищуе на кпме се налази 

зграда брауунашке  ппщуине, щкпла, и ппједине улице, оиве у пкплини Брауунца, 

земљищуе у Сребреници, су свпјина ппкпјнпг Василија Ппппвића. 

Ми, ппупмци Василија Ппппвића , живимп у беди.  

А не мпжемп да дпђемп у ппсед наще импвине, јер Закпн п ресуиууцији јпщ није дпнеу 

у БиХ. 

Функципнери ппщуине Брауунац су шасни људи.  

Упркпс гласина кпје оегпви пплиуишки ривали прпнпсе п Милпраду Дпдику, 

председнику РС, пшигледнп је да је пн јаки шпвек на шелу пвпга српскпг енуиуеуа, и да 

није оега, РС не би дугп пдплевала свакпјаким унууращоим и сппљним приуисцима. 
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Међунарпдна заједница умнпжава знаке и сигнале да на Балкану жели мир и сарадоу, 

и да се залаже за ИСТИНУ, и крпз оу за разум и ппмиреое. Са надпм да цеп Балан уђе 

у ЕУ, прихвауа впјну неууралнпсу Србије и да јпј не смеуа блискпсу са Русијпм.  

Будимп деп свеуа. 

 

           Братуначки  мпст на Дрини. 

12. јула српски тенисер Новак Ђоковић одбранио је титулу на Вимблдону, пошто је у 

великом финалу победио Швајцарца Роџера Федерера са 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3. 

 

14. јул — Сонда Нови хоризонти је постала прва сонда која је пролетела 

близу Плутона. 

 

20. јула САД и Куба обновили дипломатске односе прекинуте 1961.године.  

 

20. јул -Најмање 30 особа је погинуло, а око 100 људи је повређено у експлозији 

у турском граду Суручу, који се налази у близини границе са Сиријом. Турски 

званичници сумњају да је реч о самоубилачком нападу Исламске државе. 

 

22. јул — Чланови тројног председништва Босне и Херцеговине, Младен 

Иванић, Бакир Изетбеговић и Драган Човић посетили су Србију, и састали се са 

српским премијером Александром Вучићем. 

 

24 јула је преминуо Милан Комненић, књижевник и политичар  ( 1940) 
 

-23 јули 2015.године, са Милицом Јованић и њеном пријатељицом Вишњом на 

Ади. 

Милица и њена пријатељица Вишња су се шетале бетонском стазом, Милица ме спази 

и довикну весело:`` Ево и нас``.  

Био сам у друшву са Бобаном Комненићом, нас двојица водимо бескрајне разговоре о 

Београду из наше младости. Он ужива да се сетимо ондашњег жаргона и београдског 

говора из тога давно прохујалог времена.. `` Камењарка`` узвикну Бобан и прасну у 

весео нападан смех ( Назив за лаку жену). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%9F%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._7.
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sh.wikipedia.org/wiki/24._7.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1940
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Поред нас се сместише две шармантне даме. У том се из даљине појави Бобанова 

супруга, и он јој се придружи.  

Вишња је плава и висока, витка, иако је прешлла 60 година, још увек је привлачна, 

загледају је овде на плажи. 

Разговарао сам углавном са Милицом. А са Вишњом бих повремено проговорио 

неколико конвенционалних речи. Милици није промакло да ми је Вишња дала њену 

емајл адресу уз молбу да јој прослеђујем наша саопштења. 

Сунце се прикближавало заласку. Милица се наједном досети да мора да  иде да купи 

болесној мајци лек у апотеци. 

Остадосмо Вишња и ја сами. Она је о Милици говорила све најбоље, другарице су од 

детињства. Онда смо сели у аутобус до Палате `` Београђанка``, Вишња се упутила 

свом стану у Кумодражу, а ја сам кренуо ка Миљаковцу. 

Тако се завршило моје дружење са Вишњом. 

Али је то Милица схватила на други начин. Разбешњена ми је пребацивала: `` 

Разменили сте бројеве телефона``. `` Не ``` рекох истину. ``Само си пиљио у њу цело 

време, оговарали сте ме када сам отишла`` 

`` Ни говора, она је о теби све најбоље причала, она ти је лојална пријатељица`` 

преносим јој шта је стварно било. `` Она лојална, шта ми наприча, преда мном ти је 

дала њену емајл адресу, срам је било``, била је разјарена. 

Ћутао сам. ``Јеси је отпратио до стана, јели те позвала унутра``? `` Ни говора, отишао 

сам после растанка са њом код Београђанке ка моме стану``. 

`` А тако, отпратио си је, каква лојалност, ово јој није први пут да се тако понаша, 

позната је по томе да воли да преотима фрајере пријатељицама``. 

`` Ако је она таква зашто си је онда оставила  саму са мном, зашо је ниси позвала да  и 

она оде са тобом`` постављам јој логичко питање. 

`` А ти си једва дочекао да она остане сама са тобом. Где се налазите, кад си био код ње 

задњи пут у стану``, пришла ми је и снажно стегла до бола за мишицу.  

Плашио сам се да ме нечим не повреди. толико пута сам помислио: да је Милица 

мушкарац, она би тукла жене. 

Мерил Грегориан је сваки дан на плажи на Ади. седи уз жицу изнад воде, увек је у 

истом друштву са Добривојем. Добривоје је пензионисани сарадник МУП 

(Министарства унутрашњих послова ) Србије. Он има само једну ногу,.испричао ми је 

како је изгубио. Али се изванредо сналази, има протезу, стави је на део неотсечене ноге 

испод препона, и храбро гази. Он је врло виталан  несаломљив, дивим му се.  
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Добривоје долази  међу првима на Аду, увек је преплануо и свеж у лицу. Ужива да 

дуго плива. 

Мерил са њим берскрајно дуго разговара. Она има толико проблема, свакојаких, у 

њеном  крхком  сувом  телу се налази огромна виталност и енергија, отресита је и 

мудра, врло је образована. Спрема докторат на Факултету политичких наука. 

Мерил је бескомпомисан борац за истину и правду. Схватам је, и њене свакодневне 

тегобне неприлике са извитопереним моћницима. Дивим се њеној упорности и 

енергији, да прежив и да доктоира, да нађе запослење, стан, да добије од суда 

родитељско право. 

`` Мерил, најважније је да сачуваш здравље, јер да би се могла рационално бранити  

сваки дан, мораш имати здравље и енергију. Ако то немаш, мозак се загреје, постајеш 

импулсивна, пребрза. ти си мудра, али си неровозна, узнемирена ``, саветовао бих је. 

Она леже касно, ради ноћу, нередовно се храни, изложена је неизмерним свакодневнкм 

стресовима. `` Почела ми је мигрена, болови су неиздржљиви, идем у Амбуланту на 

Ади да добијем  инјекцју диклофена``, одјурила би, сви писутни су је посматрали 

изненађено. 

24. јула је Турска отпочела ваздушне ударе на позиције милитаната Исламске државе и 

курдске  Радничке партије Курдистана на северу Сирије и Ирака, после самоубилачког 

напада у турском пограничном граду Суручу. 

Ово што се дешава у Сирији  је врло запетљано, интереси играча су сукобљени. 

 

`` Ратови се воде због жена``,чух гласан коментар на плажи. 

 

23јула Пирански залив: словеначки члан Арбитражног суда у Хагу Јернеј Секолец 

поднео оставку након открића да се, супротно правилима, договарао са словеначком 

посланицом на истом суду. Хрватска одлучује да иступи из арбитраже. 

 

 24 јула Турска започела Операцију Сехит Јалцин, ваздушне ударе против "Исламске 

Државе" и Радничке партије Курдистана. 

 

28 јула је избила Лото афера у Србији: број исписан на екрану пола минута пре него 

што је изашао из бубња. 

 

 29 јула  Malaisia Airlines лет 370, на Реунионе пронађен део крила, скоро 17 месеци 

после нестанка авиона. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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-Јули 2015.године. Азиланти-тројански коњ. 

 

 

Азиланти у Београду, у парку код Аутобуске станице. 

 

-Јули 2015.године. Откуд повика на Црногорце у Србији.. 

 

Интегралан текст на сајту-http://www.koreni.rs/otkud-povika-na-crnogorce-u-srbiji/ 

 

 Клупа починка поред црногорског планинског језера... 

-1 август 2015.године. Неизмерна трагедија породице свештеника Радивоја 

Панића.  
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-  

    Радивоје Панић ( томови 4 и 5). 

Радивоје Панић је син Љубице Панић ( томови 4 и 5), дугогодишње чланице наше 

организације. Љубица нам је годинама слала очајна писма, неки зли људи у Новом 

Саду и Војводини ( одакле је породица Панић) , су је подмукло кињили, злостављали, 

све до упада у стан, ломљаве кућних апарата и пустошења имовине. 

О њој сам дуго разговарао са њеним братом, утицајним у  нашој дијаспори у 

Аустралији. он ме је саслушао пажљиво, али сам стекао утисак да није у довољној 

мери схватио невоље сестре. 

Радивоје  је пак био далеко, бранио је веру на Кoсову, где је дуги низ година био 

свештеник. 

Љубица је након неиздржљивих злостављања избегла у Београд, где је и преминула. 

СТАРЕШИНА Храм Светог Саве у Београду, протоире-стационар Радивој Панић (54), 

остао је у тренутку без троје чланова породице. У његовој страшној саобраћајној 

несрећи, око 7 сати у мјесту Предејци, између Демира Капије и Ђевђелија, његова 

супруга Татјана (45), син Никола (18) и десетогодишњак Симеон су изгубили животе. 

Отац Радивој, је пребачен у озбиљном  стању на интензивну негу u Ургентном центру 

у Скопљу, где је хоспитализован, али није животно угрожен. 

Аутомобил је возио отац Радивоје, који је ударио у задњи део кола са ђевђелијсом 

регистрацијом, а затим је излтео са пута и ударио у метални чвориште на крају пута. 

) 

 

     Радивпје Панић и син  Никпла ( 18) 

 

http://www.novosti.rs/upload/images/2015/08/01/hro-makedonija-(4).jpg
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Радивоје Панић je био пошао са породицом у Грчку, где је требао нредних 20 дана да 

држи службе.. 

Сазнао сам од познаника из окружења оца Радивоја, да је он у болници у Скопљу 

стално понављао:`` Где су моја жена, син и кћерка ?! Боже, шта је са њима `` 

Иза ове неизмерне трагедије, породица Радивоја Панића се свела само на њега и 

најстарију кћерку Кристину, која је срећом била остала у Србији . 

 

 Са сахране Радивојеве супруге и двоје деце . 

- Август 2015.године.Догађања. 

4 августа је обележена  Двадесетогодишњица "Олује": у Загребу војни мимоход, у 

Сремској Рачи церемонија сећања и парастос жртвама.. Први Дан сећања у Србији и 

Републици Српској, дан жалости, у Србији сирене и црквена звона у подне.  
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6 августа сам посетио Братунац. То није више она ранија источно-босанска варошица 

какву је знам од детињства. На сваком кораку мени потпуно непознати људи. 

Избеглице углавном из Сарајева. Около варошице се црвене кровови нових кућа, а у 

Братунцу саграђене нове повисоке зграде, продавнице, апотеке. 

Али ипак, то је она стара Босна. Брда су иста, речице, ваздух. 

Док сам чекао аутобус за Љубовију, из кафане преко пута зачух ону гласну босанску 

песму, група снажних момака, препознајем  их по снажном гласу, певају из петних 

жила. То нису оне мелодичне песме, тако су певали војници  што сам их слушао у 

ратним данима у Љубовији у згради Дуванске станице ( том1). Њихови снажни гласови 

одају босанске момчине, повремено би понеки од њих изашао на улицу са флашом у 

руци, високе плећате делије, пуцају од снаге. То су момци који живе у планини. 

Босна је још жива. 

8 августа у Казању је завршено Светско првенство у ватерполу: Србија 1, Хрватска 2, 

Црна Гора 5. 

 

12 августа "Исламска држава" са Синаја објавила да је смакнула  хрватског 

држављанина Томислава Салопека.. 

12 августа експлозије у кинеској луци Тиањин односе преко 100 живота. 

17 августа  је измењен  градски  статут Вуковара, на градским јавним установама, 

улицама и трговима више нису предвиђени натписи на ћириличном писму. 

17 августа се десио бомбашки напад у Бангкоку, 25 мртвих. 

-Јули август 2015.године. Милица Јованић опет долази на Аду. 

Седела би на клупи и захтевала и од мене да цело време будем поред ње. Жалила би ми 

се:``Угојила сам се као свиња, срамота ме да се скинем``.`` Пливај, шетај се, мање 

једи``, саветовао сам је. 

Уместо да прихвати савет да мање једе, стално би извлачили из великог руксака 

кексове, колаче, сендвиче, па онда воће, напитке. Непрестано би нешто жвакала и  

јела.. 



1429 
 

`` Непрестано нешто једеш``, упозорих је.`` Хормони, шитатста жљезда``, правда свој 

непрестан апетит. 

Нисам ој одговорио, мада знам да нису у питању хормони. Њој је храна бекство од 

животних неприлика.  

 

 

 

Мерил је стално на истом месту на плажи. Долази на Аду и често и дуго плива.Тако 

прикупља снагу да преживи, да се избори против удара који се на њу обрушавају 

такорећо свакодневно. Она се злопати и страда. Она је мудра и велики борац, 

несаломљива, упорна и истрајна, не посустаје. 

Шта могу учинити за њу? 

Ту је стално и Вуле, висок  кошчат старији човек, по цео дан је на Ади. Сећам га се још 

од почетка 2000-их година. Њему Ада прија, што је старији уместо да постепено губи 

снагу, он је виталнији.  

Спале је старији човек, снажне грађе, плав, али увек најбрже од свих добије бакарну 

боју. Он је дуго радио у Западнј Европи, хвалио би ми западну дисциплину и 

пословност. Имао је мали, истински брод, па га продао. `` Велике обавезе су то`, као да 

ми се правда. 

Хана је, упркос њених година још увек привлачна жена која својим разголићеним 

телом плени погледе присутннх мушкараца. Поготову, јер се шета обнажених бујних 

груди које још увек чврсто стоје и маме чежњиве погледе присутних  мушкараца.  

Са њом је понекада надарена лепотица Љиља Симић, висока и витка би се из даљине 

зањихала и придружила друштву поред жице. 

У групи уз жицу, поред Добривоја и Мерил, су често жене мојих година  Боса и 

Слободанка. Обе су пореклом из Хрватске, врло интелигентне и духовите.  

Слободанка  је доктор психолошких наука, жива енциклопедија. И она се сунча и купа 

без грудњака. 
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Боса је удовица смиренија природа, често спомиње покојног мужа Србина, чува дивне 

успомене, има два сина који јој се  повремено придруже на плажи.Млађи  син је висок  

и наочит момак, без сталног запослења и прихода, понекад статира у италијанским 

филмовима у Филмском граду у Кошутњаку. Он  је доброћудан момак, скрушен , врло 

је надарен сликар. Он би увек био са мајком, док би пак старији син понекад навратио 

на Аду, као да је у пролазу. Био је стално нерасположен. Обојици им време пролази, 

најбоље године само пролете. Боса иде са њима у православне манастире, тамо наилазе 

на топлу људску реч и спокој душе. 

Недалеко од Милице Јованић седи увек на исгом месту њена имењакиња Милица 

Хакман. Она и њене познанице, или пријатељице, како која, изложиле се сунцу на 

бетонираној стази. Преплануле се на грчком сунцу.Сво то друштво би почињало 

сезону купања на Ади већ почетком маја, да би крајем месеца  наша мала плажа 

наједном опустела. Све би оне, и они, отишли у Грчку да искористе предсезонски 

попуст. 

Предивно Црногорско приморје и Далмација, ту под носом, наше поднебље, наш језик, 

народ- њима су привлачније Грчка и Турска, па и Египат и Тунис. 

Питам их:` Зашто не идете на наш Јадран``?  

Њихови одговори нису довољно убедљиви, барем када се ради о Црној Гори: `` 

Црногорци нас не воле, вређају нас``.  

Ко то завађа браћу? питам се.  

Могу донекле схватити зашто не иду у Далмацију, последица створене мржње 

ратовима током распада Југославије. 

Убеђен сам да није било мешања са стране да би Југославија опстала. Јужни Словени 

вековима сневају да живе заједно.Али тај њихов сан  заједништву је вековима био трн 

у око појединим суседнм моћним државама.  

Купио сам нов бојлер. ново задужење.  

-Август 2015.године. Преминуо Нешо Ненад Васић. ( томови 1-5) . 

Нешо је млађи човек, у најбољим годинама још увек, био је до недавно рибочувар . 

Пролазио би док је обављао ту дужност мотором од варошице Љубовије низ Дрину,све 

до села Црнче. 

Био је од свих омиљен, висок и  наочит, снажан и мужеван, свакоме је хтео да помогне, 

да буде на услузи, да се насмеје, да каже лепу реч, због чега је био омиљен у овом делу 

Подриња. 
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                       Дрина у Узовници 

У претходним поглављима  и  у тому 5 су приказане Нешине врло успешне акције у 

развоју туризма на Дрини и привлачењу риболоваца, не само из Србије, и оближњих 

новонасталих држава, код њега сам сретао заљубљенике ове необичне реке и из даљих 

западно европских земаља.  

Сви су они били презадовољни уловом рибе, и задивљени Нешиним познавањем ове 

валовите реке зеленике, дивили су се његовој професионалности. Није им измицало 

запажању његова сликовитост снажног балканског горштака, отреситог и довитљивог, 

који  би невероватном брзином разрешавао свакојаке нагло  настале проблеме на 

плаховитој  и непредвидљивој реци. 

Његова велика новосаграђена кућа поред пута, а надомак Дрине, је била опремљена 

свим потребним комфором, и што је потребно риболовцима,  и сви посетиоци, и они из 

далеких земаља, су били презадовољни.  

Ненад и његова супруга Дулка немају деце. Ненад је изразито црномањаст, а Дулка је 

плавуша. Она би се увек налазила при  руци уморним и изгладнелим риболовцима када 

би се вратили са Дрине, пржила је рибу, спремала рибље чорбе, кувала  јела, 

распремала собе и просторије. 

Нешо је временом почео да зарађује новац. Сазидао је испод кућа на обали реке повећу 

настрешницу, уређивао је обалу, довео багер и направио подубоку плажу.  

Тако је он мени постајао десна рука у развоју туризма у селу и ближе. 

Били смо сретни када би били заједно. 

Био сам забринут када сам пре неколико година сазнао да му је шећер био све 

присутнији у крви, онда ми др. Јасна Јовановић из Дома здравља у Љубовији, исто ми 

је казао и Бегин син снажни болничар из љубовијског дома здравља,  саопштише,  да 

су  му се на прстима стопала појавиле такозване  курије очи. 
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 `` Отсекли му прсте``, као да изрече смртну пресуду, чух Јаснине речи. 

Тих летњих дана сам га срео поред Дрине, био је уобичајено полетан и оптимиста, али 

сам  у његовим очима препознао сету, а у успореним покретима нагомилан благи 

замор. 

Заб ринух се по први пут: Како је његово здравље? 

Он заустави мотор на пВерани изнад дринског бука:``Носим специјалну обућу, нема 

више рана на прстима`` опет је био оптимиста. 

Али сам временом запажао да је све смиренији. или уморнији? Да ли га је нешто 

мучило? 

Предосећао сам његову несрећу. Сазнао  сам трагичну вест: Ненад Васић преминуо од 

можданог удара у води, у Дрини. 

Нестао је Краљ Дрине, њен највећи заљубљеник и познавалац. 

Сјединио се у смрти са вољеном реком, када то није мога за живота. 

 

Њему је таква смрт била лака, грлио је и бранио вољену реку у самртном ропцу 

Велики индијски вођа Нехру је захтевао да прах његовог тела буде просут у реку Ганг. 

.  

Ненад Васић, вечни заљубљени Дрине, чувар од рибокрадица је се загњурао у Дрину, 

да је чува од ``злих``, од ``рибокрадица``, и преминуо. 
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Смрт му је била лака. 

-Август 2015.године. Моја подршка Мерил Грегориан. 

Мерил Грегориан ( 45) је интелектуалка високих достигнућа у образовању и науци,  полиглота, 

изузетно отресита и способна жена,,која  је упркос њених високих квалификација и завидних 

личних способности и разноликих стручности,  суровом политичком дискриминацијом  и 

прогонима,  онемогућена да пронађе било какво запослење, остављена је без прихода, без 

стана, на улици, у свакодневној јагми за преживљавање и спас себе и своје двоје  деце.  

Њој се свете поједини моћници, она је се замерила и њеним ангажманом против корупције у 

Србији и у правосуђу Србије, и против незаконитих пост упака органа правосуђа.. 

 Колико је Мерил  изузетно стручна и способна особа се види из даљих података о њој: 

-.дипломирала је Филолошки факултет у Београду (4 године) -смер оријенталистике, ( са 

десеткама) Факултет политичких наука у Београду- 3 године студије политикологије,  

завршила 2 године последипломске академске студије на државном Факултету политичких 

наука у Београду,  са просеком 9.55 .Завршила 3 године докторске студије по Болоњи, на 

државном Факултету политичких наука у Београду, на одсеку Политикологије 

Превела философско дело познатог иранског  аутора Мортезее Мотахарија, Фетрат "(Природа 

и бит човека"; 1997., извршила комплетну коректуру и лектуру текста.Превела философско 

дело иранског аутора Мохсена Гераатља под називом ,, Трачак тајни намаза "; Ирански 

културни центар; Београд; 1998.  

Полиглота је, говори шест страних језика 

 Упркос забрана и опструкција на сваком кораку, није се либила да изналази и прихвати сваки 

посао, који би јој био доступан, па и оне мануелне, да би тако преживела и опскрбила своју 

децу. Стекла је широку лепезу искуства и стручности у разноразним областима: од послова 

секретаријата, продаје и комерцијале, превођења, лектура, корекција, чувања деце, одржавања 

станова, давања часова, врло је стручна у раду на личном  рачунару и телекомуникацијама, у 

опхођењу са људима. као спикер на ТВ, научна истраживања, и друго.   

 Мерил је средњег  нижег раста, сува, али у њеном крхком телу се крију невиђена виталност и 

животна енергија. 

Она се не стиди да јавно на плажи  саопшти, да упркос  оваквих највиших стручности, на 

сваком кораку наилази на сметње, саплитања, претње, долазе интервенције послодавцима, 

судовима, социјалним установама, државним органима. Она је изложена линчу, осуди на смрт 

без пуцња, дуги низ година прогоњена као звер, немилосрдни загрижени и осветољубиви 

прогонитељи желе да јадну жену униште, и њену децу.  

 У оваквим околностима невиђене хајке, успели су да поремете њене односе  са часним и 

поштеним родитељима, са мајком  госпођом Катарином и оцом господином Михајлом, и са 

њеним бившим супругом заслужним грађанином његове велике земље, са Центром за 

социјални рад  Звездара, са појединим судовима.. 
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 Свестан сам, посматрајући је, да њено тело не може вечито одолевати стресу, 

изгладњивањима, потуцању од немила  до недрага  по свакојаким  стаништима и становима, 

страху , без адекватне медицинске неге. 

Поче да прича на плажи шта све доживљава, наједном се затегну као опруга, лице јој постаде 

гримаса бола и патње:``Мигрена, неиздржљив бол, морам да тркнем до амбуланте овде на Ади, 

да ми дају инјекцију диклофена, онда неиздржив  бол умине`` 

Када се  врати из амбуланте, опусти се:`` Боље ми је не боли више``. 

Запазио сам да она врло често  одлази у амбуланту и прима инјекције диклофена. 

`` Води рачуна, те инјекције су штетне, примај их само када мораш``, саветовао бих је. 

`` Примила сам досада преко хиљаду инјекција диклофена`` ,био сам  згранут њеним 

одговором. 

Јасно ми је о чему се ради, бол је неиздржљив, најважније јој је да бол престане,а шта ће бити 

са здрављем на мало дужи рок јој тада није битно. 

``Једи, спавај, пливај, шетај, смањи лекове, чувај здравље`` ,желим да јој помогнем барем 

саветима. 

Она би ћутала, можда заккључује -Лако је давати савете. 

Како да јој помогнем?  

Најбоље решење би било наћи јој посао. али то није лако. А где да станује?  ``Сигурна кућа``  

би било решење? 

Она има лични  рачунар повезан са интернетом, проследила ми је њен занимљив и вредан 

научни рад о правима жена у Исламу. 

Убедио сам је да њену личну ситуацијау може унапредити њена афирмација као начуног 

радника, публиковање чланака, у научним  часописима  и писање књига. да спрема докторат, 

Неопходни предуслови да одбрани докторску дисертацију су да име најмање две публиковане  

књиге и три научна рада објављена у еминентним научним часописима. 

Познајем уреднике часописа `` Република``, посало сам им 9 августа њен текст:  Права жена 

под светлом Ислама. 

  

Дрина-Сима Милутиновић Сарајлија: Дрина је вилинска земља.. 
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-Август 2015.године. Усмеравања азиланата ка Србији. 

Србија је забринута задржавањем азиланата-избелглица у Србији. Мађарска  и друге 

суседне земље се оградиле зидовима, а Србија их прихвата и насељава док не оду даље. 

али ће неки овде остати дуже, или заувек. 

Моја мајка је из Босне, овде су после распада Југославије почетком 1990-их година 

избегли поједини њени сродници. Био сам потрешени немоћи да их помогнем, 

потуцали су се од немила до недрага, неки су оболели и превремено преминули. Мој 

син , његова мајка, мој млађи брат, гладују, злопате се, а ја не моу да им помогнем. Јер 

немам ни за себе, злопатим се и ја. Читалац види моје неизмерне деценијске невоље са 

осионим локалним моћницима, што ми узима енергију, новац, време, онемогућава ме 

да нормално преживљавам и да се посветим животним потребама блиских. 

Србија је сиромашна земља, у дубокој галопирајућој кризи, поготову демографској, 

смањује се учешће већинског народа у корист мањинских, поготову када се ради о југу 

Србије.. 

Имам дубоко  разумевање за трагедије азиланата, који беже главом без обзира од ужаса 

ратова у њиховим земљама, њима треба помоћи да преживе. 

Али мала Србија која копни, чије већинско становништво губи свој удео, није дужна да 

на себе преузима обавезе богатијих држава, које се ограћују зидовима. 

Поготову је нелогичан став државе, не  води довољно рачуна о својим избеглицама, а 

стране азиланте прима као најроћеније. 

Чух неколико пута: Сврака им мозак попила.. 
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`` Одвратно, ћурке долазе у парк код Економског факултета и доносе храну и одећу за 

децу миграната, а толика деца наших избеглица са Косова и из Крајине гладују``, бесан 

је Пера Бјелановић. Онда додаде:``Јесу Лујке, али су покварене, нађу тамо младе 

подстанаре за високе  кирије у еврима`` 

9 августа сам проследио научни рад Мерил часопису Теме:   

-Септембар 2015,године.  Паралелни свет моћних и суморна стварност већине. 

Од како сам се 1971.године, након шест година боравка у Бриселу, Белгија, вратио у 

Београд 20 јула 1971. године, зрелији, образованији и искуснији, са новом свешћу и 

стањем духа, као да сам се пробудио  у мени непознатој земљи. То није више био онај 

стари Београд ,град  полета, веселих младића и девојака, који сам напустио септембра 

1965.године, то није више била она Југославија. 20 јула 1971.године, каква 

коинциденција, баш на дан мога рођендана, изашао сам из воза на београдској 

железничкој станици, из модерне државе Белгије крочио сам на тло ондашњег 

Београда, отпаци на улицама, руиниране зграде са којих пада малтер, мрзовољни и 

нервозни људи, препуни трамваји знојавих људи прибијени једно уз друго као сардине. 

Свугде сам сретао забринуте,чувена београдска штрафта није више била он што је била 

раније, увече би се вукле понеке девојке умртвљених израза лица, познаници и 

пријатељи које сам позивао да се видимо сада након толиких година, нису више  били 

они весли и ведри млади људи. 

Нешто се овде десило. За свега шест година, се десило нешто нејасно.Југолавије се 

освешћивала, будила из сна и заноса, опсене, криза је нарастала, унутраше тензије су 

однекле наједном постале тако видљиве, осиони властодршци су постајали све 

нервознији, стега је све више многима затезала омчу око врата. Упоредо са поли 

тичким тензијама људи су били све сиромашнији, до посла се све теже долазило, млади 

су одлазили ван земље. А социјалне  разлике бујале? 

Мени се све чини, да је тада превагу односила све више  она крута бирократска 

струја.ЧИЗМА ГЛАВУ ЧУВА-ШУБАРА ЈЕ КВАРИ, мамузај, удри бичом, народ је 

незрео, марва. Ако даш прст тражи целу руку. Власт је постајала све нервознија, и 

строжа. 

Борио сам се да сузбијем депресију  и беѕнађе. Београд и Југославија су се толико 

променли!. 
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Мени су у то време сметали да добијем запослење које одговара моме образовању, 

кажу-Ниси члан Партије.Узео сам Устав, у овој малој књици се на папи ру ганатују 

многа права, као у Општој декларацији  о људским правима ОУН., дословце стоји-

Грађани су једнаки у правима, па и када се ради о доступности запослењу.  

То сам казао јавно, објавио један текст у чаопису ``Дуга`` о неравноправности  у 

образовању, запослењу, ускоро су ме ухапсили, настала је вишедеценијска лавина 

сумњичења и прогона. 

У медијима, на телевизији, штампи, говорима државника, у свему што се јавно прича, 

свугде и даље славопојке и `` Потемкинова села`` , оргијања, љубавне афере `звезди``, 

гламур, свугде се истурају оријентална музика и лелујава разголићена женска тела, 

луксуз појединаца, привид неког другачијег света од суморног света већине. 

Тако из године у годину, све више, све до данашњих дана 

Данас у Београду и Србији постоје два света. Свет привилегованих, имућних, 

транзицоних богаташа, властодџржаца, новопечених звезди,  ријалити се усељава 

такорећи у сваку породицу. 

 

Влстодршци су у данашњој Србији створили њихов свет, који је тако другачији од 

света уснуле већине, која ропће али углавном ћути.  

Понешто руминирају или развлаче инелектуалци. искључени из присуства у медијима. 

У Србији постоје два света.Онај имагинарни, вештачки створена фикција, и мучна 

реалност већине. 
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Томислав Крсмановић   
Станка Пауновића 70, 11090, Београд. Тел.   011 - 3511829; Моб.тел. 064 - 3095176;   e - mail  

adresa:  books @eunet.rs. . www.isil.org.  Википедија . Архив САНУ.       
            
                                                                                                                                       

Д АНАШЊУ ТРАГЕДИЈУ СРБИЈЕ САМ ПРЕДВИДЕО  ЈОШ ОД 1971 , СВЕ ДО  

ДАНАШЊИХ ДАНА .    

  

На све ове трагичне догађаје, који одавно, и данас све убрз аније , гурају Србију и њен  
народ у нестанак, сам указивао још од почетка 1970 - их година .    
  

И   детаљно и прецизно  предвидео оно што се данас дешава.   
  

Докази се налазе у мојим аутобиографским књигама .    
  

Због чега сам био још 1975.године проглашен неурачунљив им,  опасним по поредак  
лудаком, и био смештен у азилум.   

  
Ко год жели да се увери у истинитост мојих тврдњи, нека затртажи моје књиге на моју  

емајл адресу  books@eunet.rs ,   послаћу му одмах линкове свих 5 томова :   

Сага о ..ићима Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА( 1940 - 1953)   

Сага о ... ићима Том 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА( 1954 - 1965)   

Сага о ... ићима Том 3, РОМАН О БРИСЕЛУ( 1966 - 1977)   

Сага о ... ићима Том 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ ( 1978 - 

1994) .                                                                                                                    Сага о ....  
ићима Том 5,  PUZZLE -  ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНС K ИХ НАРОДА( 1995 - 

2004) .   

У овим томовима су описани насилнички поступци појединих органа власти.  
  ``  
   

.   
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-17. августа је преминуо Арсен Дедић, кантаутор и шансоњер (1938) 

-  

       Арсен Дедић. 

Шансоњера Арсена Дедића сам једном приликом помешао са певачом Драганом 

Стојнићем. То се десило у Бриселу 1976.године  ( том 3). Мајк Клајн и ја смо седели у 

југословенском  ресторану у Бриселу, власник ресторана политички избеглица из 

Шумадије, стави пред нас мирисне шашлике ( тамошњи израз за ражњиће и 

ћевапчиће), притисну дугме на радију, у кафану као бистри планински поток што 

запљускује каменчиће, уплови предивна песма које се сећам из Београда. `` Тако је 

била лијепа``. 

 

Предивна мелодија је миловала, певач је изговарао умилне речи. Питао сам се тада:  

Како да се сложе савршено таква мелоија, и тако изабране речи, које толико 

одсликавају осећања мелодије? Да ли је композитор створио ову мелодију инспирисан 

речима?  Или су речи изабране тек након компоновања, да се некако уклопе у њу?  

Bila je tako lijepa  
uvijek se sjecam nje  
bila je tako lijepa  
kao tog jutra dan  
 
Divna je ona bila  
kada sam ostao sam  
vise se nismo sreli  
jer nju je odnio dan  

Застао сам и обратио се Мајку:``Зар  није лепа ова наша југословенска песма``?  

Мајк је ћутао. 

Намрштен власник ресторана донесе две чаше пива Stella Artois. Рекох му:``Ова наше 

песма је предивна, пева је Арсен Дедић``? Знам га од раније, он је смуњичав, можда 

мисли да ме шаљу они из југословенске амбасаде?  

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B
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Он спусти помало звучно две чаше пива на сто и скоро да ми се обрецну:``Прво и прво, 

то није наша песма, то је француска шансона, а не пева је Арсен Дедић, него Драган 

Стојнић`` 

Био сам изненађен, не могу да поверујем његовим речима, био сам одувек потпуно 

убеђен да је та дивна осећајна и префињена  песма наша мелодија.. 

За суседним столом су седеле две насмејане девојке. Једна од њих , врло љупка црнка, 

нам се обрати на француском: `` Сette chanson a chanté Allian Barriere`` 

Мајк и ја се насмејани окретосмо овим девојкама. Биле су тако привлачне, пуне 

младости оптимизма. 

Она устаде и наклони нам се, у празној кафани сем нас четворо, запевушила је 

шапутавим гласом, који свашта обећава, уводи  у некаве засаде најнеобичнијих 

цветова, као да ме ухвати за руку, повуче ме за собом, смеје се враголасто. Она је 

истинска уметница  

: 

 

Elle était si jolie  

Que je n'osais l'aimer  

Elle était si jolie  

Je ne peux l'oublie 

Да ли је фриволна и  јефтина заводница? Или је ово њен тренутак истине?   

Шта је да је, она постаде господар ове кафане. Тако дискретно, и неосетно. А тако 

победнички. 

Тек мало касније, када сам био у моме подстанарском стану у суседној улици rue 

Blanche, се присетих да је Арсен Дедић певао једну другу моју омиљену песму :  

Moderato Cantabile-Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta: Mi smo 

siroĉad svijeta. Reci da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude, i poći a ne 

znati gdje``? 

Он је Србин из Хрватске. Срео сам једанпут његовог брата, који живи у Београду. 
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-Септембар 2015.године. 

2 септембра сам на Ади срео Миру Пулејковић  и Драгану Ђекић. Оне су сусетке и 

друже се.  

Мира је изузетно духовита, увек је насмејана и весела, спремна на шале и досетке.  

`` Моје презиме Пулејковић, потиче од турске речи ПУЛЕ, што на турском  значи 

МАГАРЕ``, смејала се гласно. онда додаде:`` То је презиме мојих усвојитеља, после 

рата су ме нашли као бебу у дому у Панчеву, без познатих родитеља, усвојили ме и 

одгајили``. Мира је врло вредна, поред свога домаћинства успева да заради новца 

обављајући послове чувања деца и слично, што она уме да пронађе. 

Док је Драгана уздржаиа, она је разведена, дентиста, кћерка  почившег судије Врховног 

суда,  који је доживео дубоку старост, она га је неговала и све чинила да му умањи 

тегобе старости и болести. Има одраслог сина, у великом су стану оца, који она 

рентира студентима. Драгана је шармантна и женствена, сазнао сам да обожава Тунис,  

схватам зашто, био сам у Тунису 1970.године ( том 3). Драгана у Тунис путује обично 

у септембру.  

Причао сам јој о Сахари, Сахара није само сунцем ужарена пешчана пустиња, набацан 

песак, и бескрајне дуне,  фата моргане, завијање шакала, и каравани на које лају пси из 

оаза поред којих пролазе. `` Сахара је за мене оличење бескрајне, неукротиве и 

непобедиве Слободе``, надахнут сам њеним очима које, чини ми се, деле моје 

мишљење. 

 

                             Сахара.  

Мерил долази на Аду сваки дан, она је изнурена, доживљава врло интензивне стресове, 

пливање јој враћа снагу.Колико се енергије  и жеље за  животом крије у њеном крхком  

и намученм телу. То је њена неуништива босанска природа, али има и словачке 

жилавости. Највећу снагу јој даје љубав према кћерки Сари. Али она пак обожава и 

млађу Мону.Стално је  у друштву са Добривојем, Добривоје се наслони на жицу, она 

би цело време са њим непрестано живо разговарала.`` Волим са њим да разговарам, јер 

је инвалид, као и ја``, поверава ми се као да се правда. 
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12 септембра сам био са Терезом ( томови 4 и 5) у Гроцкој, покосио сам јој двориште. 

А онда смо снели са највишег спрата њене  недовршене викендице у Брезовику остатак 

моје још увек позамашне архиве. Иза куће, смо картонске кутије препуне свакојаких 

докумената сложили, повезали и прекрили грањем и великим каменовима које смо 

пронашли у дворишту.  

15 септембра сам срео Јову Гламочанина ( томови 4 и 5), неки његови сарадници се 

противе неким мојим виђењима. Немам ништа против, али треба о томе да разговарамо 

на основу аргумената  Они то не желе, искључиви су и нервозни.  

Паметнији попушта, резонујем . 

На Ади ми се Мерил стално жали на њену злехуду судбину. 

 

           Ада Циганлија. Каменград. 

Друштво је сурово према њој. Она је врло ваљана и корисна за заједницу, своју децу, 

интелигтентна и истинска научница. А где год тражи посао наилази на затворена врата. 

Жали се на судове, центар за социјални рад.  

Како да јој помогнем? 

Допис Тамари Крстић, новинару Радио Београда 2, Редакција културе. 

-Септембар 2015.године. Луцидне мисли Љиљане Симић на њеном Феисбуку. 

 

 

    Љиљана Симић 
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-   nije vazno to sto me nikada nisi odveo na mesta sa borovima uz more,sto nikada nismo zajedno popili  
bevandu na mestima kojima me zasipaju svakog leta,   
nije vazno sto nikada nisi otklonio moj umor i sto za toliko toga nisi imao vremena i volje,lakse je bi lo  
gledati svoja posla i uzivati u hladovini kafica u centru, bez pogleda ispod naocara na (za tebe tako  
neobicnu) neznanku sa oboda grada,     
osim ako ti nije usput   
kada se samo set im cekanja,cekanja,cekanja...   
danas ne cekam nikog   
cekaju mene   
uzalud   
nikada  nisi dao gas i pustio me da vristim na cestama vojvodjanskih ravnica,   
nikada me nisi pozvao kada se svi raduju,   
nikada nisi pomogao u bolesti,tuzi,nevolji svake vrste,moje,moje porodice,   
nikada nisi popravio cesmu ili svetlo u mom domu,za sve sam placala  previsoku cenu,   
nikada me nisi prebacio do posla u rano jutro,sacekao u kasnim satima kada su na ulicama velegrada 

aveti  strasnih vremena,   
nikada nisam videla gde si se rodio i ko te je rodio,   
nikada ni ovde ni onde nisam mogla postaviti status,da sam "u v ezi",   
nijedna zajednicka javna fotografija,   
a bilo ih je   
a i zasto bi..   
da li smo plivali ili plesali zajedno   
biciklama isli u zajednicku kupovinu   
zajedno plakali ili se smejali zbog ljudskih gluposti koje nam nisu mogle nista   
jer smo bili ne ti i ja   
vec m i   
ne   
mi nikada nismo ni bili zajedno da bi te krivila ili trazila natrag ono sto mi pripada   
toliko toga jesi bio ali mnogo vise nisi i ne samo zato     
ostani tu     
gde si bio kada si sreo mene   
kako mi je samo bilo hladno usred leta   
leta poput ovog   
ostani tu za uvek   

kazes da bi mogao opet   
ne   
to se desilo samo jednom   
i sasvim slucajno   

ipak zahvalna sam ti     
da nije ljudi poput tebe ne bi znala da postoje ljudi koji ti nisu ni nalik   
pisac ovih redova je jedan od njih   

  
 -     

      
YOUBE.COM   
ПППППП   

   2 
ооооо 

   ово.  
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-Јули септембар 2015.године. План и програм активности. 

-  

Још од 1970-их година свакодневно уписујем у свеске дебелих картонских корица шта 

треба да урадим сваки дан. ( томови 3-5). Какво такво преживљавање у данашњим 

крајње сложеним, тешким и врло деликатним оклностима, захтева трезвеност, хладну 

главу, знање и промишљеност. 

А све то преточити у конкретне свакодневне активности и акције. 

Колико је то свакодневна грчевита и рововска борба се види и из доле приложеног 

Плана и програма активности. 

Документ број 483. 

Да бих помогао Мерил, сам проследио њене научне текстове појединим  часописима. 

стижу њихови одговори. 

У октобру 2015. године почело је суђење на којем се Александар Митровић, син 

Жељка Митровића, изјаснио да није крив и није признао кривично дело за које је 

оптужен. Тужилац је затражио казну од најмање две године и забрану вожње моторног 

возила категорије "Б".  

-11 октобар 2015.године. Младалачки деликвент ме напао физички, без икаквог 

повода са моје стране,  уз претњу смрћу. 

Миљаковачка шума  увек има своју драж. Могло би се помислити  да је тужно и 

помислити да се у њој прошета у суморном кишовитом јесењем дану, када кроз 

оголеле гране жалосно фијуче кошава тамо однекле од Дунава? Аа управо тада она за 

мене има своју скривену драж. По којем усамљеном шетачу не би сметала сива кишица 

и огољене гране, у којим гракћу црна јата врана, иако је дан. смрачи се. Али је тада за 

мене право задовољство се брзо штетати и упијати мирисе, што их доноси кошава и  

слушати сетно ромињање сивих капљица што се у малим поточићима сливају низ 

стабла борова.  

 Зими би се шумица претворила у планиницу завејану снегом, газио бих кроз сметове, 

понекад до колена. То је тако напорно, али тај напор крепи. Мећава, да мећава, то је 

најузбудљивији доживљај ове мале шуме. Кошава баца снежне пахуљице  у очи, витла 

снежне наносе, затрпава путељак.А хладно је, леде се уши и  руке, морам шалом завити 

и лице јер студен боли. Као да сам у Сибиру. 

Онда се растегну хладни дани, досаде безлисне тужне гране, огољена шума је као 

разголићена тајна, сву је видим, прозирна је с` краја на крај, једва чекам да озелени. 

Тамо у марту зазелене се прво оне мање стабљике,  па онда и оне веће, такорећи на 

очиглед процветају гране шумских трешњи, јабука, грабова, храстова. Шума се сва 

шарени. Постепено би навлачила зелену хаљину, постаде сасвим другачија, већа је, 

зелени се, када се загази мало дубље у њу, као да се крене у замрачени природни тунел, 
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Иако  познајем ову шуму, деси ми се тада да залутам занет њеним шипражјем  и 

миомирисима. 

Које да је годишње доба, шетња узвишицом изнад зграде испуњеном дрворедима лис 

топадних стабала, а има  и зимзелених, ако ништа друго, поред благог замора, доноси и 

здравље. Бољи сан, крепкост и буди нове планове и пројекте. 

Природа је магија.! Како да није када у глави створи нови користан пројекат, и даде 

снагу и и нспирацију да га остварим и спроведем  у дело. 

Данас у ведром, скоро летњем дану, изађох из шуме на њеном почетку дела Раковице, 

које се зове Миљаковац 2,  хтео бих да се спустим две аутобуске станице ниже до мога 

скромног пребивалишта., у Миљаковцу 1. 

Седох на клупу  настрешнице аутобуске стание да сачекам аутобус 48, или 54 који 

врло ретко наилази. Према мени се уз Вукасовићеву улицу благом узбрдицом упути 

дечак, рекао бих да има 11 или 12 година,  поснажан је за своје године, али гази врло 

кочоперно. 

Седее поред мене, није ни сачекао да испружи ноге, одмах поче да ме изазива  и да ми 

прети, да маше гвозедним тешким ђубровником тик поред моје главе, да њиме бесно 

удара у гвоздени зид настрешнице, све је одјекивало 

Што сам описао  у пријави полицији ОУП Раковица у прилогу ниже. 

Неко га је послао? Ко?  

Логичан заклључак: они којима смета што захтевам поштовање мојих законских 

права., 
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Томислав Крсмановић   
НВО Покрет за заштиту људских права, председник.   

Т el.064 - 3095176.Books@eunet.rs .  www.isil.org .   АРХИВ САНУ,   
  

ОУП РАКОВИЦА   
Патријарха Јоаникија 30   

Београд,Раковица.   
  

Предмет: угрожавање физичке безбедности - претња смрћу .    
  

11.октобра ове године око 18 часова ми је пришао дечак око 12 - 13 година, на  
аутобуској станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у  

Вукасовићевј улици , б ез икаквог повода са моје стране , држећи ђубравник у руци,  
почео је њиме да маше изнад моје главе, и да из све снаге њиме удара у метал  

склоништа на овој аутобуској станици. Том приликом је врло разбешњен почео да се  
приближава вичући јако: `` Мрзим те, у бићу те, овако, бум, бум`` као да држи пушку у  

руци. Узвикнуо је у пар наврата: Не плашим се полиције, не може ми ништа, убићу  
полицајце овако``, И опет је пружио руку као да држи пушку , узвикујући: `` Бум бум у  

полицајце``.   
  

Овога дечка никад пре тога ни сам видео у животу, нисам му дао никакав повод за такво  
понашање. Очигледно је агресиван, и да је психички крајње узнемиран , и да је због  

таквог душевног стања опасан по околину. Недалеко од ове аутобуске станице се  
налазе бараке,  вероватно ту станује. те породице не  

познајем, нити сам са њима било када раније имао било какве контакте.   
  

Запазио сам последњих месеци,а и раније , агресивне поступке младих  који иду у  
групи, или по двоје троје. се физички о брачунавају са усамљеним или немоћ   

ним шетачима и купачима на Ади.   
  

Као појединац, сам омогућио превод са енглеског књигу Авантуре Џонатана Галибла .  
америчког познатог професора Кена Скуланда на ромски, као председни НВО сам се  

залагао за права Рома и под ржавао   их.где сам могао.   
  

Обавештавам ОУП Раковица о овоме агресивном испаду душевно оштећеног дечака, и  
захтевам да се тиме позабави.  

   
    

  
Закон важи  з а све и за њих. 

      
  

Знајте да огромна већина грађана су скршени и скоро никад не пријављуј овакве напа де  
полицији, , што бескрајно охрабрује прекршитеље, који јавно узвикују да се не плаше  

поли ци је, и да ће пуцати у полицајце .   
  

Знајте да већина грађана мисли као ја.   
  

Захтевам од ОУП Раковица да предузме мере  да ми се омоући мирна шетња у крају 

где  станује м, да спрече такве нападе, и да узму к знању агресивн е  поступке оваквих  
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Неко стоји иза овог  агресивног напада? То су исти они који опструирају моје поднеске 

пред судовима. 

Измењао сам пар емајл порука са Стивеном Брауном.( томом 4 и 5). 

 

 

          Стивен Браун. 

Видео сам на линку на Линкедину, његову најновију фотографију, развод , породичне 

неприлике, на слици изгледа врло снуждено,скоро депресивно?  Стивен је врло јак 

човек, он ће то превазићи. 

-Октобар 2015.године. 

Ове године се лето продужује и на прве дане октобра. Да ли је то оно познато 

Михољско лето?  

 

 

                    Ада Циганлија. 

Вода на Ади је још увек топла и пријатна за купање. Али се дан осетно скратио.Вече 

пада већ ок 18 часова и 30 минута. Ноћи су свежије, чим би  се приближио залазак 

сунца студен почне да напада стопала и цеванице. 
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Сада идем ређе на Аду, али зато сам често на Авали, а ако не, обавезно сам у 

Миљаковачкој шуми. Ако бих неком обавезом био у центру града, искористио бих 

неку паузу, или слободан термин, да одем на Калимегдан и да брзо исшетам најмање 

један сат.  

Сваке суботе из листа Политика бих извадио страницу са пограмом предавања, мене 

нарочито привлаче књижевне вечери.  Београд јесте велеград, али у њему има толико 

свакојаких културних догађања, да би му позавидели и поједини вичемилионски 

западневроски градови. Понекад одем у позориште или у биоскоп.  

Земун је моја слабост, има своју душу, коју препознајем, јер је моја породица живела у 

Земуну 1951-1952.године.  ( том 1) .А од 1977 до 1997 .године сам био запослен у 

предузећу Галеника лоцираном у Земуну. У овом временском периоду сам најчшће 

становао у овоме сликовитом граду на обали Дунава (том 4).  

-  

-Октобар 2015.године. Заступник Републике Србије неосновано оспорава мој 

захтев за накнаду рехабилитационе штете. 

Документ број 484.  

 

Допис Лазару Жолту, професору Филозофског факултета у Новом Саду. 

У вези Мерил. 

Документ број 485. 

9 октобра сам се у вези Мерил обратио професору др. Весни Милтојевић из Ниша, 

главном  и одговорном уреднику часописа ТЕМЕ. 

-Октобар 2015.године,  

13 октобра сам поднео допис Другом општинском јавном тужилаштву у Београду  у 

вези заплене чека са белгијском пензијом. 

Документ број 485 А 

-18 oктобар 2015.године. Одговор Провајдера ЕУНЕТ на жалбу у вези увреда и 

претњи путем интернета.  
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13 октобар 2015.године, Мерил Грегориан је објавила довољно  научних чланака 

за право да брани докторску тезу. 

Мерил  је необична особа. њено право име је Мирка, од оца Михајла Радовића, Србина 

из Чајнича, Истчна Босна, професора у пензији,  мајке Катарине Фабри, Словакиње из 

Срема са обода Фрушке Горе где се спушта Дунаву. 

Она је јединица, њена породица је живела у Срему, па у Чајничу, па се на крају 

скрасила у Београду. 

Стицајем нежељених околности је против своје воље завршила студије оријенталних 

језика и добила запoслење у културном центру једне муслиманске државе.  

 

Где је упознала мужа, са којим је стекла двоје деце, али се услед разлика у култури 

убрзо развела од њега. То је била заједница, не само две особе различите вере и 

културе, него и две снажне личности, које су засновале своје породично гнездо у 

узаврелој и врло кризној Србији.  

Развели су се, томе су допринеле и друге несретне околности. Мерил је сарађивала у 

истраживачким научним пројектима са појединим државним установама. Као врло 

објективна и правична, поврх свега врло часна и поштена особа, је  оптужила поједине 

званичне инстанце  за корупцију.  

 

Пала је у немилост. настали су над њом бесомучни прогони. На јадну незаштићену 

жену су се са свих страна устремљиви поједини моћници да јој пакосте  и ометају да се 

запосли , пред судовима. Све до приватног и породичног живота. 
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Упознао сам је у описаним околностима на плажи на Ади Циганлији. Није ми требало 

много времена да препознам о чему се ради. Већ годинама трпи нечувене прогоне, без 

запослења, стана, потуца се по подстанарским становима од немила до недрага, без 

прихода, адекватне исхране,  изнурена здравствено. У насталим поремећним 

породичним односима њена највећа брига су њене две  кћерке, нарочито старија Сара 

скоро непокретна, оболела од Ретовог синдрома. Сара, је поверена на бригу 

Мерилиним  родитељима, а млађа Мона оцу. Мерилин сан је да буде са њеном децом, 

понајвише са Саром за коју живи,  и због које даноноћно  пати, коју обожава. 

Она не може да оствари свој сан да буде са децом, јер нема стални посао и стан, 

преживљава тако  што повремено обавља лакше мануелне послове, углавном 

одржавање станова. 

На плажи би се често жалила на несноне болове, пати од микрене, спопадају је 

несносни болови, нагло би скочила и отрчала право у Амбуланту да јој дају инјекције 

диклофена. Као што споменух, рече да је досада примила преко 1.000 ових инјекцја. 

``То је  разорно по здравље,`` рекох јој. Она ћути, наставља да их прима.  

Слабо се храни, ради ноћу, недовољно спава, стрес, тежак посао, понела је стихија, 

није у стању да се одупре. 

Жао ми је јер је невина, поврх свега је часна и поштена, и врло је оштроумна. Иако је  

упорна и несаломљива, препознајем у њој дух наших крајева, ипак све има своје 

границе. Она неће моћи још дуго да издржи.. 

Како да јој помогнем? Њено здравље је опасно угрожено, њен живот је у опасности. 

Пронашао сам јој пребивалиште у Сигурној кући, пронађем јој понекад неки мали 

посао, подржао сам је да убрза припрему доктората, да публикује врло стручне научне 

радове у часописима.. 

 

-Октобар 2015.године. Притужба Министарству правде Србије. 

Документ број 486. 
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-4 новембар 2015.године. Томислав Крсмановић:  СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У 

С РБИЈИ.  

Данас се у Србији људска права крше више него икада, јасан доказ за ову 

тврдњу је да осиромашени, изнурени, остарели и са свих страна злостављани и 

понижавани грађани Србије умиру превремено. Србија је облепљена читуљама, 

копни 

.  

Европски суд у Стразбуру је усвојио за десет година само 100 жалби из Србије, као 

оправдане, а милиони су обесправљени. Према Министарству правде око 800.000 

поднесака чаме нерешени годинама, неки и деценијама у архивама  судова, што је 

драстична повреда права на разуман рок заштићеног Конвенцијом Европског 

суда у Стразбуру. А где су остала права?  

Чиме бивају охрабрене  неправичне и корумпиране судије.  

Србија нестаје, данас је горе него ли раније, а њу спВера хвале да је земља која 

напредује на свим сегментима људских права. 

Документ број 487. Интегралан текст. 

                                ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ. 

                                                 КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Подносилац   Кривичне  пријаве: ТОМИСЛАВ   КРСМАНОВИЋ,  из    Београда, 

Станка Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских 

права 

Окривљени: МУП Србије због кривичних  дела: 

Оштећење рачунарских података и програма  

Прављење и уношење рачунарских вируса  

Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској 

обради података  
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Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи  

Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже  

Злоупотреба службеног положаја 

Документ број 488. Интегралан текст. 

9. новембра Генерална конференција Унеска одбацила је пријем Косова у ову 

организацију. 

  

  
  

 9  новембра сам добио допис од ОУП Раковица, извршили су увиђај  у вези 

угрожавања безбедности од стране млађег лица,  обишли су место догађаја, 

жале да тамо нема видео надзор, обавили су разгоор са породицама које живе у 

баракама, на Миљаковцу 2, Вукасовићева ББ, обавештен је заменик јавног 

тужиоца Другог основног  јавног тужиоца 

  

 Документ број  488 А 

  

 12. новембра најмање 37 особа је погинуло у два одвојена бомбашка напада у 

Бејруту., озлоглашени Џихадиста Џон убијен је америчким дроном у сиријском 

граду Рака. 

 - 

 13. новембар 2015.године. Најмање 130 особа је убијено, а 352 рањено у 

серији пуцњава и експлозија у Паризу.  

  

 Председник Франсоа Оланд је затворио државне границе и прогласио ванредно 

стање на територији целе Француске. 

-  

 16. новембра на основу договора земаља Шенгена, Србија је обавештена да ће 

доћи до затварања граница Словеније, Аустрије, Хрватске и Македоније. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%98%D1%80%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%8F%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83_13._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2015.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83_13._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2015.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83_13._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2015.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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-16 новембар 2016.године. Мерил на улици. 

Добио сам јуче поруку на мој мобилни телефон, Мерил Грегориан крајње узнемирена 

ме обавештава да је такорећи на улици, код неке пријатељице, напољу је ледено, мраз, 

кошава, моли ме да је преко мојих познанстава  сместим у Сигурну  кућу.   

 

                 Сигурна кућа. 

Успео сам, Мерил је њена пријатељица колима са неопходним стварима одвезла  у 

Сигурну кућу на Топчидеру. тако да је био један проблем мање. 

18. новембра у терористичком нападу у Сарајеву су убијена два припадника Оружаних 

снага БиХ, док су три особе рањене. 

19. новембра је у Београду преминула новинарка и глумица Дуња Ланго. 

 

          Дуња Ланго. 

20. новембра у терористичком нападу на хотел у Бамаку, исламисти убили најмање 29 

особа.. 

22. новембра Новак Ђоковић је освојио рекордни четврти узастопни Мастерс куп и 

пети укупно, победивши Роџера Федерера у финалу са 2-0. 

24. новембра Турска је оборила руски војни авион, јер је, како је саопштено, летелица 

повредила њен ваздушни простор на граници са Сиријом.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D0%A5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D0%A5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D0%A5
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%9A%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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-   

Москва потврдила да је у Сирији оборен руски хеликоптер и да је том приликом пилот 

погинуо. 

28. новембра председник Русије Владимир Путин одобрио је економске санкције 

против Турске као одговор на обарање руског авиона изнад Сирије. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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-Децембар 2015.године..ТомиславКрсмановић НОВА ПРЕТЊА СМРЋУ-ФИЗИЧКИ 

САМ НАПАДНУТ И ЗАПРЕЋЕНО МИ ЈЕСМРЋУ. 

У четвртак 26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред 

продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на 

Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор 

МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, ме је без 

икаквог повода са моје стране, напала особа коју нисам никада видео пре тога.  

Дотични се разјарено устремио на мене узвикујући бесно:``Убићу те ``, зграбио ме 

је рукама око леђа , и два пута ударио руком у груди, ухватио се у коштац са мном, 

гурајући ме бесно другој страни улице, цело време узвикујући да ће ме убити. 

Којом приликом се он саплео, пали смо на тротоар, долетео је присутни младић и 

раздвојио нас, ја сам се одмах склонио у оближњу продавницу Милисава 

Благојевића. Насилник је у неколико наврата јуришао самоуверено на врата 

продавнице насрћући на мене узвикујући:`` Убићу те``, у чему га је спречавао 

власник продавнице. Онда је се удаљио и са отстојања наставио да прети: `` Убићу 

те``, спречавајући ме да изађем . 

О овоме терористичком нападу сам одмах из продавнице ЦТР Урош, обавестио 

Полицијску станицу Раковица, док сам држао мобилни у руци, поменута особа је 

још више побеснела и залетела се у моме правцу, зауставио га је опет Милисав 

Благојевић, док је он узвикивао претње и увреде на рачун полиције:``Ја се не 

плашим полиције`` 

Брзо је стигла патрола, два полицајца су га привела, узели су податке и изјаву од 

мене и Милисава Благојевића. Насилник је и пред полицајцима док су ми узимали 

личне податке, још једанпут насрнуо на мене, узвикујући бесно:``Убићу те``, 

заштитио ме је одмах присутни полицајац ( плавокос).  

Сведоци: -Патрола полиције ОУП Раковица која је извршила увиђај 

-Милисав Благојевић, Станка Пауновића 70, 11 090 Београд, Раковица 

 

Борим се за поштовање закона од 1975. године, председник сам Покрета за 

зашиту људских права, познат по борби против насиља по било ком основу, и 

пружању подршке жртвама насиља. 
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Будући да нисам дао никакав повод за овакав терористички акт, чија је нарочита 

опасност што ми је том приликом у више наврата изречена претња смрћу, 

узимајући у обзир да сам познати борац против криминалаца и мафије, и да је 

деликвент вређао и претио и полицији, овај опасни атак се не може видети 

другачије, него ли као дело оних снага које настављају да руше полицијски и 

правни систем Србије, и желе да ућуткају и заплаше све оне који се 

супротстављају таквим друштвено врло опасним појавама.. 

Захтевам од државних органа да установе ко је овај терориста и ко стоји иза 

њега?. Да починилац буде приведен правди, и да мени буде осигурана лична 

безбедност. 

Нарочио је значајно да спроведу истрагу са циљем да установе ко је наручилац 

овога гнусног насилничког акта.? 

1 децембра сам  упутио ОУП  Раковица ДОПУНУ КРИВИЧНЕ П РИЈАВЕ од 

27.11.205.године, са захтевом да се обави психијатријско вештачење над 

насилнком који ме је напао., 

Документ број 488 Б.  

Томислав Крсмановић. 

2. децембар. Најмање 14 особа је убијено, а 17 рањено у нападу на центар за особе 

са посебним потребама у Сан Бернардину у Калифорнији. Пуцњава и у болници у 

Хјустону, убијена једна особа. У потери за бегунцем у Денверу нападач убијен, 

полицајац рањен.  

Окршај и у Савани, жена убијена, троје рањено. 

Жељко Митровић је до краја 2015. године водио кампању против "Адриа медиа 

групе" и њеног власника Александра Родића. Отворена писма Митровића више 

пута су прочитана на његовој телевизији која је писао својим противницима.  

 

-2  децембар 2016.године.Мерил не може да поднесе хладноћу и услове живота у 

Сигурној кући. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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Опет стигла од ње порука на мој мобилни. У Сигурној кући је хладно, има неприлика 

са појединим женама штићеницама, моли ме да јој  нађем смештај код неке моје 

познанице. 

Узех спискове познаница, цео дан сам окретао, нико неће да прихвати жену у таквим 

неприликама, најзад сам нашао В.Ј на Новом Београду. Њена пријатељица из села 

Кумодража је одвезла колима са свим њеним завежљајима  и Мерил је  тамо презимила 

( Остала је све до краја маја 2016.године). 

-5 децембар 2015.године. Данас у 19 часова је одржано у Дому културе Палилуа ( 

некадашња Браћа Стаменковић)  

                        КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

  

 Томислав Крсмановић: САГА О ... ИЋИМА, Том 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ 

ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА 

У суботу 5.12.2015.године, у 19 часова, у УК Палилула, Митрополита Петра 

број 8 

(између Хале ПИОНИР и Панчевачког моста) . 

 

ГОВОРЕ: 

-Коста Димитријевић 

-др. Владимир Љубичић 

- Мерил Грегоријан 

-Слободан Јарчевић 

-Милош Богдановић 

И 

Аутор 

Омања сала је била дупке пуна. То су били моји познаници и пријатељи, које сам 

лично позвао, углавном телефоном, или н на њихове емајл адресе. 

У сали сам преиознао драге ликове: др. Обрена Цицовића, Перу Бјелановића, Драгицу 

Тошић, Верицу Којић, Миру Пулејковић, др. Анку Бакић, удовица нашег заслужног 

активисте покојног Голуба Бакића, Душана Покорног, Миру Симоновић, Панту 

Савића, рођака Душана Станојевића, Драгана Нешковића, Мишу Поповића, др.Јована 

Гуцића, Миладина Шаловића, Милана Поповића, др. Петровић Јована, др.Павловић 
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Бранислава,  Мишу Опарницу, Нолета  Лекаја, Миру Косорић, Мила Ђукановића (из 

Београда), Александра Беатовића, Слобу Радовановића, Сашу Недељковића, Петра  

Петровића, Блажу Поповића, Иву Кујовића, и друге. 

Био сам радостан.  

Осећао сам за дужност да поменем, да се сетимо наших преминулих сабораца:  др. 

Мише Ђурића, Десимира Вујинића, Голуба Бакића, Жарка Арсића, Вељка Вукотића, 

др. Љубише Благојевића, Душанке Бојичић, Ранка Миловановића, Оливере Бошњак 

Вукчевић, Мирослава Варшека,  Радета Васића, Александра Влашког, Доброљуба 

Војиновића Деда мраза, Вука Вујачића, Млађе Димитријевића, Мирослава Хрњичека, 

Душана Стангачиловића, Небојше Ђелошевића, Недељка Гроздановића, Владе 

Дапчевића, Акима Ђиласа, др. Љубише Ђорђевића, Милисава Живановића, Милана 

Живковића из Аранђеловца, Драгољуба Игњатовића, Љиљане Игњатовић, Данила 

Крстајића, Михајла Крстића,  адвоката Љубомира Лазаревића, инг Раје Максимовића, 

Веле Велизара Марковића, Миће Миловановића, Вујадина Милуновића, Десе 

Митановске, адвоката Михајла Младеновића, Илије Мољковића, Вере Николић, 

Момчила Николића, инг.Момчила Опарнице , Панић Радованов Љубице, Пантић 

Станислава, Бранислава Петровића, Слободана Петровића, Владана Поповића, Ивана 

Прекајског, Мирослава Радовановића, Љубодрага Ранковића, др. Веселина Савића, 

Милића од Мачве, адвоката Александа Спасића, Зорана Станковића,  Душана 

Стефановића, Милке Тадић, Чедомира Јовичића, Бошка Трифуновића, Мирка Ћука, 

Бориса Хујбера, и други. 

Успомене на ове поменуте, или не поменуте, и многе друге, су овековечене на какав  

такав најскромнији  начин, на странама шест томова мога аутобиографског романа.  

Сала је се полако попуњавала, неки би дошли читав сат пре почетка, улазили би у 

празне редове столица, ћутке, без речи. Седели би погнутих глава, изгледали су ми 

поражени . Придолазили би нови, снуждени, избразданих црта лица, као да долазе из 

неког другог света, из рата, са мирисом барута,на лицима и у очима су им се 

исчитавале некакве тешке трагедије..  

Али сви би као заливени  ћутали. . 

До јуче су са нама били Голуб Бакић, Вујинић Десимир, Ранко Миловановић, Млађа 

Димитријевић, др.Миша Ђурић, Деса Митановска, Вела Марковић, Слободан 

Петровић, Иван Прекајски, Аким Ђилас.  

Одоше нечујно. 

Сви у сали се згледају, као да се питају: ко од нас је следећи? 

Запазио сам у првом реду са десне стране др. Анку Бакић, зубара, удовицу покојног 

Голуба, она добро зна за вишегодишња дружења њеног мужа са мном. Она и Голуб су 

имали велику породичну трагедију, један њихов  син је погинуо у саобраћајном удесу 

код Железничке станице у Београду. Други син је напустио земљу, живи у Француској, 

сналази се, успешан је. Анка од мене тражи детаљније податке о мојим дугогодишњим 

дружењима са Голубом. Био сам радостан да јој ставим на располагање све што сам 

имао о њему у  нашој архиви.. 
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Мерил је надахнуто и са одличном дикцијом прочитала рецензију о књизи познатог 

писца Косте Димитријевића 

Документ број 489.: 

Десила се необична коинциденција, игра случајности. Читав сат пре почетка 

представљања књиге сам стајао на главном улазу у зграду да сачекам учеснике 

представљања књиге да се договоримо о заједничком  наступу.  

На пар корака од мене се заустави висока витка средовечна жена, сасвим случајно и 

ненамерно показујући ми профил..Гледала је радознало испред себе, као да очекује да 

неко наиђе отуда од велике улице где стају аутобуси. 

Хтео сам да је упитам, можда чека некога посетиоца вечерашње књижевне трибине?  

Али сам од те намере одустао. 

Приликом представљања књиге сам покушавао да видим ту тајанствену жену међу 

посетиоцима, али је нисам  препознао. 

Након завршетка промоције, на улазу у зграду Дома културе ми се приближила 

Драгица Тошић ( томови 4 и 5), смејала се гласно док је држала у руци мобилни и са 

неким весело разговарала. Изненада ми се приближи и стави ми у руку њен мобилни 

телефон, весело и гласно узвикну:``Реци Вери  да сам је чекала у 6 сати на улазу``? 

Чуо сам у мобилном  пријатан женски глас, установио сам да је тајанствена жена која 

ми је показивала  профил, управо била Драгичина другарица , која је малопре 

нестрпљиво очекивала Драгицу. 

Тако смо се упознали.  

 

--Вишем суду у  Бепграду, за -АПЕЛАЦИПНИ  СУД  У  БЕПГРАДУ 

                                  ЖАЛБА   

На ПРЕСУДУ Вишег суда у Бепграду 7 П 358/2015  пд 29.децембра 2015.гпдине,. 

у парници тужипца Тпмислава Крсманпвића прптив тужене Републике Србије..  

Ппднпсилац Жалбе: Тпмислав Крсманпвић, Станка Паунпвића 70, Бепград. 

Прптив: Вишег суда у Бепграду   

ПРЕСУДПМ 7 П 358/2015  пд 29.децембра 2015.гпдине, Вищи суд у Бепграду 

у парници уужипца Тпмислава Крсманпвића прпуив уужене Републике Србије, ради захуеванпг 

рехабилиуаципнпг пбещуећеоа, вреднпсу сппра 6.000.000, 00 динара, је дана 

29.12.2015.гпдине, пбавезап уужену Републику Србију, да уужипцу Тпмиславу Крсманпвићу на 

име накнаде немауеријалне щуеуе,  а пп пснпву рехабилиуаципнпг пбещуећеоа исплауи изнпс 
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пд 50.000, пп. динара., пдбијајући захуев за накнаду мауер ијалне щуеуе у изнпсу пд 4,000.000, 

пп и ренуу у изнпсу пд 8.050,пп динара.   

НезадпвВеран пвпм пресудпм, ппднпсилац  жалбе  исуу ппбија у целини, захуева пд 

другпсуепенпг суда да жалбу преиспиуа и да ппсуупи пп закпну: 

1.Збпг:биуне ппвреде пдредаба парнишнпг ппсуупка; Шлан 374  

      2. Збпг ппгрещнп или неппупунп ууврђенпг шиоенишнпг суаоа 375  

 3.3бпг ппгрещне примене мауеријалнпг права.шлан 376   

. 

Децембар 2015.године.  СУДИЈЕ  ДВАДЕСЕТ  ДВЕ  ГПДИНЕ  ЗЛПСТАВЉАЈУ  ПРЕДСЕДНИКА  
ППКРЕТА ЗА  ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ  ПРАВА. ТПМИСЛАВА КРСМАНПВИЋА.  

Да ли је  се корумпирано и неправично судство  Србију непоправљиво закотрљало  

низ  окомити  руб провалије.? 

ПРЕСУДПМ 7 П 358/2015  пд 29.децембра 2015.гпдине, Вищи суд у Бепграду у парници 

уужипца Тпмислава Крсманпвића, председника Ппкреуа за защуиуу људских права,  прпуив 

уужене Републике Србије, ради захуеванпг рехабилиуаципнпг пбещуећеоа, вреднпсу сппра 

6.000.000, пп динара, је дана 29.12.2015.гпдине, пбавезап уужену Републику Србију, да 

уужипцу Тпмиславу Крсманпвићу на име накнаде немауеријалнео щуеуе исплауи 50.000,пп 

динара, без права на накнаду мауеријалне щуеуе. 

Дпкумену брпј 490. 

- 
-8 децембар 2015.године. Томислав Крсмановић:  
Господину Небојши Стефановићу, Министру 
Министарство унутрашњихпослова Србије. 
  
 УСТАНОВЉЕН  ЈЕ  ИДЕНТИТЕТ  ОСОБА  КОЈЕ  ОПСТРУИРАЈУ  МОЈ  КОМПЈУТЕР  И  ИНТ

ЕРНЕТ-МОЛИМ   ВАШУ   ХИТНУ  ИНТЕРВЕНЦИЈУ. 
  
Поштовани господине министре, 
  
Одавно се обраћам МУП-у Србије, и на адресе појединих надлежних установа, поводом 
сметњи у употреби ПЦ и интернета. Упркос мојих упорних обраћања досада није било никаквих 
резултата , надлежни ми досада нису ни одговарали. 
  
У међувремену сам сазнао идентитет починиоца. 
  
ДОКАЗИ: 
  
-Патрола Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 
новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР 
УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( 
пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и 
то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред 
сведоцима казао дословце: `̀  Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 
убићу тебе`̀ , после чега је настало рвање  по тротоару. Том приликом су органи полиције 
извршили увид у његове личне податке. 
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- ОУП Раковица  сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`̀  Убићу те, овако, бум, бум`̀  
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`̀  Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер`̀ `̀ . Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
  
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
  
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. 
  
Симптоматично  је да ми је 1 децембра ове године, из INBOX-
a налогаBooks@ eunet.rs, одједномнестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних 
које се тичу овога насилничког акта. Из дана  дан се све до данас настављају истинске 
провокације и сметње у  раду на моме компјутеру. 
  
Да ли је то дело оних који су ме 26 новембра и 11 октобра напали физички?. 
  
Ја водим спорове против оних који ми опструирају рад  на моме компјутеру. 
  
-Доказ сајт: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати докази и изјаве 
сведока и стручњака .http://enlite.org/bela/04.doc. 
  
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против 
државног поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет познат, 
захтевам од Вас енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са домаћим 
илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
  
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да ма завађају са нашом власти у Србији? Да ли је 
терориста који ме је напао 26 новембра у спрези са страним државама и терористичким 
групама? 
  
Захтевам од државних органа да установе ко стоји иза ових терориста?. 
  
Да починилац буде приведен правди, и да мени буде осигурана лична безбедност.и неометано 
употреба мога компјутера. 
  
с п̀оштовањем 
Томислав Крсмановић 
 
9 децембра сам ппднеп захуев Другпм пснпвнпм уужлащуву у Бепграду да се над насилникпм ПБАВИ 
ПСИХИЈАТРИЈСКП ВЕЩТАШЕОЕ, јер се ппнаща шуднп и агресивнп према пнима кпји му не дају никакав 
ппвпд. 
 
Дпкумену брпј 490А 
  
  
Тпмислав Крсманпвић: МЕТОДИЧНО РАЗАРАЊЕ ЗДРАВЉА ВЕЋИНЕ ГРАЂАНА 

СРБИЈЕ .   

Погледајте око себе, видећете болештине, удесе, смртне исходе, патњу, муку, јад. 

Видећете Србију облепљену читуљама. 

Тако нешто не долази само од себе, то неко чини. 

mailto:Books@eunet.rs
http://enlite.org/bela/0
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Да народ ослаби, да обеспомоћеном отимају, приватизују, да га без отпора 

пљачкају, да немоћни грађани не могу тражити обештећење, рехабилитацију, 

повратак одузете имовине, да пљачкаше и насилнике не могу тужити, да они тако 

лакше сачувају власт, позиције, да се учврсте. 

Да тако сачувају нетакнути STATUS QUO. 

Руинирани грађани  нису у стању да бране своје територије, не могу да 

привређују, ни да се расплођавају.  Нити су у стању да схвате о чему се ради, ко то 

чини, како и зашто? Немоћни, у конфузији и незнању, ће опет дати гласове онима 

који их уништавају и њихове блиске. 

Ово је сценарио вешања Србије. Злочин без доказа, без оптужнице, без судске 

пресуде.  

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ! 

12. децембар — На самиту COP21 у Паризу, представници 195 земаља усвојили су 

споразум о борби против глобалног загревања.  

Женама у Саудијској Арабији дозвољено је да први пут гласају на изборима. 

15. децембар — У 11.03.09 UTC ракетом Сојуз са космодрома Бајконур лансирана 

трочлана посада ка Међународној свемирској станици. Посаду су чинили Јуриј 

Маленченко из Роскосмоса, Тимоти Копра из Насе и Тимоти Пик из Европске 

свемирске агенције. 

23 децембра сам поднео тужбу против судије Випшег суда у Београду Весне Миљуш. 

Pravda je samo za elitu - Magazin Tabloid 

www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=357&cl=17 

24 децембра сам примио од ОУП Раковица СЛУЖБЕНУ БЕЛЕШКУ О ОБАВЕШТЕЊУ 

ПРИМЉЕНОМ ОД ГРАЂАНА, у вези напада од 26 .11.2015, године  

Документ број 490 Б.  

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=0ahUKEwiv4vGAvL3RAhUIOJoKHRx9APQ4FBAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.magazin-tabloid.com%2Fcasopis%2F%3Fid%3D06%26br%3D357%26cl%3D17&usg=AFQjCNFt4BIErhru_jPP97ZehXGhcRhM9g&bvm=bv.144224172,d.bGs
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 2016.  

-1 јануар 2016.године.Мерил била на концерту  Хариса Џиновића испред Народне 

скупштине Србије.  

 

Често размишљам, људе је врло тешко упознати. А како ћемо када сами себе не 

познајемо. Францускиња Клер, реномирани психоаналитичар, претходна незванична 

супруга брата Боре, ми је се поверила за време од неких њених посета Београду, да у 

Француској да би неко могао добити звање психоаналитичара, мора претходно обавити 

сопствену психоанализу.``Упознај самог себе`` ми је тада казала. 

А ја већ деценијама срећем око себе  нервозне, психички узнемирене, није чудо шта 

све трпе, онда постају неодмерени, или непромишљени, импулсивни.  

Што на уму то на друму.  

Улицама Београда понекад корачају истински роботи. 

У новогодишњој ноћи сам срео Мерил у мирној кафаници на Земунском кеју, 

смештеној на обали Дунава, недалеко од њеног најновијег пребивалишта.  

 

То није био дочек Нове године, наш међусобни однос није таквих садржаја да заједно 

дочекујемо Нову годину, то је била врста пословног састанка. Прилика да на крају 

прошле 2015 , и на почетку нове 2016.године, покушамо да скројимо план акција, да се 

она некако почне да извлачи из вишегодишњих кошмара. Кренуо сам неким послом у 

том правцу, па сам искористио ту прилику да је сусретнем. 

Мало смо попричали, договарали се шта треба да ради,како да што пре одбрани 

докторат, пише текстове за часописе, публикује књиге. Она је мудра и образована, 

познаје област права жена у Исламу и друге сличне оријенталне теме. 

A то је данас у Србији помодно,  и не само у њој. Давао сам јој савете како да поправи 

поремећене односе са родитељима, децом, разведеним супругом, како да тражи посао. 
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Она је оштроумна, образована, искусна, упорна је и циљно врло оријентисана. Али је 

понекад пребрза, импулсивна, све хоће брзо да уради, а многи њени задаци захтевају 

смиреност  и дуготрајнији напор и рад.  

Уместо тога, она понекад збрзава.  

`` Све што је брзо је кусо``, упозоравао сам је.  

Чини ми се да би она тада бивала у неком свом свету, и да ме и не слуша, како се то 

каже, моје речи уђу на једно, а изађу на друго ухо. 

Жао ми је, тако ваљана особа, а пропада.  

Тачно је да је она жртва сурових животних околности, јасно ми је да се иза тога крију 

поступци нечасних и злих појединаца, она је стешењена са свих страна, завера је 

подмукла и врло опака.. 

Да би се извукла из тога змијског сплета, неопходна је рационалност поступака, 

дисциплина, метод, план свакодневних акција. A она тога нема, то је њена слаба тачка 

Хтео бих  да је научим како да унесе ред и дисациплину у њен растрзани живот.Дао 

сам јој дебелу свеску чврстих картонских корица, да у њу упише све бројеве телефона, 

другу свеску да у њој бележи шта сваки дан треба да уради. 

Моји савети нису вредели, наставила је са својим навикама.  

Што дикла то навикла . 

Она би ипак хтела да прихвати моје савете, да унесе ред и дисциплину у свој живот, 

али дубоко укорењене навике је као стражари са бајонетима спрече, наставила би  по 

старом.Уради нешто пребрзо, или прави свакодневно погрешне приоритете акција, 

поднеске судовима напише на брзину, како она каже `` склепа`` их. Врло је нервозна, 

напетих нерава, па је склона да се посвађа чак и  градском превозу. Почиње да види 

непријатеље тамо и где их нема. 

Схватам је. Французи каже:Разумети значи опростити. Све знам, јер сам и ја кроз све 

то прошао, желим да јој помогнем, да на њу пренесем моја искуства. Она је 

интелигентна и образована, искусна, у сваком погледу ваљана особа, штета да копни. 

`` Здравље је најважније`` рекох јој,`` да би се изборила против тих који ти свакодневно  

загорчавају живот, мораш имати хладан и бистар ум, а да би то имала, мораш бити 

здрава``.  

А Мерил не води рачуна о здрављу, зачас иде да прими инјекцију диклофена против 

честих болова од мигрене, и када то није неопходно, каже да је досада добила преко 

хиљаду тих инјекција, лоше и нередовно се храни, касно леже, неиспавана је, 

доживљава врло интензивне стресове. 

Она би ме изгледа некако неконцентрисано саслушала, али је настављала по старом. 
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У току тек започетог разговора она се те новогодишње ноћи 31 децембра скоро укочи. 

Скочи, стаде на ноге ,и саопшти ми:``Морам да идем на концерт  Хариса Џиновића 

ноћас у 12 испред  Народне скупштине``. 

И оде без речи. 

-1. јануар. 2016.године. У Кини је ступила на снагу пплиуика два деуеуа уместо дотадашње 

пплиуике једнпг деуеуа.  

``Изгледа да Кина сматра да је наталитет донео победу, али да ту стратегију не треба 

напуштати``, рекох писцу Кости Димитрјевићу.. 

Он не може чудом да се начуди:`` А ко брани Америци и Русији да то исто чине, имају огромна 

пространства,  а  када би их попунили децом били  би још већи победници него ли Кина``?   

Задихан опет настави:``Ко њима то брани, јели им то Кина брани``? 

Др.Ђошић, је пензионисани војни лекар, са високим  официрским чином, врло мудар и драг 

човек. Он је тамо негде од Милића, са падина Романије што се спуштају ка Дрини. Толико пута 

смо разговарали, сличан дух и менталитет људи са Дрине ме увек одушеве и разгале.  

Зар Дрина, велика и непремостива  није била вековима брана да се мешају људи са обе стране 

ове реке? 

Већ неколико година се спремам да одем барем на две недеље у планинско село Горње Кошље 

на планини лепотици Бобији, изнад Љубовије. Али ниједном ту замисао досада нисам 

остварио. 

-1 јануар 2016.Преминули др.Жарко Гавриловић ( томови  4 и 5, ) и Вељко Губерина ( том  

4 ) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Преминуо протојереј др Жарко Гавриловић (1933-2016) 

Жарко ми је казао смирено и јасно када смо се упознавали далеких 1980-их 

година у цркви у мирној улици што даје на Булевар револуције, горе негде ка 

кафани ``Липов лад``: `` Моја судбина је као и судбина Лужичких Срба, страдам за 

истину``. 

Упитах га тих давних година, због растегнутог говора:``Рекао бих да сте негде 

тамо из Западне Србије``?. `` Јесам, са јужних падина Златибора, али то није битно, 

ми смо Срби, није важно одакле смо. Волимо све народе света, све нас је без  

разлике  створио  врховни Створитељ, сви људи света су браћа``. 

Дакле он је Ера ( Еро), а Ере су врло мудри  довитљиви. Из црта свештеника су 

тада у мене сијале благост и мудрост. Тако ме је потсетио на часне сеоске 

свештенике који ми опстају у сећању, док га осматрам у мени одзвања заносна 

мелодија песмице Светог Саве,  хор ђачића у љубовијској школи  који би у небеса 

узвикивали`` Свети Сава српска слава, појте му појте песму и устројте``. 

Значи још има таквих, био сам  радостан тим открићем, мислио сам да таквих 

мудрих и моралних људи више нема. 

Радовао сам се да сам срео истомишљеника, надам се и саборца, који ће се у то 

време скоро тоталне изолације  удружити са мном да се боримо и спашавамо. Он 

је тако другачији од осталих, понеких интелектуалаца које сам у то време сретао, 

интелигентан и образован, изнад свега човекољубив. Врло је скроман, нерадо 

говори о себи, тако ме потсећа на белгијске еминентне интелектуалце.  

Са том разликом што је он бескомпромисан борац за правду и  истину свога 

народа, и то свугде истиче без длаке на језику, а они у Белгији су велики 

заговорници интереса свога народа, али то чине на један дискретнији начин, али 

нимало тако нападно исказан.  

То му саопштих. Он ми одговори кратко:``Друго је Белгија, а друго Србија``. 

Повремено би се сретали у тој цркви у мирној улици, била је често полупразна, 

сазнајем о њему да је гимназију завршио у Ужицу и Богословски факултет у 

Београду, боравио је три године у Енглеској на постдипломским студијама, након 

чега је докторирао 1. јуна 1973. на Богословском, а 13. децембра 1985. на 

Филозофском факултету у Београду.[] 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1973
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1985
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B#cite_note-1
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Још тада сам схватио да је он другачији од свих свештених лица које сам до тада сретао. Сви 

ти  наши интелектуалци који су посветили своје животе служби Богу и своме народу, су ме 

дубоко инспирисали својом оданошћу и посвећеносту своме народу.Као и Жарко, али са 

разликом што су то чинили мање острашћено, били су склонији трагању за одмеренијим 

формулацијама и поступцима. 

Жарко је био спреман да се жртвује, да буде разапет на крсту као Исус Христос. Једном 

приликом ми је казао када смо  разговарали о Јеврејима:``Они нам могу помоћи у овим 

тешким данима``, обратих му се`` у Србији никад нје било антисемитизма`` . 

Уместо одговора он се позва на Библију:``Јевреји су разапели Христа на крсту``. 

Обадвојица смо бескомпоромисни борци, али свако на свој начин, Жарко баштини вековна  

начела , да треба говорити  истину о свему без длаке на језику, док ја заговарам 

бесомпромисну борбу за угрожена права оптужујући оне овде који их крше. Једном ме је 

изненадио:``Они са Запада су увезли комунизам у Русију и нама овде`` 

. `` Па добро, уколико је то тачно, нас овде од ових зала могу заштити они отуда из 

демократских држава``, желим да га упознам са мојим виђењима. ``Не они су створили 

комунизам у њиховим лабораторијама, Солжењицин је казао Американцима јавно :``У Русији 

помажете бољшевике , дајте им и ашове и мртвачке сандуке да нас покопају`` 

 `` Ипак је Солжењицин отишао да живи у Америку``, додадох. 

Повезивала нас је борба против оних који нас злостављају, а  постојале су разлике када  се 

ради о виђењима односа са међународнм заједницом, нисам се слагао ни са неким његовим 

виђењима о појединим моћничким народима света.  

Када је то сазнао одговорио ми је: ``Ако желиш да се бориш за правду, мораш биги спреман да 

будеш разапет на крст``. 
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 `` Не желим да будем жртва , ја се борим да живим мирно, а не да се злопатим.``, он је оћутао 

на ову моју опаску. 

Боља  је поштена смрт него срамотан живот, цитира српску пословицу. 

Упркос значајних разлика у виђењима, нас је чврсто везивало туткало-борба за наша права, 

која је трајала све до његове данашње смрти. 

Током 1980-их смо се сусретали на трибнама, одлазио бих у његов стан у високој згради у 

улици  Олге Алкалај , недалеко до окретнице аутобуса 31, ту би се окупљали саборци.Његова 

сусетка је била госпођа Јелка, тетка покојног синдикалног активисте Радомира Радовића, који 

је изгубио живот у неразјашњеним околносгима, уз оптужбе да су га власти отровале.  

Када је у Србији заживело вишестраначје Жарко Гавриловић  је основао СССС-

СрпскуСветоСавску Странку, а наша групе је постала политичка странка Покрет за заштиту 

људских права.  

12 јуна 1991 године СССС са печатом и потписом председника др.Жарка  Гавриловића се 

обратила директору Галенике Велимиру Бранковићу, уз учтив захтев да `` Томислав 

Крсмановић економиста у Служби истраживања тржшта не буде  политички дискриминисан 

и прогањан, јер је поштен патриота  и частан човек``.  

А у Галенивци су о писцу ове књиге мислили на основу вишегодишњих лажи да је `` издајник 

и страни плаћеник``. Велимиру Бранковићу је слично казао, што и протојереј Жарко  

Гавриловић и њ егов пријатељ професор др. Љубомир Протић ( томови 1-до 6).  

Обадвојици сам врло захвалан јер су тиме скинули љагу са мога угледа и части. 
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Покрет за заштиту људских права је од новца добијеног по закону за учествовње на изборима 

почео да издаје лист ЉУДСКА ПРАВА, Жарко је био члан Уређивачког одбора и објављивао је  

своја виђења, па је у броју од 29.6.1991 представо једну жртву злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе монахињу Милицу Милинковић.  

20 јануара 1992.године смо се удружили у СВО-Српску ванпарлемантарну опозицију, Покрет 

за заштиту људских права, СССС Жарка Гавриловића, странке адвоката Микице Младеновића 

, Ми рослава Костића, Мирослаав Хрњичека, Небојше Ђелошевића, Милета Јефтића. Ставили 

смо на дневни ред заплену девиза., на јавном скупу на Тргу  Републке се окупило неколико 

хиљада огорчених опљачканих девизни штедиша. Говорио је и др.Жарко Гавриловић. 

Састанке наше коалиције  смо одржавали редовно у просторијама појединих месних 

заједница, Теразије 45, у улици Проте Матеје, и на другим местима. Било је слоге, али и 

неслоге, бескрајних стерилних расправа.  

`` Ево мој текст о Неслози бораца за људска права``, пружих му текст. `` Суштина је шо смо 

несложни и позавађани, треба да порадимо да се сложимо`` додадох. Он ме погледа тужно и 

понизно:``А како ћемо  се ми сложити међусобно, кад нисмо у складу ни са самим собом, 

сатана се увукао у  нас саме``. 

Када бих му предлагао поједине заједничке акције, он би био опрезан:``Срамота је хитнути 

се, а не досегнути се``. 

3 јула  1993.године .неколико браца за људска права је штрајковала глађу испред Споменика 

Кнезу Михјалу на Тргу Републике у Београду. Били су присутни и др.Жарко Гавриловић, др. 

Љубо Протић, професор др Мирослав Радовановић, адвокат Голуб Бакић, књижевник  

Радомир Смиљанић, академик Предраг Палавестра. 

Сазнали смо да су Жарку органи безбедности растурили брак, лишавали га 

имовине``Уништавају  ми здравље антихристи`` је тужно завапио. 
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Уследио је Апел јавности од стране угледних јавних радника међу њима и др.Жарка 

Гавриловића, од властодржаца захтевају ад испоштују права Томислава Крсмановића. Било је 

и других заједничких  акција, да напоменем например Конференцију за штампу одржану у 

Хотелу Мажестик 23 јануаар 2003.године. 

У међувремену је се он преселио у зграду улици Максима Горког број 37 код парка `Кикевац``, 

посвећује се писању ~ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРАВОСЛАВЉА СРБА``. Посећивао сам га, тај пројекат 

је од капиталног значаја, добија некакве врло скромне донације, ангажује сараднике да 

прикупљају и обрађују податке, једно време је код њега радила сестрична Валерија ( томови 4 

и 5). 

Упркос болести  и, операција, свакодневних сметњи од искључења телефона до блокада рада 

компјутера, свакојаких увреда и напада криминалаца, са скромним средствима посвећује свој 

живот уз огромне напоре да доврши започети рад на Енциклопедији православља. 

Остаје до краја живота бескомпромисни  борац, противиo се  геј паради, за очување манастира 

Грачаница и против бране Ровни.  

Нажалост његови однаси са СПЦ су били покарабашени одавно, чини ми се да је све почело 

када му је из редова Патријаршије СПЦ замерено да није у складу са Статутом СПЦ да 

свештеници оснивају политичке  странке..Жарко је мислио другачије :`` Основао сам СССС да 

добијем приступ медијима за време избора да кажем истину``. … 

  
   Др. Жарко Гавриловић, протојереј. 

Адвокат Вељко Губерина је познат као врстан кривичар, а мање се зна о његовим политичким   

активностима. Појавом вишестраначја у Србији, НРС ( Народна радикална странка) 

обнавља свој рад у земљи, а за њеног председника изабран је управо адвокат Вељко 

Губерина. Са Губерином ме је тада лично упознао адвокат Милорад Стевановић ( 
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томови 4 и 5). Новоснована НРС заступајући релативно умерен програм, остаје 

маргинална. То јест распала се на више странака, адвокат Милорад Стевановић је био 

председник Старе радикалне странке заједно са професором Љубом Протићем ( томови 

1 до 6) . 

Током 1980-их сам се неколико пута обраћао канцеларији адвоката Губерине,. у улици 

Кнеза Милоша у Београду молбом да се заузме за жртве злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, смештене па казни у психијатијским болницама. Он ми је одговорио 

да представници тих несретника треба да дођу до њега у канцеларију, да му дају 

пуномоћје, без тога не може ништа да уради.Од такве сарадње ништа није било могуће 

остварити, јер се радило о врло унесрећеним и сиромашним породицама, 

преплашеним, које на то не би пристале. 

Покушавао сам да нешто у том смислу урадим са његовом сарадницом, такође 

адвокатом Славицом Граховац, коју сам сретао на нашим скуповима у Месној 

заједници у улици Проте Матеје у Београду, она ми је саопштила исто што и адвокат 

Губерина. 

Имао сам прилику да разговарама са адвокатом Губерином почетком 1990-их година, 

приликом вожње колима до Шида у Срему, где је био организован  некакав скуп о 

људским правима. Са задњег седишта возила ме је проницљиво осматрао врло мудар и 

искусан човек, слушао ме је врло пажљиво.  

У азбуковачком селу Узовници ми прошлог лета рекоше:``Шта је ово, нема више 

мудрих људи``. 

И мени се чини да су млади надарени напустили земљу, или се понеки  одали 

ленчарењу, мудри копне, стари  нестају са овога света, смлавиле би их болештине и 

бриге. Сећам се очевих пријатеља, нису то били доктори наука или професори 

универзитета, а били су тако часни и достојанствени, пример за млађе како се треба 

понашати, њихове речи су биле мудре и путоказ.  

А шта је ово данас? Адвокат Вељко Губерина је за мене тада био представник мудре 

генерације која се не да, одолева. 

 

            Адвокат Вељко Губерина. 

Каснијих година сам поново покушавао да Славицу Граховац придобијем за подршку жртвама 

кршења људских права у Србији. Било је још теже него ли  ранијих година, будући да када је 

адвокат Губерина позван да брани осумњичене за ратне злочине пред Хашким трибуналом, 
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Славица Граховац је у његовом бранилачке тиму била истражитељ у предметима 'Логор 

Омарска', Млађо Радић и у предмету Кременовић-Ердемовић, где је канцеларија водила 

одбрану Кременовића. А касније је у оквиру бранилачког тима америчког адвоката српског 

порекла, Душана Вучићевића као истражитељ била у предмету Милана Ковачевића (Приједор) 

и Колунџије (Приједор). 

-Јануар 2016.године ТАБЛОИД лист против мафије. Суђење Томиславу 

Крсмановићу. ``Davno izgubljena čast srpskih sudija i državnih tužilaca, i njihova 

zlodela. Pravda je samo za elitu  

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno 

običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim 

grupama koje drže na vezi i apanaži vedi broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih 

tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuda uputstva, sudije su potpuno 

samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najvedi broj delilaca pravde tako se i 

ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujudi zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce 

pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Najgori medu 

njima je, svakako, ministar pravde Nikolica Selakovid. Zašto se nemo posmatra propadanje i 

sunovrat Srbije i zbog čega je onda čudno što Evropska unija ne otvara poglavlje u 

pregovorima sa Srbijom o pravosuđu. O tome piše urednik Magazina Tabloid Milan 

Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji . 

Milan Glamočanin . 

Rasprodaja pravde je postala privredna grana, unosan posao delilaca pravde. Srpsko pravosuđe je 

toliko korumpirano i u nemoralu da nedostaju reči koje mogu opisati ponašanje vedeg broja onih koji 

primaju platu kao tužioci ili sudije. Zar sa ovakvim pravosuđem možemo u Evropu?  

Presude srpskih sudova su naučna fantastika. Odluke mogu da obrazlože samo sudije koje nemaju 

nimalo morala.  

Presudom P. 358/2015 od 29.decembra 2015.godine, Viši sud u Beogradu je, u parnici tužioca 

Tomislava Krsmanovida, protiv tužene Republike Srbije, radi zahtevanog rehabilitacionog 

obeštedenja, obavezao tuženu Republiku Srbiju, da tužiocu Tomislavu Krsmanovidu na ime naknade 

nematerijalne štete isplati 50.000, dinara! Presudu je donela sudija Vesna Miljuš. Ona je, da 

podsetimo, donela i presudu prošle godine, kojom je obavezala izdavača Magazina Tabloid da plati 

poreskoj služebenici, zbog povrede časti i ugleda, iznos od 100.000 dinara. Sredom, sudija 

Apelacionog suda u Beogradu Milenko Todorovid je ovu presudu ukinuo, kao nezakontu, a 

obrazloženje smo objavili u prošlom broju. Treba napomenuti da je sudija Miljuš jedna od boljih 

sudija Višeg suda u Beogradu, koja , zasigurno, nije korumpirana, niti je karijerni sudija. Kakvi li su 

ostali?  

Da bi se zaštitile od kritike, sebe i svoje sledbenike, srpske vlasti su organizovale da sve presude u 

sporovima za naknadu nematerijalne štete danas donose sudije Višeg suda u Beogradu, a po 

žalbama odlučuje Apelacioni sud u Beogradu.  
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A da bi novinama zapušili usta, Apelacioni sud u Beogradu o žalbama na presude donete po zahtevu 

za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda u medijima, odlučuje u ubrzanom postupku. U ovom 

sudu ovi predmeti se zavode kao Gž.3 i sudije odlučuju po žalbama u roku od dve nedelje! U 

sporovima vrednim milione evra sud odlučuje po proteku najmanje godinu dana, zbog brojnosti 

predmeta. A medije treba udutkati.  

Svaka ljudska aktivnost je kažnjiva, ako o tome odlučuju sudije Višeg suda u Beogradu. Skradivanje 

jezika je efikasno, jer su srpski mediji do sada platili 500 miliona dinara ''povređenima i uvređenima''.  

Ali, kada država treba da plati, onda su tu sudije škrte, da škrtije ne mogu biti. Osim, ako su u pitanju 

uticajni ljudi, ili njihova deca.  

Zbog višedecenijskih političkih progona, nastalih zbog nenasilnog izraženog mišljenja, koji traju od 

početka 1970-ih godina, zbog posledično nastalih teških povreda njegovih zakonskih prava, 

zloupotreba, torture i šteta koje su iz toga proistekle, zbog prisilnog odvođenja na lečenje u bolnicu 

Centralnog zatvora, u trajanju od tri godine, Viši sud u Beogradu je dosudio Tomislavu Krsmanovidu 

samo 50.000 dinara. Toliko je sud proračunao da vredi njegova čast, život i oduzimanje slobode, uz 

neviđenu torturu. To je polovina iznosa od onog kojeg je ista sudija dosudila poreskoj službenici, koja 

se osetila povređenom, zbog prozivanja u tekstu da se zaposlila preko veze!  

U kojoj to mi zemlji živimo?  

Rešenjem Višeg suda u Beogradu Reh.br. 82/10 od 14. decembra 2012.godine, Tomislav Krsmanovid 

je rehabilitovan. Sud je odlučio: ''UTVRĐUJE SE da je podnosilac zahteva za rehabilitaciju Tomislav 

Krsmanovid iz Beograda, sa stanom u ulici Stanka Paunovida ... rođen u Preševu 1936. godine... bio 

žrtva progona i nasilja iz političkih razloga, te da su ništva rešenja Sudije za prekršaje Opštine 

Rakovica iz 1977. godin ..... i Sudije za prekršaje Opštine Stari Grad u Beograd.... od 1983. godine, od 

trenutka njihovog donošenja, kao i sve njihove pravne posledice, a rehabilitovani se smatra 

neosuđivanim.  

Dakle, po rešenjima sudije za prekršaje Tomislav Krsmanovid, magistar ekonomije, smešten je u 

zatvorsku bolnicu (ludnicu), zbog njegovih filozofskih istupa, oduzet mu je roditeljski stan u kojem je 

živeo. Tri godine je prisilno ''lečen''.  

Nakon odluke veda Višeg suda u Beogradu, on se obratio 6. marta 2014.godine Komisiji za naknadu 

štete po rehabilitaciji Ministarstva pravde Srbije. Komisija je zahtev odbila 27.10.2014. godine, kao 

neosnovan! Sa obrazložnjem da nije pretrpeo nikakvu štetu! `` 

-Јануар 2016.гпдине. Настављају се тензије међу муслиманима.   

3. јануара ирански демпнсурануи упали су ранп ујуурп у амбасаду Саудијске Арабије у 

Техерану, гневни щуп је Ријад ппгубип исуакнуупг щииускпг свещуеника Нимра ел Нимра. 

Са свпје суране Саудијска Арабија је пдмах прекинула диплпмауске пднпсе са Иранпм накпн 

напада на саудијску амбасаду у Техерану. 4. јануара Краљевина Бахреин и Судан прекинули 

диплпмауске пднпсе са Иранпм и ппзвали иранске диплпмауе да напусуе земљу у рпку пд 48 

сауи, дпк су Уједиоени Арапски Емирауи пдлушили да пднпсе спусуе на нижи нивп.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Из пвпга не мпже нищуа дпбрп да се изрпди. Зауаласалп се у Сирији, пре упга у Ираку, Либији, 

насуаје дпминп ефекау, мали ирашки цунами се щири на пкплне земље. 

 

o  

  
  

Када сам био јула 1992.године на скупу либертаријанаца у Попраду, Словачка ( том 4), 

нико ме није ни речју запиткивао  шта се то дешава на Балкану, али сам чуо коментар`` 

Богати ће бити још богатији, а сиромашни  још сиромашнији``..  

Шта кажу сад на ово? 

- 4  Јануар 2016.године  Обраћање тужилаштву  због  угрожавању личне безбедности.         

                                               ДРУГО  ЈАВНО  ТУЖИЛАШТВО 

Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, из Београда, Станка Пауновића 70, 11090.  

Окривљени:  

-Први окривљени чије личне податке поседује патрола Полицијске станице која је привела 

насилника који  је подносиоца пријаве физички напао у четвртак 26 новембра 2015.године, око 

18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка 

Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 

инспектор МУП-а Србије). 

-Други окривљени, подносилац пријаве се позива на поднесак од 1.12.2015.године.  

Сметње у употреби компјутера се упорно настављају. Припадници клана поменутих насилника 

из даљине прете подносиоцу ове пријаве узвикујући: Не плашимо се полиције, твој компјутер 

управљамо``.. 

Захтевам од ДРУГОГ  ЈАВНОГ  ТУЖИЛАШТВА да покрене истражне радње , установи 

идентитет починоца и да исте приведе правди.  

Подносилац пријаве истиче да се на сличне злоупотребе компјутера и интернета жале и други.  

6 јануар 2016.године је преминула италијанска глумица Силвана Пампанини 
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. 

 

 

 

 

Одлазе диве симболи детињства и младићства 1950-и 1960-их година. Силвана 

Пампанини је пленила својом необичном женском  привлачношћу, сваки њен филм сам 

морао што пре да видим. То је било време ренесансе италијанских филмова и песама 

Доменика Модуње . 

-6  јануар 2016.године. Размишљања за нове верзије АЈГ.The Adventures of Jonathan 

Gullible . 



1477 
 

Oдлучио сам да ступим у контакт са представницима  мањина у Србији: мађарском, словачком, 

румунском , влашком и  русинском. 

-Јануар 2016.године. Акције за подршку Мерил. 

Трудим се да јој помогнем у границама мојих скромних могућности да виђа своју децу, да 
поправи своје драстично поремећене односе  са родитељима, и бившим мужом, са судовима и 

Центром за социјални  рад Звездара.Тако надарена жена, један од најбољих студената на 

Филолошком факултету у Београду, научница, полиглота, а потуца се по свратиштима, без 

прихода, обавља тешке мануелне послове, а врло  је крхке конституције и ровитог здравља. 

Она брзо прихвата савете, брзо учи, и извештила се у писању судских поднесака, али уме бити 

пребрза, каже `` да ја то склепам``.Усмеравао бих је у праве акције, како ја то видим, да се 

мири са свима са којима је у завади. Тачно је да је она жртва свакојаких дискриминација, али 

повремено  не уме да се брани како треба. Познато ми је да они који трпе неправде, су склони 
да генерализују, да виде свгуде злобнике. иако они нису свугде. Изнурена је, не води рачуна о 

своме здрављу,чим се поајве несносни болови мигрене одмах јури  у Хитну помоћ да добије 

инјекције  диклофена. Врло неуредно и лоше се храни, леже у позне ноћне сате, као да саму 

себе кажњава. 

Указивао сам јој на њене пропусте, ипак тешко усваја, навике је тешко мењати, поготову ако 

вуку корене из младости, девојаштва, или детињства.  

 

-Јануар 2016.године. Горње Кошље.  

Горње Кошље су планинско село изнад Љубовије, на око 950 метара надморске висине 

испод врха планине Бобије ( 1270 метара).  

Као што је приказано, тамо сам већ једанпут био  са Сашом Срећковићем кустосом 

Етнографског музеја у Београду, врсним познаваоцем народних обичаја у Србији. Били 

смо гости у кући домаћина Слободана Арсеновића. Саша и ја, становници Београда, 

бледуњави и мршави, око нас поседали за дугачким столом препланули и стамени 

планинци.  

Разговарали смо и о обичајима у овом забаченом планинском селу Западне Србије. 

Бобанова супруга нам је показала дрвене кашике и тањире, који још нису побацани. У 

Узовници су се такви прибори за јело користили још пре више од 60 година, ово је 

планина, упркос свих модернизација овде се то  задржало. 
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Нажалост Слободан Арсеновић је изненада преминуо, здрав и робустан горштак, 

дошао из Београда где је често боравио, радио као керамичар, добро заради,дошао на 

неколико дана кући, изашао испред велике лепе породичне куће да се нагледа лепоте 

око себе, да се дубоко надише чистог ваздуха.У трену се сруши и умре на лицу места. 

Једина препрека одласку на зимовање у Горњим Кошљама је новац. А њега нема. 

 -Јануар 2016.године.Предавања у Дому културе Раковица. 

 Овај дом културе  је у суседству, тамо се одржавају врло занимљива предавања, има и велика 
сала  за концерте и позоришне представе. Тамо сам срео врло занимљиве и ваљане људе и 

жене.  

Рођака Нада Дангић  ( 1941) архитекта у пензији, ( томови  4 и 5) је надарена песникиња, 

објавила је збирку песама, она је кћерка познатог  четничког војводе  Јездимира Дангића ( 

томови 1-5).  

Тамо сам упознао и Николу Рајаковића, захваљујући њему мој син Милан је извесно време 

радио у Штампарији Раковица коју води његов добар пријатељ. Такође тамо је био запослио на 

кратко и Мерил. 

-7 јануар 2016.године.Разговор са Драгицом Тошић ( томови 4 и 5) у вези Оље.. 

Из мога сеђања се никако не губи лик тајанствене даме, пријатељице Драгице Тошић, 

која се петог децембра прошле године  пре представљања моје књиге у Браћи 

Стаменковић ,  на кратко појавила  на улазу у Дом културе Палилула око 18 часова, на 

пар корака од мене.  

Што сам описао у поглављу од 5 децембра прошле, 2015.године. 

Овај несвакидашњи сусрет, али само визуелан, без проговорене речи, је за мене било 

нешто што се никако не може одложити и заборавити, него да захтева даљу акцију.То 

би се  могло приказати и  као почетак нечега, а сваки почетак треба да има и 

завршетак. 

Приликом данашњег телефонског  разговора  са  Драгицом у вези ангажовања Мерил 

да одради мали посао одржавања стана у кући њене пријатељице, да заради нешто 

новца да преживи, се опет сетих лика ове жене, њеног профила приказаног ми, као да 

га намерно излаже и задржава на мом увиду?  
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Поврх свега  на улазу тако носталгичне зграде као што је то ``ДК Палилула``. То није за мене 

``ДК Палилула``. него незаборавни,  још увек  из детињства и ране младости дубоко урезан у 
незаборав биоскоп Браћа Стаменковић.  У њему је и фискултурна сала у којој сам аматерски 

тренирао бокс .  

Ова зграда је за моје вршњаке била омиљено састајалиште, поготову када би се у топлим 

годишњим месецима упућивали ка Ади Хуји на Дунаву, договарали би се у пролазу:``У 10 сати 

испред Браће Стаменковић``. А одатле би се сјурили ка широкој реци, пуца плава пучина, као 
морски залив, једва чекајући да у Кајакашком клубу `` Победа`` дограбимо  кајаке, и да сви 

заједно брзо завесламо узводно, ка Земуну, Ратном острву, Ади Циганлији. 

 

Или би се на школским одморима дошаптавали:``Вечерас испред Биоскопа Браћа 

Стаменковић`` 

Нису само ова времена смутна  и мучна. Била су то и она ондашња ,када смо били млади. још 

нисмо тада знали о чему се ради. А у младости све иде лепше. 

Ко је та жена? Чиме се бави? Колико има година? Да ли је слободна? Откуд  да се баш нађе ту 

на пар корака  испред мене? И на крају крајева, зашто је Драгица, што је описано у поглављу 
од 5 децембра прошле године, по завршетку представе се наједном појавила преда мном  на 

излазу из зграде, држећи у рукама њен мобилни телефон, који ми је скоро на силу ставила на 

уши узвикнувши:``Реци јој да сам била у 18 часова овде, и да сам је чекала``.Чух љубазан  

пријатан глас  непознате жене.  

То је та жена што је била овде пре почетка промоције књиге?  Да није у питању некаква игра, 

зашто ме Драгица меша у све то? 

Узех себи слободу  и храброст да запитам Драгицу:``Па добро, откуд баш таква коинциденција 

да ми гурнеш твој мобилни у руке онда испред ``Браће Стаменковић`` да потврдим твојој 

пријатељици да си је чекала у 18 часова испред зграде``? 

Драгица уме бити понекад помало детињаста, насмеја се, или још боље, закикота се. Драгица 
има те и те године, али јој тај гласни смех пристаје,  чини је женственом: ``Па ти си ми причао 

да је она ту стајала у 6 сати``? 

`` Ко је она, чиме се бави`` ослободих се да поставим и таква интимна питања, ипак сам био 

помало  резервисан да ми она не пребаци  сувишну љубопитљивост.? 

`` Она се зове Вера , девојачко презиме Павловић, удовица, по мужу  Јовановић ( лични подаци 

измењени)  без деце, психолог у пензији``, добих кратак али сажет одговор. Рекла ми је и њене 

године, шест година млађа од мене..  
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Мислио сам да је много млађа. Али је то и добро, људи и жене блиских година не осећају 

генерацијски јаз, пријатније се осећају са онима који су пролазили кроз исте године и догађаје, 
сећају се истих глумаца, јавних личности, давних догаћаја, пронађених заједничких познаника, 

или пријатеља. 

Хтедох да замолим Драгицу да ми да број њеног телефона, али то оставих за други пут. нека 

ствари сазревају до следећег пута, тада Драгица неће бити изненађена мојом жељом да је 

упознам.  

9. јануар. 2016.године. Демонстрације у Приштини. 

У Приштини ескалирали сукоби између полиције и демонстраната који се противе 

Заједници српских општина,  бацани Молотовљеви коктели на зграду владе. Dа ли неко 

тврди пазар? 

-Јаnuar 20016.godine. Tomislav Krsmanovic :KOSOVO-LJUDSKA PRAVA UZROK  KRIZE  

Naucna istina-umesto demagogije . Lazima istice rok. ( Napisano 1999.godine, u vreme NATO 

bombardovanja Jugoslavije). 

Sta je istina, sta su cinjenice, a sta su notorne lazi? 

Документ број 491. Интегралан текст. 

  

-12. јануар 2016.године. Турска постаје све више немирно подручје. 

Опет насиље. Најмање 10 особа погинуло је у бомбашком нападу у Истанбулу.  

 

Да ли је ово покушај нечије дестабилизације Турске, или је на делу стварна 

дестабилизација? 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
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 Оближње арапске државе, Иран, Курди, Јермени, сунити, шити, ко зна ко још, одавде  

или ко зна одакле, ово овде је неупоредиво сложеније него ли  на Балкану. 

Турске серије на телевизији, турски кафеи и ресторани у Београду,  наилазе на 

различите одјеке 

-Јануар 2016.године. Раде Мићић, частан и поштен борац и интелектуалац. 
 
Он је преминуо, то јест ударио га је трамвај на Славији, имао је  подоста година, 
али се никако није дао. Сетио сам га се, прочитао сам изјаву Драгољуба Којчића о 
часопису `Држава``. А управо Раде ме је упознао 1980-их година са Драгољубом, 
много млађим човеком, они су заједно приређивали часопис `` Држава`` у 
подрумској просторији  у улици испод Народног позоришта.Раде је смирен, 
промишљен и мудар, Он има пред собом јасан циљ, и стреми њему, промишљено и 
упорно. Са њим сам се дружио врло  радо, јер је био частан и поштен 

интелектуалац. t 

-Преминуо Захарије Трнавчевић. 

Ти људи отуда од Мачве, Шапца, су домаћини, добри трговци, сналажљиви 

предузетници. мудри људи. Још се држи њихов дух, одолева. 

Такав је био и Захарије.Био је најстарији посланик Скупштине Србије, познат  по 

залагању за оживљавање српског села. 

Нажалост задесила га је трагедија,  развео се , изгубио оба сина. 

 

.Ивер не пада далеко  од пања. 

aistovremeno i na ĉelu Zavoda za unapreĊenje obrazovanja i vaspitanja. -- 

Успоставио сам са њим контакте још 1980-их година, и након ога 1990-их година. 

Слушао ме је пажљиво, сложио се са мном. Али све се завршило на томе. Он је тада 

имао друге прироитете.  

14. јануар 2016.године. Шарли ебдо опет. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80


1482 
 

Француски сатирични часопис Шарли ебдо поново је објавио карикатуру која је 

изазвала негативне критике јавности; наиме, карикатура приказује расистичке сцене 

сиријског дечака Ајлана Крудија како изводи сексуалне нападе на улицама Келна.  

Ко стоји иза овога необичног часописа?  

 

 

14. јануара  УН наводи наводи да се готово  400.000 особа налази под опсадом у градовима 

Сирије-200.000 под контролом ИСИЛ-a, 180.000 под контролом снага Bašar al-Asada  и 

савезника, те 12.000 под контролом побуњеника   

 

Сиријски председник Башар ал Асад. 

На неки начин се смањују тензије Запада према Ирану, 16. јануара Међународна агенција за 

нуклеарну енергију (IAEA) објавила је да је Иран адекватно демонтирао свој програм 

нуклеарног наоружања, чиме су Уједињене нације одмах укинуле санкције. 

А како ће на ту меру да реагују суседне сунитске државе? .  

Прочитао сам у часопису `` Република`` текст о раширености антисемитизма у Србији, 

који је написао универзитетски кадар, који претендује на објективну научну 

анализу.Са суштинским ставовима аутора  се не слажем,.јер тврди супротно 

аргументима. Овај текст ме потсећа на подметање Србима кукавичјег јајета 

антисемитизма. Трудићу се када будем имао времена да изнесем моја виђења другачија 

од ауторових. 

Милан Ђорђевић, писац и ваљан научник, станује у суседству. Продуховљен и  мудар 

израз лица одаје истинског интелектуалца. Срећемо се у куповинама и шетњама 

околним улицама, увек стигнемо да накратко поразговарамо. Увек се договоримо да се 

нађемо у кафаници на врху наше улице, где је увек мирно, испод саме шуме, али смо 

то успели само једанпут.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8_%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BD
https://sh.wikipedia.org/wiki/14._1.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1ar_al-Asad
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Bashar_al-Assad_(cropped).jpg
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Милан је председник Одбора УКС за пријем нови чланова, уредник часописа УКС  `` 

RELATIONS`` сада је се посветио истраживању и писању књиге о Винчанском писму. 

Он је посвећен истраживању трагова Срба на Балкану и свету, и том задатку се 

посветио свим срцом и сваки дан ради много на том задатку.  

Шетао би се околним мирним улицама дубоко замишљен, повучен у мисли, има 

неприлика са здрављем,  поверио ми се да се бавио спортом, ипак делује изнурено. 

Изнео сам му моја искуства  КАКО САЧУВАТИ  ЗДРАВЉЕ?  Слушао ме је пажљиво. 

Он је удовац, виђам његов кћерку, шармантну младу жену, како шета кућног љубимца. 

Запазио сам је још 1997.године када сам се доселио у овај стан, дакле пре 19 година, и 

тада је шетала пса, не могу да се сетим да ли је то био исти овај пас?. Она је тада била 

романтична и љупка млада жена, као да је била сликарка, или посвећена некој мени 

непознатој лепршавој и понетој уметности. Сада је већ средовечна жена, овај наш 

мучни живот је и на цртама њеног љупког лица оставио трагове, али није умањио њену 

тајанствену женственост. 

-15 јануар 2016.године. Мерил ради у штампарији Јовшић у Раковици. 

Овај посао јој је омогућио Никола Рајаковић из Д.К.Раковица. Али на њему није дуго  остала. 

То је сувише напорно за њену крхку телесну грађу. А тамо је и хладно зими. 

 Син Милан ради на продаји лап топова, али то слабо иде, а и власник га нередовно исплађује. 

Он сада има 35 година. Треба му наћи бољи посао.  Трудим се да му пронађен понеког 

клијента, али то   не иде лако. Милан и његова мајка моја разведена супруга , живе од њене 

пеније, Милан не можа да нађе трајнији посао, не стижу да од сашине скромне пензије плате 

дажбине, да купе лекове и храну. 

Мала деца мала брига, велика деца велика брига. 

Млађи брат Милић (  томови 1-5) је за мене велика брига. Има бедну пензију, живи у 

сиромаштву. гладује, злопати се. Иде полако, изнурен је, исцрпљен. Како да му помогнем?  

А поврх свега на нас су се окомили извитоперени `` надзорници људских душа,`` пију нам крв 

на сламку.  

Као што чине већини грађана ове напаћене земље, чији грађани не сагледавају у довољној мери 

шта се са њима дешава. 

-20 јануар .Крсна слава Свети Јован. 

Традицију одржавају син Милан и његова мајка. 

-Јануар 2016.године.  Говор мржње у Хрватској. 

Агенција за електронска медија Хрватске је казнила телевизију З1 одузимањем концесије и 

прекидом емитовања на три дана , због говора мржње: у једној је емисији националистички 

уредник и водитељ Марко Јурич изјавио је да се "Загрепчани пазе четника у цркви на Цвјетном 

тргу".Ова  одлука је изазвала  протестне шетње десничара. 
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Овакви поступци у Хрватској су учестали, не запажам  да тога има и у Србији. Изгледа да тамо 

изостаје рациоално процењивање гео-поли тичких промена у свету и  прилагођаавање на њих. 

Чему тај гео-политички аутизам о? Ко стоји иза тога?  Коме иде у рачун да се распре овде 

распир ују, уместо да се смирују?  

Најгоре је када неко не зна а учити се не да. Иза незнања  остаје ништа. Мржња се мржњом не 

гаси него потпаљује. 

-Јануар 2016.године.  Одржано Европско првенство у ватерполу - Београд 2016 .: Србија 

1, Црна Гора 2, Хрватска 7; Андрија Прлаиновић проглашен за  играча турнира.  

 

 

 

17. јануар  2016.године. Опет Хладни рат?  

Ракета-носач Фалкон 9 v1.1 FT компаније Спејс екс успешно лансирала сателит за 

надгледање нивоа глобалних океана Џејсон 3.
[5]

 

Да ли поново започињу хладноратовска натецања САД и Р усије? 

18. јануар 2016.године. Укинут Шенген. Седам држава ЕУ укинуло Шенген због 

избегличке кризе. 

УН извештавају  да је  ISIL-ова инвазија довела до смрти  18.802 цивила и 

проузроковала  3,2 милона избеглица  расељених лица у Ираку од јануара 2014. до 

октобра 205.године. УН извештај такође наводи да су се догодили масовни ратни 

злочини током грађанског рата у Јужном Судану, који укључују извансудске 

егзекуције, присилне нестанке, масовно силовање, сексуално робље, несразмерне 

нападе на цивилне мете и мобилизацију деце које су се догодиле на обе стране. 

Расељено је или избегло 2.4 милиона особа.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD_9_v1.1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%98%D1%81_%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/sr/2016#cite_note-5
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://sh.wikipedia.org/wiki/ISIL
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Боље је поклизнути ногом него језиком. Боље је свашта јести, него свашта говорити. 

ora Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojčić početkom 2011. Krajem te 
godine pak sa rečenicom „SNS se pokazala kao pravi okvir i dobra 
politička ideja da Srbija počne da rešava svoje temeljne probleme“, Kojčić 

je sa svojim političkim projektom p 
 

-22 јануар 2016.године. Допис Вишег јавног тужилаштва 

Документ број 492. 

-25 јануар 2016.године. Томислав Крсмановић:  Зашто српски полицајци почињавају 

самоубиства? 

 Последњих дана су опет до јавности допрле вести о новим самоубиствима полицајаца. Овакве 

трагедије оних који би требали да заштите, и охрабре , а не да се самоубијају, трају већ дуги 

низ година. И уносе неизмеран неспокој у душе грађана. eze sa Srbima van Srbije (od okt ), 
od 2 lanik u  

Може се на  разне начине објашњавати зашто чувари јавног реда и поретка дижу све чешће 

руке на себе, од ризика посла, до мизерних плата, несигурности радних места, шиканирања 

претпостављених, стамбених и породичних неприлика? 

 Ипак, кључни узрок самоубилачког нагона који их наводи да револвер окрену у себе и повуку 
окидач, је њихова немоћ да се обрачунају са свима онима који крше закон, и уништавају 

Србију и њен народ. Они проницљивији и моралнији, виде злочинце, асоцијалне психопате 

који дивљају, краду, пљачкају, уцењује, злостављају, злоупотребљавају и садистички муче, 

бестијално понижавају обезглаљену државу и обеспомоћени народ. 

 А не могу да бране поредак и грађане, за шта су плаћени. А када би то покушали, невидљива 

рука би се усмерила на њих, били би шиканирани, понижавани, или злостављани, и њихови 

блиски.  Охрабрени психопате криминалци би на крају крвнички и нагонски насрнули на њих, 
они јавно тврде да се не плаше полиције, да ће убијати полицајце, на зидовима јавних зграда се 

могу видети слогани -СМРТ ПОЛИЦИЈИ. 

 На крају постају сами жртве охрабрених и ничим спутаваних злочинаца, иако имају револвере 

и оружја не могу се одбранити од најподлијих и најопаснијих удара. 

У безнађу, уместо да цеви револвера окрену као виновницима, пуцају себи у чело или груди. 
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ristu aprednjacima. 
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Томислав Крсмановић                                                                               

25.1.2016.године.                                                      

председник НВО Покрет за заштиту 

људских права 

Тel.064-3095176.Books@eunet.rs. 

www.isil.org.  АРХИВ САНУ. 

 

 

Поштовани, 

 

Лишен сам права на употребу личног 

рачунара и интернета. 
 

У прилогу су докази и сведоци, да је моје 

законско право на употребу личног 

рачунара и интернета ограничено. 

Нажалост, тако је са многима, али они ћуте 

сматрајући да не могу ништа учинити. Од 

1998.године сам куповао нове рачунаре, 

или дограђивао модерније компоненте, 

компјутер су прегледали овлашћени 

стручњаци за рад са рачунарима, 

установивши да је исправан, изразивши 

стручно становиште да је то дело стручних 

хакера. 

 

Докази:  

-на линку Бела књига сметње у употреби 

ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве 

сведока и стручњака, 

.http://enlite.org/bela/04.doc. за време од 

1975 до данас, укључујући и време пре 

појаве компјутера, заплену преписке,  

искључење телефона, сметње у употреби 

факса. 

 

Сведоци: 

 

-Патрола Полицијске станице је привела, и 

установила идентитет  насилника, који  ме 

је физички напао у четвртак 26 новембра 

2015.године, запретивши ми смрћу. 

-Сарадници Полицијске станице Раковица 

су обавештени и проверавали су идентитет 

насилника, .који ми је претио смрћу 11 

октобра 2015.године око 18 часова, на 

аутобуској станици број 48, на Миљаковцу 

2. 
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Јануар 2016.године Kaко  помоћи Мерил?  

Њена лична ситуација је не само врло  тешка, него је и сложена и деликатна.  

Она је мудра и образована, има богато животно искуство прекаљено у 

деценијским борбама са свакојаким животним неприликама..Поврх свега је врло 

борбена, бори се као лавица, њен најснажнији мотив покретач је матерински 

инстинкт. А када он проради нема препреке са којом се неће ухватиги  у коштац 

и борити до последње капи крви.Бори се да спашава своје две кћерке, Сару ( 19 

година) скоро непокретну. болесну до  Ретовог  синдрома,  Мону ( 14 година) 

ученицу коју жели да отргне од утицаја лоших другарица и улице.  

Она је одавно разведена,  њени односи не само са разведеним супругом него и 

са родитељима су поремећени.Ужасно пати што не може да буде са својом 

децом, а са родитељима не може заједно. Нема стални посао ни приходе, нема 

стан, такорећи је на улици. 

Здравље јој попушта, ја јој се дивим , такве стресове и неприлике трпи 

годинама, а и даље се бори и не да. Повремено има нападе мигрене, то су 

несносни болови, одмах јури у Хитн помћ или неку приручну  амбуланту да 

прими инјекције диклофена који јој колико толико смири бол. пр изнала ми је да 

је досада за две три године примла 2.000 инјекција диклофена. То је 

застрашујућа бројка, овај медикамент у толиким количинама је врло штетан. 

То сам јој казао. Али без икаквог ефекта, она је наставла упорно да чим се јави 

бол одмах оде да прими инјекцију. 

Не само да нема посао, приходе, прима некакву мизерну социјалну помоћ,  

принуђена је тако крхка, има инвалидску књижицу,да повремено обавља тешке 

и напорне послове одржавања домаћинстава. А и  то је тешко наћи, многе жене 

би  радо прихватале такве послове да преживе.  

Посебан проблем су њени судски поступци, којих има више, трају годинама, 

узимају време, енергију, новац, али на крају ретко када добије правичну 

пресуду. Обично се  односе на њене захтеве да добиије родитељск право над 

децом. 

Обраћа се министарствима, државним органима. 

 

 

 

 

Поврх свега нађе времена да спрема докторску тезу, пише књиге и научне 

текстове. 
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Од почетка нашег дружења међу нама се створио однос међусобног уважавања 

и поштовања. Никада и ни у било којој прилици није дошло до било каквог 

зближавања по мушкоженској основи. Она је `` жртва неправди``, а ја сам `` 

борац за људска права``, а у таквом међусобном односу нема  места за било шта 

друго. 

Као много старији од ње, са далеко већим искуством у борби за угрожена права 

сам јој давао савете:`` Најважније је да сачуваш  здравље, јер да би се изборила 

за твоја права мораш бити здрава и имат и одморан мозак, ти си изнурена,. 

нервозна и повремено  доносиш импулсивне  недовољн одвагане одлуке``, рекох 

јој. 

Чини ми се да ме није ни саслушала, она је негде у њеним мислима и у њеном 

замршеном свету. 

`` Дај да склепам ово суду``, рече ми.  

Она је мудра и образована али је импулсивна и пребрза. Био бих повремено 

врло пријатно изненађен сажетошћу и правничким умећем њених судских 

поднесака. Али је повремено било обратно. Lukaĉ 

 2013. 18:54Она се не храни како треба, разуме се јер нема новца за храну, ал и када заради њена 

исхрана се своди на сокове из кесица,  нешто поврћа. Што је потпуно недовољно. 

Упркос свега, она се бори, успева да отаљава свакодневне нагомилане задатке. 

Запазио сам да не успева да прави исправан приоритет акција, да не  ради плански  методично, 

него понекада `` ад хокProje nastao 2009. pod radnim nazivom „Srbija 21“ po viziji 

Srbije u novom ijumu. Ua ovom tragu je i prethodni Kojčidev politički put - 

devedesetih je svoju u demokratsku stu „utopio“ u DSS. A stranku Vojislava Koštunice 

napušta krajem 2008 - sa mesta predsednika Političkog saveta usled „nedostatka 

prostora za delovanje“ i prelazi na istu funu u Novoj Srbiji Velimira Ilida. 

Nekoliko nedelja pre imenovanja na ĉelo Zavoda postao je na predlog RRA i ĉlan 

Prograog odbora RTS. U njegovoj radnoj biografiji (roĊen 1954) piše da je kao 

diplomirani filozof 1990. pokrenuo list za politiku, kulturu i ekonomiju „Drţava― i  

io glavni i odgovorni urednik. Uĉestvovao je u osnivanju Instituta za geopolitiĉe  

-. 

`` Теби су се нагомилавали годинама сдвакојаки задаци  и обавезе, неопходно је 

да направиш план акција, да их све опслужиш``, објасних јој да ја тако радим 

још од средине 1970-их година, и да је то неопходно. `` Ти си постала  

институција, као мала установа,  неопходно  је да унесеш ред и план акција``, 

пружих јој руком листове . 
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Она их узе,али их одложи у страну без да их погледа 

Син Милан је запослен у продаји делова за лап топове на адрсси Јеврејска број 

24, на Дорћолу у Београду. Продаја не иде сјајно, али и послодавац касни са 

исплатом зараде. 

26. јануара 2016.године. је званично отворена Железничка станица  Београд 

Центар ( Прокоп), предвиђено је да ће премештње саобраћаја са Главне 

железничке станице трајати  годину  дана..  

 

         Макета Железничке станице Прокоп. 

-Јануар 2016.године. Рат у Сирији. 

Муслимански део планете је у дубоком превирању. Ври.  

Пажња се са Балкана премешта у друге делове планете. 

Ко зна где, у ком кутку ове напете планете, ће сутра нешто планути?  

29. јануара најмање троје људи је погинуло, а 10 рањено у бомбашком и оружаном 

нападу на шиитску џамију Рида, у граду Махасен на истоку Саудијске Арабије. 

Више десетина људи погинуло је у нападу исламиста из групе Боко Харам на село око 

12 километара од Мајдугурија (Јерва), на североистоку Нигерије. 31. јануара најмање 

21 особа је погинула и 16 је повређено у ланчаном судару насталом услед магле и 

неприлагођене брзине; несрећа се десила на аутопуту у близини града Бени Суеф, око 

95 километара јужно од египатске престолнице Каира.  

  

  

  
  

  

o Русија спроводи ваздушне нападе у Сирији. 

o  

https://sh.wikipedia.org/wiki/26._1.
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
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o -Јануар 2016.године. Да ли је италијанска мафија у свету још увек 

актуална?  

o  

o Бивши мафијашки бос Роко Зито (87), који је годинама био један од 

челника озлоглашене мафије из италијанске покрајине Калабрије с дугим 

искуством водеће фигуре у канадском подземљу, убијен је у својој кући у 

Торонту; главни осумњичени је наводно зет убијеног мафијаша, 

Доменико Скопелити. 

ише десетина људи погинуло је у нападу исламиста из групе Боко Харам на село око 

12 километара од Мајдугурија (Јерва), на североистоку Нигерије.  

31. јануара нособа је погинула и 16 је повређено у ланчаном судару насталом услед 

магле и непђене брзине; несрећа се десила на аутопуту у близини града Бени Суеф, око 

95 километара јужно од египатске престолнице Каира.  

  

  

o  

o  
o  

o Број погинулих у три експлозије бомбе у близини шиитског светилишта 

Сајида Зејнаб  јужно од престолнице Дамаска - порастао је на 60. Међу 

погинулима је и 25 шиитских бораца. 

o  

o  

o -Фебруар 2016.године. Тед Круз или Доналд Трамп? 

o  

o  На страначким изборима у Америци, Тед Круз је победио Доналда 

Трампа за републиканску номинацију, а демократкиња Хилари 

Клинтон— најтеснијом победом у демократским кокусима које је савезна 

земља Ајова икада имала (разлика је била само две десетине процента) 

,тријумфовала је над ривалом Берни Сандерсом. 

o  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%90%D0%94%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%90%D0%94%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
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o Најмање девет миграната, од којих двоје деце, у бродолому који се 

догодио док су покушавали стићи у Грчку, утопило се у Егејском мору 

недалеко од места Сеферихисара у покрајини Измир, уз западне обале 

Турске. 

o  

o -  

-6 фебруар 2016.године. ПЛАН АКЦИЈА за Мерил. 

Овај план сам направио да јој помогем да у своје акције унесе дисциплину и 

методичност. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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c 

Покушавам да Мерил укажем на њене недостатке, да би тако акције учинила  ефикаснијим. 

Ставио сам јој у руке прво дебелу свеску са данима и датумима за два месеца, да у њу упише 

све шта треба да уради сваког дана.  

Није прихватила мој савет и труд, наставила је као раније. 

Другу свеску са азбучним редом да у њу упише све телефонске бр ојеве, је одложила у страну, 

али у њу никад није уписала бројеве телефона. 

Усмерио сам је и повезао са часописима Теме, Репубика, Херетикус и Религија и  толеранција, 

где је  објавила своје научне радове, што је била норма да би добила право да брани докторат. 

 Послао сам је код Драгана Брајковића, мог колеге из Галенике који држи копирницу код Трга 

Николе  Пашића, где је у електронској форми публиковала њене две књиге, а и то је био услов 

да добије зелено светло за докторат. Било се нешто успорило са заказивањем одбране 

доктората, усмерио сам је где и како да се обрати да то убрза,.нлазио сам јој послове код мојих 
пријатеља , одржавање станова да тако преживи. Заказали су јој одбрану доктората, убеђен сам 

да ћ све бити како треба. 
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Моја савест је мирна, учинио сам добро дело. Подаржао сам једну ваљану и надарену особу, 

коју њена околина не  разуме. 

Она је енергична и истрајна, али уме бити тврдоглава.  

Што дикла то навикла. 

-Фебруар 2016.године. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ. 

КТР втк 1061/15 22.01.2016.год. 

ПДГПВПР НА ВАЩ ДППИС. 

Документ број 492. 

-6  фебруар 2016.гпдине. Дпбијени кпнтакти са  Вером 

Ппсуајем ппмалп несурпљив , пдлушип сам да ппкущам да се среунем са неппзнаупм женпм 

Вером  Пкренух недавнп Драгишин уелефпн , ппсле краукпг  разгпвпра је замплих да ми да 

Верин уелефпн.  

`` Врлп радп, али да је пиуам за дпзвплу, убеђена сам да неће имауи нищуа прпуив.``.  

Ппзвап сам Драгицу  следећи дан ппеу. Пна се насмеја на оен нашин: ` Узми плпвку, забележи 

оен фиксни уелефпн``. 

Шим заврщих уелефпнски разгпвпр са Драгицпм пкреупх Верин уелефпн. Никп не пдгпвара. 

уакп је билп упкпм целпг дана. П упме пбавесуих Драгицу: ``Пиуај Веру, зампли је да уи да оен 

мпбилни```. `` У реду, зваћу Веру,, зпвни ме суура`` 

-7 фебруар 2016.године. Договорен сусрет са Вером. 

Данас сам пд Драгице дпбип брпј  Веринпг мпбилнпг уелефпна. Бип сам убеђен да Вера неће 

пдбиуи мпју намеру. Пхрабрен, ппзвах је на оен мпбилни. Шух ппмалп ппзнау  глас, била је 

љубазна и весела. Пшигледнп да јпј је пришиоавалп задпвпљсувп да са мнпм разгпвара. 

На крају разгпвпра јпј предлпжих да се нађемп. `` Разгпвараћу са Драгицпм, па да се нађемп 

заједнп, јавићу вам када пна буде мпгла``, уакп је се убрзп нащ ппдужи уелефпнски разгпвпр 

заврщип на пбпсуранп задпвпљсувп. 

-10 фебр уар 2016.године. Познанство са  Вером у кафеу `` Шанса` ` на Ташмајдану. 

Мој мобилни понекад не звони гласно, поготову када га носим у џепу, у превозу или у 

граду, скоро да га и не чујем. Јуче по подне при повратку из града аутобусом  број 59 , 

нешто зазуја и задрма унутрашњи џеп мога сакоа. као да се унутра завукла некаква 

животињица па се копрца да изађе. `` Вера, ви сте, у аутобусу сам ка моме стану, не 

чујем вас, када стигнем за пола сата ћу вас позвати на ваш мобилни``. 

 `` У реду `` чух њен одлучан и смирен потврдни глас. 
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Позвах је чим уђох у стан. ``Договорила сам се са Драгицом сутра у 18 часова у Кафеу 

`` Шанса` на Ташмајдану, ако вам то одговара``?  

 

 

                      Кафе `` Шанса`` 

`` У реду, то је лепо место``, прихватих. Још мало смо поразговарали, нема потребе за 

дужим распричавањима, постигли смо договор. 

Дошао сам петнаестак минута раније да осмотрим кафе и нађем погодно место за 

дружење и разговор. Кафански простор је био прилично испражњен, напољу је био сив 

и облачан , прохладан дан. 

Појавиле су се око 18 часова и 5 минута, биле су у тешкој зимској одећи, Драгицу 

познајем одавно ( томови 4 и 5). 

Веру сада видим изблиза. Она није онаква каква ми се учинила пред  Домом културе 

Браћа Стаменковић. Придржао сам им топле зимске капуте и однео их у мало 

удаљенији чивилук, Вера ме је дискретно пратила погледом. 

Наш разговор није био дуг, причали смо о уобичајеним темама, животним навикама, 

сазнах да она станује недалеко одавде, ово је њен крај, ту су становали њени покојни 

родитељи, и родитељи њеног покојног мужа, ишла је у оближњу основну школу и 

гимназију,  а и њен  факултет није далеко.Вера је заљубљена у књиге, чита их по 

неколико  одједанпут, ко зна колико књига прочита годишње. Њу занимају моје књиге, 

обећао сам да јој следећи пут донесем Први том Саге о ... ићима ( 1940-1953) са 

насловом ВИСКИ, ВОТКА, ШЉИВОВИЦА. Установили смо да имамо сличне навике, 

она воли шетње, Аду, попнекад излете са планина рима. заљубљеник је шетњи 

Земунским кејом, шеталиштем на Дунаву 25 мај. Води здрав живот. 

Тако су се  међу нама постепено успостављале нити разумевања и духовне сличности. 

Драгица нас  је посматрала како живо разговарамо, устаде и поздрави се са нама:`` 

Журим се, кћерка треба да ми дође из Финске у посету``. Сетих се, њена кћерка се у 
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потрази за бољим животом отселила са супругом, чији је један родитељ Финац,  и 

децом у Финску. 

Остали смо сами. Предложих јој да се прошетамо Ташмајданским парком. `` Могли би  

ових дана да прошетамо на Ади``, предложих јој. 

Њој се моја идеја свиђа, договорили смо се да се нађемо на Ади, код Камења. 

А онда сам је отпратио до њеног стана у мирној улици између улица 27 марта и 

Цвијићеве.  

У близини њеног стана смо се растали уз договор да се сретнемо на Ади. 

-12 фебруар 2016.године. Сусрет Папе и  Патријарха Руске православне цркве. 

Папа Фрања и патријарх Руске православне цркве Кирил састали су се у 

ваздухопловној луци у Хавани, што је био први састанак неког поглавара Католичке 

цркве и руског патријарха од Црквеног раскола 1054. године; после историјског 

састанка проглашена је Заједничка декларација папа Фрање и патријарха Кирила 

(енгл. Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill), позната и као Хаванска 

декларација (енгл. Havana Declaration).  

  

  

  

 

- 13 фебруар 2016.године. На Ади са Вером. 

Сачекао сам је у 14 часова на Ади, на омиљеном месту састајања код Камења.Носио 

сам у торби подебљу књигу дебелих корица.Сели смо успут на клупу, узела је књигу у 

руке и почела да је листа. ``Има много страна``, то је био њен први утисак. `` изгледа 

занимљиво.`` додаде. 

`` Погледајте Индекс имена, убеђен сам да ћете наћи познате ``, саветујем је.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1054
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Она стави књигу на колена и дође до индекса имена.`` Мој покојни муж је био подоста 

старији од мене, он је ишао у  вашу гимназију, Прву мушку, касније Прву  београдску 

гимназију``. 

`` Па ваш школски друг је Бранислав Браца Мијајловић, `` показа на његово име, `` 

познајем га, његов син је познати оперски певач```. 

Син мога школског друга је познати оперски певач , као да је познати оперски певач 

озари, расприча се, воли оперу, позориште, концерте, предавања.`` Има лепа изложба о 

Николи Тесли``, сазнајем да обожава изложбе. 

`` Па ваша школска другарица је Марина Кашанин``, показа насмејана прстом на њено 

име. `` Познајем Марину лично, становала је ту у суседству  у Хилендарској улици, `` 

`` Била је балерина``, додах. `` Играла је Ансамблу народних игара `` Коло``, сада  по 

њеном оцу познатом академику и  научнику дају назив једном тргу недалеко од 

Хилендарске улице.`` 

Ставих волуминозну књигу у платнену торбу и кретосмо у шетњу Адом. Зимски дан, 

без снега, и хладноће је био пријатан за шетњу.Вера је повисока и витка, мислио сам да 

ће то бити кратка шетња, али је за мене било пријатно изненађење да ће она издржати  

мој темпо, истини за вољу успорен,  

Она је врло забавна, непрестано прича, и то  о темама које се  мене тичу. Нарочито 

покреће теме о здрављу. Чујем од ње, а то слушам  и од других, нешто се дешава, 

неколико њених пријатељица су скоро изгубиле осећај жеђи, дехидрирају, лекари су 

установили да долази до губитак електролита, да им се крв згушањава.  

`` Пити што више течности, шетати, спавати довољно ноћу, исправно се хранити, и 

када год није хладно отварати прозор`` преносим на њу моја сазнања.  

Она све то зна, и примењује.  

Вера  је врло мудра и смирена особа.Приземљена је и практична. Свесна је стварности, 

година и тешких околности  времена и покушава да на све те изазове реагује 

промишљено и рационално. 

Наиђосмо на увучен кафе, она стаде:``То држи Драган, то је моје омиљено место, и 

мојих пријатељица, његова кафа је врло укусна``, тако свратисмо унутра. Тамо 

затекосмо неколико људи и жена, пушили су, галамили. 

Кретосмо даље, Верин покојни супруг Драган , машински инжњењер, је преминуо 

2012.године. То је био врло складан брак који је трајао преко четири деценије. Често га 

спомиње, не може да га потисне из својих сећања, сада живи сама у кући у коју је 

дошла када се удала, имали су лепе приходе, кола, њихов хоби је био да путују по 

свету.Такорећи нема значајнијег места у свету које нису посетили. Обоје су врло 

образовани, и полиглоте. Потичу из угледних грађанских породица. 

`` Сада нема Драгана,  нема кола, нема две плате, друга времена, не може се више пут 

овати као раније``, искрен сам према њој.  
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`` Ипак стигнем да одем до Грчке. Била сам недавно код моје школске другарице 

београдске Словенке Јане, отселила се у Љубљану,та има божанствену вилу, базен, али 

сам  када сам сам се отуда вратила имала здравствене неприлике``. 

У ћаскању и не осетисмо да смо стигли до врха Аде, и да се увелико приближавамо 

изласку са Аде, видесмо да смо на домаку полазног места Камења.  

Полако је на Београд падао сумрак. 

Према њеном стану се може најбржес стићи са Аде аутобиима 23 и 37. Вера највише 

воли да у аутобусу седимо заједно. Најчешће би таква два слободна места и пронашли., 

или би неко иод млађих устао и врло учтиво нас замолио да седнемо на њихова места. 

`` Ипак има и побољшања, данас млади у превозу често уступају места онима којима  

више требају, много више него ли раније``, то је моје сазнање. . 

Стигосмо близу њеног стана. допратих је до капије, дадох књигу, и растадсомо се. 

17.фебруар 2016.године.најмање 28 особа је погинуло а 61 је рањена у терористичком 

нападу у центру Анкаре. 

  

Амерички борбени авиони извели су ваздушне ударе по милитантима повезаним са 

„Исламском Државом‖ у западној Либији, убивши скоро 40 особа у операцији која је 

имала за циљ убијање осумњиченог за два смртоносна напада прошле године у 

суседном Тунису. 

o  

o  
o  

 -19 фебруар 2016.године.  -Вишем суду у Бепграду, веза 7 П 358/2015  пд 
29.децембра 2015.гпдине,. 

                                                                                                                                    

 за -АПЕЛАЦИОНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ 

                                   ЖАЛБА   

 На ПРЕСУДУ Вишег суда у Београду 7 П 358/2015  од 29.децембра 2015.године,. 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије..  

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
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 Подносилац Жалбе: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд. 

 Против: Вишег суда у Београду   

  

 ПРЕСУДОМ 7 П 358/2015  од 29.децембра 2015.године, Виши суд у Београду 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије, ради захтеваног 

рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000, 00 динара, је дана 29.12.2015.године, 

обавезао тужену Републику Србију, да тужиоцу Томиславу Крсмановићу на име накнаде 

нематеријалне штете,  а по основу рехабилитационог обештећења исплати износ од 50.000, оо. 

динара., одбијајући захтев за накнаду матер ијалне штете у износу од 4,000.000, оо и ренту у 

износу од 8.050,оо динара.   

  

 НезадовВеран овом пресудом, подносилац  жалбе  исту побија у целини, захтева од 

другостепеног суда да жалбу преиспита и да поступи по закону: 

  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка; Члан 374  

       2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања 375  

  3.3бог погрешне примене материјалног права.члан 376   

У пвпј дугпј Жалби је све решенп. На вище сурана је приказан уакпр ећи цеп мпј живпу. 

 

Дпккумену брпј 493. Инуегралан уексу.  

o -20 фебруар 2016.године. Референдум о чланству УК у ЕУ 

  

 Премијер Уједињеног Краљевства Дејвид Камерон изјавио је да ће се 

референдум о чланству УК у ЕУ одржати 23. јуна ове године.  

  

 -Фебруар 2016.године. Вера. 

Наша виђања су учестала. Вера се не сећа њене мајке, која је преминула док је она била 

беба. О њој се највише бринула нана ( бака, мајка њене мајке) и нова супруга њеног 

оца, њена маћеха.Словакиња..  

За мене је занимљиво да јој је маћеха остала у врло лепој успомени. Толико пута је 

спомињала, путовали су и боравли лети у Војводини.Вера  воли Словаке и Војводину.. 

Драган, њен покојни супруг је био франкофилски оријентисан, говорио је течно 

француски, а знао је и немачки и италијански. Изненадио сам се када сам сазнао да 

није знао енглески језик. Вера  добро познаје француски и енглески. 

Дуго се дописивала са вршњакињом Енглескињом, и са њеним оцом. `` Једног дана у 

те давне године младости ,удала сам се за Драгана врло млада, неко зазвони на врата у 

нашој кући, то су дошли ненајављени та млада Енглескиња и њен отац ``, сазнах још 

један ку риозитет. 

Ишли смо на Аду, шетали се од Ушћа Саве у Дунав све до врха Земунског кеја, на 

шеталште 25 мај, у пар наврата смо сели у аутобус до Авале. 

`` Вама је близу Звездара, седнемо на аутобус 65 и на врху смо``, предлажем јој нову 

дестгинацију.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BD
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Нешто је промр,мљала тужно, схватио сам да постоји неки дубок интиман разлог 

зашто не жели да иде на Звездару  

( Напомена: Тек много касније сам сазнао разлог.,приближили смо се падинама шуме 

на Звездари, она наједном стаде у месту као закопана:``Ту је гроб нашег пса кога смо 

обожавали, као члана породице``, била је потрешена. `` Па зато нисте хтели да дођемо 

на Звездару`, погодих о чему се ради.). 

Вера се жали да не може да загреје њену кућу. Јер је велика и нема парно грејање. 

Греје се на струју, има електричну пећ у њеној спаваћој соби и у кухињи, сазнах од ње. 

Проблем са грејањем на струју је двострук: скуп је, мора да прекида сан, да устаје у 

пола ноћи да укључи јефтинју струју, и да се поново пробуди рано ујутру да искључи 

јефтину струју.. 

Због чега би била поспана. 

Лош сан је врло штетан по здравље, стално сам јој на то указивао. 

Бзеуспешно, сваки мој предлог је за њу био неприхватљив. 

-Фебруар 2016.године. Избори у Америци. 

Кандидаткиња за председницу САД Хилари Клинтон однела је победу у односу на свог 

страначког противника Бернија Сандерса у Невади. Бивша прва дама је према 

пребројаним листићима имала 52 посто гласова, док је социјалиста Сандерс освојио 48 

посто.  

  

  
  

 Доналд Трамп је победио своје страначке колеге и ривале, сенатора Флориде 

Марка Рубија и сенатора Тексаса Теда Круза, тако остваривши трећу узастопну 

победу после Хемпшира и Каролине. Док су лоши резултати бившег гувернера 

Флориде Џеба Буша приморали на јавни излазак из трке да постане трећи 

председник Буш након оца и брата.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEeb_Bu%C5%A1
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-Фебруар 2016.године. Примирје у Сирији. 

23. фебруара америшки  државни секретар Џон Кери рекао је да би била грешка да било 

која страна прекрши договорено јер ће уследити последице, везано за споразум о 

примирју у Сирији склопљен дан пре, који је на снази од 27. фебруара и који не 

укључује екстремистичке групе Исламска Држава и Ел Нусра Фронт за Заштиту 

Леванта. 

Муслимански свет је у хаосу насиља. Сукоб новог и старог, нова гео политика, нови 

Хладни рат.. 

Само даље од Балкана. 

Које је следеће жариште?.  

27. фебруара најмање 30 особа, цивила и шиитских побуњеника погинуло је у 

ваздушном нападу авијације коалиције коју предводи Саудијска Арабија, на јеменску 

тржницу у граду Накил бен Хајлан. 

Најмање 10 цивила је убијено, а 40 рањено,  у самоубилачком бомбашком нападу у 

граду Асадабад у покрајини Кунар на истоку Авганистана..У самоубилачком нападу 

који су починили талибани у близини Авганистанског министарства одбране у Кабулу, 

погинуло је девет и повређено 13 особа. 

o  

  
  

  Више од 180 људи убијено је првог дана примирја у Сирији; већина је смртно 

страдала у нападу Исламске Државе на северни део земље. У два бомбашка 

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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самоубилачка напада у већинској шиитској четврти Садр Сити у Багдаду 

убијено је најмање 24 и рањено више од 60 особа.  

 29. фебруар најмање 40 особа погинуло је а 58 је рањено у нападу бомбаша-

самоубице на сахрани заповедника шиитске милиције у Мукдадији (источна 

ирачка покрајина Дијала), за који је одговорност преузела Исламска Држава.  

Очајни људи беже  из пакла у потрази за спасом. Желе у Европу, да мирно живе. 

Балкан је њихова рута . 29 фебруара   избеглице / мигранти покушали да пробију 

ограду на грчко-македонској граници код Идоменија, македонска полиција реаговала 

сузавцем.  

Истог дана сукоб током рашчишћавања "Џунгле" код Калеа и Ла Манша у Француској. 

Словенија више не прима мигранте без валидних виза и пасоша, Хрватска, Србија и 

Македонија такође мењају правила, што значи затварање ове руте, у Идомени је 

заглављено око 16.000 избеглица. 

 * 
  

 Ислам не може да помири традицију  са оним што доносе модерна времена. 

-Март 2016.године. Догађања. 

1. марта 18 људи јавно је избатинано штапом од ратана на бини поред џамије у граду 

Банда Ачеху (престоница западне индонежанске провинције Ачех), јер су прекршили 

шеријат. Међу кажњенима је био и један невенчани пар, младић и девојка, који су 

проводили време сами без надзора.  

Пет особа ухапшено је током полицијске акције у бриселској четврти Моленбеку, међу 

њима је и главни осумњичени за нападе у Паризу 13. новембра 2015. Салах Абдеслам. 

Он је лакше рањен у ногу и пребачен је у болницу. 

У синхронизованим експлозијама на аеродрому у Бриселу, погинуло 34 људи и 

најмање 170 рањено. Белгијска влада прогласила нападе терористичким. 

Др.Обрен Цицовић, доктор психолошких наука је написао САОПШТЕЊЕ о Мерил 

Грегориан и проследио га на адресе судова, министарстава,  медија, центра за 

социјални   рад,и на друге пригодне адресе. То је урадио да би Мерил приказао 

исправно, јер о њој колају свакојаке непроверене гласине и интриге.. Чак неки 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%87%D0%B5%D1%85&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B5%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83_13._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2015.
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
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злоупотребљавају њену нервну натегнутост, која је природна последица врло 

интензивних стресова, да је оцрне. 

11 марта је преминуо глумац Драган Николић, супруг Милене Дравић ( том 2).  

13 март 2016.године. Турска.постаје све неуралгичнија усијана тачка. Нешто необично 

се дешава у овој држави. У експлозији бомбе у Анкари погинуло је 34 људи и најмање 

125 рањено. 

14 марта Председник Путин наредио повлачење главнине руских снага из Сирије, с 

образложењем да је постигнута већина циљева, мада се дејства настављају. 

У  Женеви су данас почели мировни преговори. 

Настављам да добављам Саши лекове од Хуманитарне установе СПЦ лоциране у 

Француској улици у Београду. 

-Март 2016.године. Вера. 

Обично око првог марта сваке године, чим би ноћна температура порасла изнад 5 

степени целзијуса бих отварао широм прозоре  у мојој соби. 

Био је топао дан, отишли смо на Аду Хују. 

Вера воли излете. То је њена дугогодишња навика. Отишли см аутобусом до Гроцке, па 

она познаје Гроцку боље од мене. Нема места где није била са Драганом. 

Обожава цвеће, упознајем  је. Воли псе. Сада има три  мачке. 

Драган је  био мужеван и робустан,  али му је због нечега  здравље почело да  попушта. 

Последњих годииа живота је све убрзаније копнио. Пао је у кревет.  

Преминуо је од срчаног удара  у трену.Такорећи на њеним рукама, 

-17 март 2016.године. Томислав Крсмановић  СУДИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДВЕ ГОДИНЕ 

ЗЛОСТАВЉАЈУ ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 

Све о Тужби за накнаду штете. Све на једном месту. 

Да ли је се корумпирано и неправично судство Србију непоправљиво закотрљало низ окомити 

руб провалије.? 

Документ број 494. 

-18 март 2016.године. Да ли се Америка и Русија приближавају? 

18. марта  UTC ракетом Сојуз са космодрома Бајконур лансирана трочлана посада ка 

Међународној свемирској станици. Посаду чине Алексеј Овчињин и Олег Скрипочка 

из агенције Роскосмос и Џефри Вилијамс из Насе.
[26]

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D1%81_%28%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr/2016#cite_note-26
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-24 марта  МКСЈ је првостепеном пресудом Радована Караџића прогласио 

кривим за геноцид, злочин против човјечности и ратне злочине почињене током 

рата у Босни и Херцеговини те осудио на 40 година затвора. 

-29 март 2016.године.Службена белешка ОУП Р аковица. Лични исказ у 

вези физичких напада. 

Документ број 495. 

-31 март 2016.године. Војислав Шешељ ослобођен кривице. 

31. марта Хашки трибунал је ослободио кривице председника Српске радикалне 

странке Војислава Шешеља по свим тачкама оптужнице.  

 

Овде су сви изненађени. 

1 марта 2016 године је преминуо Hans-Dietrich Genscher, немачки поли тичар. ( 1927) 

Истога датума је напустио овај свет  Хамдија Јусуфспахић, почасни реис-ул-улема 

Исламске заједнице Србије (1937) 

  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Dietrich_Genscher
https://en.wikipedia.org/wiki/1927
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%88%D1%83%D1%81%D1%83%D1%84%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%9B
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-Април 2016.године. Сукоб Јермена и Азера  у Нагорно Карабаху. 

 

Након 22 године примирја у региону Нагорно Карабаха екскалирали сукоби између 

јерменских и азербејџанских трупа, страдало најмање 30 војника и један цивил.  

 

-2 април 2016.године. Мерил добила налаз судског вештака  да је душевно здрава. 

 

Oва психијатријска дијагноза изречена од угледног судског психијатра је судски 

документ и доказ да је Мерил Грегориан душевно здрава. 

 

Мерил ми је показала, сва је сијала, била је задовољна: `` Ослободила сам се несносног  

вишегодишњег страха да ће ме сместити насилно у лудницу``.  

 

`` У праву си, ти си сада судски оглашена за потпуно душевну здраву``, рекох јој 

смирено. И ја сам био радостан. 

 

 
 

Објавио сам 2005.године књигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТР ИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД, која 

је произвела значајну радозналост. Установио сам да су појединци користили назив 

књиге скраћено само као `` Ко је овде луд``.  Познато ми је одавно колико је потпуно 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%98%D1%9F%D0%B0%D0%BD
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психички нормалних људи и жена прошло кроз насилне хоспитализације, да се многи 

дан данас плаше да им неко не приппрети лудницом. 

 

Мерил је лакнуло. Несносан страх  ``од Лазе`` је после ове судске дијагнозе нестао.  

 

Несносна дугогодишња мора је нестала.. 

 

3 априла ове године је недалеко од београдског насеља Црвенка пронађена убијена 

певачица Јелена Марјановић. Ово убиство познате певачице и звезде је изазвало велико 

нтересовање јавности.  

 

Сваки људски живот је од неизмерног значаја. Нестаје читав један свет, један мали 

универ зум.за друге.За њега је то крај стварности. 

 

Али се питам: колико су људи наивни и површни? Србија се празни, сваке године је 

мање становника за један повећи град, читаве регије као да нестају у некаквим црним 

космичким рупама, масовно умиру људи, не само сстари него и средовечни, па и 

млађи.  

 

А о смањивању Србије мук. 

 

3 априла је Новак Ђоковић освојио Миами Опен: 28. АТП Мастерс титула (оборен 

рекорд Рафаела Надала), освојио 98,199.588 УС $ на турнирима (оборен рекорд Роџера 

Федерера). 

 

 3 априла је преминула Лола Новаковић, српска певачица ( 1935), том 2, са њом сам се 

повремено дружио 1950 -их и 1960-их  година, имо сам мали оркестар, сретали смо се 

на игранкама. Она се тих давних година забаваљала са мојим познаником мужевним 

веслачем, студентом медицине, ишли би њих двоје топлих летњих вечери високи и 

пуни живота, поносно загрљени,   чувеном штрафтом ( Кнез Михајловом). 

 

 
          Лола Новаковић. 

 

Њеног тадашњег `` дечка `` виђам на Ади у топлим летњим месецима.Он је сада лекар 

у пензији, стално је на Ади преплануо, и кошчат. маркантан- Прошле летње сезоне сам 

му пришао,  није заборавио Лолу:`` Ипак, поред свега, наши путеви су се  разишли``, 

помало сетно ми се повери. 
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Десила се једна од најбизарнијих пљачки у историји Загреба: опљачкана је полицијска 

станица у Хеинзеловој улици, непознати починиоци украли су два килограма злата и 

280.000 евра из уреда начелника МУП-а. 

 

Занимљиво, и у Србији и у Хрватској и у Босни се за полицију каже ``МУП``.  

 

6 априла је Хрватска зауставила преговоре Србије о уласку у ЕУ. Дискусија о отварању 

кључног поглавља, о правосуђу, скинута је с дневног реда због спорна подручја за 

владу Загреба: потпуну сарадњу са МКСЈ-ом, укидање закона о надлежности Србије за 

процесуирање ратних злочина на простору целе бивше Југославије те осигуравање 

права хрватској мањини. 

 

Пленум студената Филозофског факултета у Загребу изјаснио се против предлога 

уговора о сарадњи са Католичким Богословном факултетом: уговор је предвиђао 

двопредметни студиј религијске педагогије и катехетике, а да његови полазници за 

други смер бирају било који други студије са Филозофског факултета. Студенти 

Филозофског факултета сматрају да их уговор ставља у неравноправан положај на 

тржишту рада.  

 

Хашим Тачи положио заклетву као председник Косова (инаугурација сутрадан). 

• 

7 априла је преминуо Небојша Попов, социолог, антиратни активиста ( 1939), томови 3 

до 5. 

 
            Небојша Попов. 

 

Он је био поштен и частан борац за људска права, из мултиетничке Војвоине, његова 

супруга је  Словенка. За мене је био занимљив спој јавног прегаоца за демократију и 

поштовање људских права, зато јер није спадао у оне такозване српске националисте, 

или је изражавао понекад неслагање са њиховим ставовима. А у исто време је био 

бескомпрмисан критичар кршења људских права, укључујући и права већинског 

народа.  

 

Имао сам са њим неких мањих неспоразума, али много више конструктивних 

разговора и слагања виђења ( том 4, стране 211, 212, 430, 683, 823, 1219).  

 

На скупу опозиције у Сава центру1992.године у присуству Војислава Шешеља, ме је 

спазио устао и гласно изговорио у моме правцу:`` Ви из Покрета за заштиту људских 
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права сте основали СРС-Српску радикалну странку и инаугурисали Војислаав Шешеља 

и од њега створили оно шо је он сада, ви сте за све криви`` ( страна 683. тома 4) 

 

Ова његова опаска је за мене била духовита пикантерија, можда се шалио, нисам му 

ништа замерио због тога. Небојша Попов нам је пружао увек снажну подршку, 

захваљујући њему и господину Златоју Мартинову, уреднику часописа `` Република`` 

сам има отворене странице њиховог часописа за објављивање мојих виђења.  

 

Минуле једне, или две године, срео сам га на Студентском тргу, на уласку у 

Студентски парк, спази сам га из даљине, да то је био он, ишли смо брзо и право један 

на другога. Док смо се мимоллазили, он ми је кратко климнуо главом, нисам чуо да је 

нешто изговорио. казао сам му тихо `` Добар дан``.Одмах сам запазио да је био врло 

забринут, лице у гр имаси тмурне неизвесности, скоро модро љубичасто. 

 

7 априла се десио сукоб миграната и македонске полиције на грчкој граници, 

употребљен сузавац и гумени меци, повређено 300 миграната и 15 полицајаца.  

 

 

-Април 2016.година. Вера. 

Био је топао дан. Када сам је допратио до капије куће, Вера  ме је позвала унутра: 

``Навратите да видите моју кућу``..Откључала је масивну гвоздену капију, закорачала 

је бетонском стазом испред мене поред двоспратне куће, завила у лево.Нашли смо се у 

дворишту које излази на башту. На итуреној тераси седсомо за сто са удобним 

столицама.  

Било је пријатно и топло. Појави се повећи мачор, замаука и попе се право у моје 

крило. Неће да иде. 

`` Долази ноћу сав изуједан, има у суседству један велики мачор снагатор који га 

злоставља``, узе га у крило и разгрну му длаку да ми покаже ожиљке. 

Вера станује у приземљу, а на спрату је бројна породица. 
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`` Хајмо сада унутра``, пођох за њом уз степенице, нађосмо се у удобној пространој 

дневној соби. Намештаје је старински, али стилски и одаје добар укус власника стана. 

Вера је добра домаћица. Изнела је пред мене колаче и вино. Онда ми даде породичне  

албуме слика. Драган је био заиста мужеван и привлачан.Она о њему стално све 

најбоље прича. Из тих исказа стичем утисак да је она била његова маза, 

`` Ви сте били  јединица и Драган је  био јединац, јединци су понекад необичне 

психологије, како сте се слагали``? 

`` Није било већих несугласица, да сећам се, понекад би он хтео нешто за себе.а ја за 

мене. Али би то превазишли. Драган је био врло толерантан, ако је било неке мале 

свађе, то би брзо заборавили``. 

 Афере са Панамом, Викиликсом и слично, су уствари средства да светски моћници држе у 

шаци своје сараднике, да их прекоревају и приводе покоревању и  конформизму. 

 Главни кривци за нашу трагедију су они који злоупотребљавају снемоћали,  остарели и 

осиромашени  народ  Србије да се богате. Они се правдају да морају, да им тако наређују 

спВера.  

Уствари претерују у примени силе и моћи, злоупотребљавајући немоћ народа, да могу да се 

енормно богате, и киње већину. 

У исто време су убеђени  да мудро поступају !. И Нерон је био убеђен да је био у праву када је 

запалио Рим ` да добије уметничку инспирацију``.Никаква логика га није могла убедити да 

није био у праву.  

И овдашње  `` новопечене богаташе``, ` итд, нико не може убедити да је 2+2 једнако 4. 

Успавани у деценијским, или вишегодишњим привилегијама и фараонским навикама, изгубили 
су осећај за меру, временску и просторну оријентацију. Поносни су што су из постојбине 

балканизације, која значи превару, убиства, пљачке и свакојаке мућке, па они су ``мудри 

бизнисмени балканске транзицији , краљеви корупције и свакојаких прљавштина``.. 

 Они би  хтели да се такво стање у Србији овековечи, да она занавек остане посед зла и мржње, 

са њима као неприкосновеним власницима свега живог, и мртвог, државе и њених житеља. 

 Слику Србије у поседу њиховог неизмерног зла, би могли представити мапом Србије, којој  са 
свих страна као сламкама даноноћно сисају крв и животне сокове свакојаки безбројни паразити 

и франкенштајни, са на њиховим капама назнакама свакојаких белосветских филијала и 

оријентација. 

  Али и народ Србије има подршку. Они самоуверено тврде да је  тако,  јер их подржавају 
ВЕЛИКИ , да су заслужни у њиховим очима,  јер су им омогућили  оно што се данас дешава са 

Србијом и њеним народом, итд. 

Србија има оних који јој не желе добро. Али и ВЕЛИКИХ који схватају трагедије Србије и 

Срба, што је последица  геополитичке слагалице, истинске планетарне стихије, цунамија који 

се прелива преко Србијице и њеног намученог народа.  

Ипак су поједине моћне западне државе, и оне највеће, склоне да нас колико толико подрже.  
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Знајмо да у политици постоје интереси, садашња гео-политичка слика је последица 

суровости.и неминовности интереса. Тако је записано.  

Нико неће због нас то да измени. 

А да би добили какву такву подршку потребна нам је умешност опхођења , да спашавамо своје, 
али да у исто време у нечувеној гео-политичкој конфузији  брзо мењајућег света и нове 

пометње планетарних размера, која у темељима дрма и поједине западно европске државе ( 

а  стихије и урагани се ваљају континентима и планетом вековима) -али да не угрожавамо 

интересе ВЕЛИКИХ.  

Мапа планете  се драстично мења, ЕУ, Африка, Азија, Латинска Америка, Океанија, ту ће 

настати тектонски ломови. 

Нашу судбину неће предодређивати претежно поступци других, него још више, како ћемо ми 

на њихове поступке реаговати. 

Фокус интереса се помера са Балкана и Словена на муслиманске државе. Али и на унутрашње 

котрадикције интереса у оквиру западних држава. 

ПОБЕДИЋЕ НАЈЈАЧИ. 

Ова нова гео-политичка слагалица ће се дубински рефлектовати и на кадровску  политику у 

Србији. 

Викиликс, Панама и тд, су докази да ВЕЛИКИ некога  прекоревају. У тајним службама Србије 

ће тек доћи до тектонских кадровских промена.   

Долазе  нови. 

Србија ће ипак постати достојан члан заједнице народа. 

 Молимо се Свевишњем и Великим, да нас умилостиве. Од њих све зависи. 

Најважније је да на кључне позиције дођу нови достојни људи.. А да недостојни заврше на 

ђубришту историје. Доста је слушања њихових блебетаања да морају да робе и злостављају 

Србију и њен народ, да им је то споља  наређено. 

Станимо рационално, мудро, са интег ритетом, на страну ВЕЛИКИХ, а не , као балканске крпе 

и лопуже, које се поносе што су `` мудри балкански транзициони мафијаши који су прејебали 

глупи народ``,. 

Велики  ће, када виде да овде имају луцидне и стабилне партнере, а не балканске мафијаше, 

почети да бацају појасеве за спасавање овдашњим паћеницима и држави Србији. 

11 априла сам преговарао са господином  Николом  Шантом о преводу књиге професора 

Скуланда на  русински  језик. Измењали смо више емајл по рука, разговарали телефоном, 

господин Шанта је в рло учен и учтив. Пренео ми је да су Русини православци, да су ипак 

блиски са Ватиканом, да су његова два сина обадвојица свештеници. 

-Април 2016.године. Македонија. 
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12. априла председник Македоније Ђорђе Иванов је донео одлуку о поништавању свих 

поступака који се воде против политичара на власти и у опозицији. 

 

           Ђорђе Иванов. 

14. априла  Володимир Гројсман је именован за премијера Украјине после оставке 

Арсенија Јацењука. 

-Април 2016. године. Сирија. 

Упркос примирју у Сирији, снаге Асада уз подршку руског ратног ваздухопловства су кренуле 

у свеопшту офанзиву на околину Халепа. Асадови хеликоптери бацили двадесетак барел-

бомби.  

 16 априла су преживели тврдили  да је близу Тобрука потонуо брод са 500 миграната. 

24. априла  на парламентарним изборима у Србији победу је однела владајућа 

коалиција окупљена око Српске напредне странке.  Коалиција ДСС-Двери, према 

коначним подацима РИК-а, спуштена је испод цензуса на 4,99 % освојених гласова за 1 

глас. Опозиција најавила протесте оптуживши РИК за изборну крађу. 

РИК одлучио да се због бројних неправилности понови гласање које ће бити одржано 

4. маја на 15 бирачких места на којима су поништени избори. (4.маја поновљени 

избори на 15 бирачких места у Србији, ДСС-Двери ипак прелазе цензус).   

-2 април 2016.године. Крсмановић Томислав:  ПОШТА Србије по трећи пут  ми не 

испоручује моју белгијску пензију.  

 

Прималац сам белгијске пензије, коју добијам  сваког првог у месецу за 

претходни месец, примам чек у коверту на моју кућну адресу Станка Пуновића 

70 у Београду, од Office national des pensions ,Bruxelles. која даје налог немачкој 

https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98_%D0%88%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%9A%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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банци,филијали  енглеске банке PO BOX 261. BOURNEMOUTH BH7 United 

Kingdom, која чек одмах шаље  на моју кућну адресу у Београду. 

  Пошиљка са чеком за март још није стигла, данас је 12 април, нисам у стању да 

плаћам рачуне, прети ми истински колапс у стану и домаћинству.. .  

 Ово је трећи пут да се то дешава. Одговорни из Поште Србија су ми саопштили 

да су се претходна два пута писма била негде затурила. 

  Проверио сам на сајту Office national des pensions www.mypension.be, они су 

уплатили немачкој банци пензију за месец март још 17 марта. Значи није до 

њих. 

  Дирекцја Поште Србије ми је сада као  и раније, опет саопштила да не може да 

уђе у траг послатој  пошиљци. 

  До 1990-их година су надлежни државни органи заплењивали  преписку, 

  ДОКАЗ. Бела књига о опструкцијама компјутера  и интернета-

http://enlite.org/bela/04.doc. ( без тачке на крају) 

  Лудило се наставља и данас. Они сада заплењују моју легалну  пензију. 

  Од како имам лични рачунар од 1998 године,, до данас , упорно и врло 

интензивно ми неко смета и многима другима,  да како треба користим  мој 

рачунар. 

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

 Виши суд у Београду је донео незакониту ПРЕСУДУ  7 П 358/2015  од 

29.децембра 2015.године, у вези мога захтева за накнаду рехаблитационе штете, 

што траје од 1975 године, на делу је драстичан прекршај закона: 

 ДОКАЗИ: http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŢBA ZA NAKNADU 

ŠTETE.(Линк се  споро  отвара због дужине). 

  Мене је  напала физички непозната особа  уз претњу смрћу и узвике УБИЋУ 

ПОЛИЦАЈЦЕ. у четвртак 26 новембра 2015.године, око 18 часова и 30 минута, 

испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 

А, на Миљаковцу 1, 

  11 октобра 2015.године, око 18 часова, на аутобуској станици број 48, на 

Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без икаквог 

повода са моје стране сам био у сличним околностима изложен неприликама од 

стране поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` 

Убићу те, овако, бум, бум, не плашим се полиције``  

  ДОКАЗ : ОУП Раковица, Патријарха Јоаникија. 11090 Београд. 

http://www.mypension.be/
http://enlite.org/bela/04.doc
http://enlite.org/bela/04.doc
http://enlite.org/bela/01.doc
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  Грађани се жале на увећане рачуне за струју, ТВ, укључујући повремено исто 

за рачуне за телефон. 

  Није тачно да се сада понављају 1990 године, и оне раније, оне се настављају, 

ннсу биле ни прекидане, чак се стање погоршало. 

И ово је још једна илустрације трагедије Србије на потпуном беспућу, Србије  у 

раљама оних који су одавно изгубили  разум.  

-25 април 2016.године. Рушење у Савамали у Београду. БЕОГРАД  НА  

ВОДИ. 

Маскирани људи  су срушили низ објеката у Савамали, на углу херцеговачке и 

Мотарске улице. 

 

Седиште Управног одбора БЕОГРАДА НА ВОДИ, се налази на углу улица Карађорђеве и 

Браће Крсмановића. У родослову Крсмановића `` КРСМАНОВИЋИ МОНОГРАФИЈА 

БРАТСТВА``, кој у је припремио професор др. Милан Крсмановић, родоначалник Братства, са 
групом аутора, укључујући и мога брата др, Велибора Крсмановића, академика. ( Београд 

2008),  је у претходним поглављима приказано да су наши преци Крсмановићи власници зграде 

Протокола на Теразијама и бројних зграда и задужбна у београдском насељу познатом по 

архаичном називу Сава мали и широм Београда. 

-Април 2016.године. Сирија. 

29 априла  сиријске снаге Асада су извршиле ваздушни напад на Алеп,  

-Мај 2016.године. Вера. 

Почели смо да идемо на Аду. Сели смо на клупу поред језера. Било је топло, скинух се 

у купаће гаћице и запливах. Она није хтела, још је за њу рано. 

Али је врло помно пратила мој одлазак, улазак у воду и пливање. 

-1 мај 2016.године. Изгорела Црква Светог Саве у Њујорку. 

Победа Доналда Трампа у Индијани доводи до одустајања Теда Круза а затим и Џона 

Касића - чиме осигурава номинацију. 
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Европска комисија предложила укидање шенгенских виза за Косово и Турску - али 

турски председник Ердоган изјављује 6. 5. да неће променити антитерористичке законе 

чиме је то условљено. Турски премијер Ахмет Давутоглу одступа услед спора са 

председником Ердоганом. 

   

-8 мај 2016.године. Акције у знак подршке Мерил. 

Предузећу ХИТНО и  САВЕСНО следеће акције интервенције у име НВО Покрет за 

заштиту људских права. Напиши детаљно и прецизно  на листу хартије све захтеване 

податке? 

1. На нивоу судова.  Објасни укратко сваки битан поднесак, по редоследу ургентности 

и приоритету, о чемз се ради, који суд, судија, број предмета? Да ли си тужила неког 

судију, дај податке?  

2. На нивоу Центра за социјални рад Звездара. Са ким се судиш, од када, због чега, 

наведи детаље? Које су твоје објективне замерке на рад овога Центра? 

3. Тужбе против  било кога,  о чемu се ради, који суд, судија, број предмета ? 

Знај да су сви криви. И убица сматра да је у праву. Наши људи крајње ранљиви  

натегнуих нерава су склони да виде у туђем оку трун, а да у свом не виде пањ.И ту не 

вреде убеђивања. Сви су закуцани.  

Сви су и криви, и невини. 

4. Мере социјалне заштите. Да ли примаш социјалну помоћ, ДА или НЕ, опиши зашто? 

Смештај у дом-да ли си то покушавала? Опоравак, бања-да ли си то покушавала? 

Друга права-да ли си то установила? Обезбедићу ти директне разговоре: послао сам 

данас емајл поруку рођаку..., директору...., да те неко прими и да ти да сва исцрпна 

обавештења, која права имаш,  и савете како да их оствариш?  Он има везе у 

Министарству за рад и социјалну политику, где je раније био запослен , 

руководеће место.  Центар за социјални рад  Савски венац, иде на одмор, враћа се 

крајем месеца, примиће те на  разговор, Мирољуб Миленковић, Центар за социјални 

рад Раковица, отишао на одмор, Проблем који имаш са Центром за социјални рад 

Звездара се да отклонити. Важно је да добијеш прави савет како да оствариш своја 

права из социјалне заштите.Онда подносиш захтев, и све иде својим током. 

5. Здравље. 

То је суштина. Због изнурености и потхрањености, стреса, неуредног живота, стана, и 

неб риге о здрављу, злоупотребе лекова, итд,  ниси у стању да обављаш како треба 

било какве иоле напорније мануелне послове, попустили су ти концентрација, имаш 

падове и повреде, мораш под ХИТНО поправити здравље. Јер је у питању да ли можеш 

обављати и послове из твоје с труке, то потенцијални послодавци виде, или ће видети? 

ХИТНО поправи здравље јер не можеш се старати ни о себи, нити о деци. СУШТИНА 



1519 
 

ТВОЈИХ ПРОБЛЕМА ЈЕ ЗДРАВЉЕ. А требају мир, посао, приходи, стан, исхрана, 

итд. Ако не спашеш здравље биће све горе. НАПРЕД у борбу за здравље!  

6. Посао. Предузимам мере да радиш понешто лакше да сада преживиш. Тражићу 

стални посао, већ сада, припремам за јесен. Тачно је да свугде доминирају на 

запошљавању непотизам и страначка припадност, везе  и познанства, да си ти жртва 

тешких неправди , и неувиђања твога највишег образовања и  стручности, драстичног 

непоштовање начела способности и невредновања критеријума способности и 

стручности на конкурсима и приликом запошљавања. Али постоје и објективне 

сметње, то  су огромне празнне у твојој радној биографији, имаш 48 година а немаш 

радног стажа,,ни радног искуства у струци, делујеш изнурено и  узнемирено. приликом 

контаката са послодавцима треба дотерати стил понашања, облачења, вербалистике, не 

јадиковати им, послодавци не знају зашто  је тако, да ти ниси томе крива, јер си врло  

способна, него сплет несретних животних околнси ван твоје кривице. Послодавце то 

уопште не занима, беже од таквих кандидата. Упркос свега, убеђен сам да ће тржиште 

рада у теби убрзо препознати праве вредности. 

7. Наука. Обезбедићу ти убрзо присуство  у домаћим и страним часописима  медијима, 

да објавиш још књига, да одржиш промоцију/е 

8. Бог ( Ззастава, Химна) поштују изнад свега, вреднују особу( скоро искључиво) 

узимајући у обзир њену рационалност, приземљеност, разум, објективне процене, 

хладну главу. А то се углавном своди на духовну чврстину. Уколико је организам 

изнурен, и лабав, нема ни духовне чврстине. У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ЈЕ И ДУХ. 

Проучи ово, и дај исцрпне податке, које сам тражио. Убеђен сам да ће се твоја 

ситуација на свим нивоима поправљати,  уз промишљеност и зрелост твојих потеза. 

12 маја је преминуо Александар Карађорђевић, син кнеза Павла  то сам прочитао на 

гуглу и саопштио Вери..  

 

Кнез Александар Карађорђевић. 

Она је не само жива  енциклопеија, него она лично, и њени блиски познају, или су се 

дружили са појединим значајним личностима. 

Вера воли да се шета по Дедињу. Налазили би се код њеног омиљеног места Титов 

маузолеј 25 мај. Одатле би кренули узбрдо све до Ужичке улице, и уз њу. Она те улице 
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познаје као свој џеп. Чак познаје поједине станаре. Док смо пролазили Ужичком 

улицом , непрестано ми је сва задихана причала о некој њиховој кучки, били су је 

уступили  Амбасади Данске,  па нестала. `` Ево баш онде`` показа руком, `` Драган и ја 

смо ишли колима, кучка се појави тачно пред нашим колима, заустависмо кола 

стависмо је унутра и право кући``. 

Прочитала је први том моје књиге у даху, рече ми.:``Јако ми  се свиђа.``. Донео сам јој 

други том РОМАН О БРИСЕЛУ ( 1965-1978). 

10-14 мај. Песма Евровизије у Стокхолму. 

Џамала из Украјине освојила прво мест о, Сања Вучић , Србија 18.место.  

 

-17 мај 2016.године. Мерил одбранила докторат на ФПН-Факултету политичких 

наука у Београду, са оценом 9. 

Докторска теза је јавно одбрањена у уторак 17.05.2016.године на ФПН у Београду у 13 

часова,  "Улога правосудног система Републике Србије у борби против корупције``.  

Било је десетак присутних који су  дшли да чују њену одбрану тезе. Међу њима њена 

мајка госпођа Катарина Радовић, њена пријатељица Зорица, Мира Пулејковић,  

Драгана .Ђекић.. 

Са мном је седела Вера.Врло је  пажљиво слушала и посматрала сваки њен гест. 

Мерил је била смирена, добро концентр исана. Комисија професора ФПН која је 

испитивала била је једногласна- оцена 9.  

Присутни су је наградили дугим аплаузом. 

На крају сам упознао Мерилину мајку, и уједно Веру са Мерил. 

22 маја је преминуо глумац Велимир Бата Живојиновић . 
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           Бата  Живпјинпвић.  

-Мај 2016.године. Догађања. 

24. маја руска ракета-носач Сојуз-2.1а у средњу Земљину орбиту успешно је доставила 

два сателита европског навигационог система Галилео. 

 

А 27. маја Ракета-носач Фалкон 9 v1.1 FT у геосинхрону трансферну орбиту успешно је 

доставила комуникациони сателит Thaicom 8 тајландске компаније Thaicom. По 

одвајању од другог степена, први степен ракете успешно слетео на аутономни брод за 

слетање ракета-носача у Атлантском океану.
[36]

. 

Пд 17. − 19. јун у посети Србији је боравио кинески председник Си Ђинпинг. Кинеског 

председника дочекало стотине грађана и преко 800 новинара.  

30. маја кинеска ракета-носач Дуги марш 4Б у ниску орбиту успешно је доставила 

сателит Ziyuan III-02 за надгледање Земље.  

Поред кинеског сателита, у орбиту је достављен и аргентински сателит ÑuSat-1/-2, који 

ће се такође користити за прикупљање фотографија Земљине површине. 

Време је да се размишља о одласку на Дрину. А то значи постарати се за смештај, 

превоз, новац.  

Посетио сам на Ади Милана Младеновића ( томови 4 и 5) и његову лепушкасту 

супругу Марију, руско-јерменског порекла. Они су изнајмили малу кућу на острву Ади 

Циганлија, амбијент је необичан, није робинзонски, али је сликовит и евазиван. Имају 

скромне приходе, али могу да преживе. Милан је овде нашао мир да пише и ствара у 

тишини, далеко од градске буке и  вреве.  

Милан је сретан што је ступио у брак са Рускињом по мајци, њен отац је Јерменин,  

Марија је шармантна црнка, сада раде на српско-руском пројекту и јачању 

пријатељства два народа. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_%28%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD_9_v1.1#.D0.A4.D0.B0.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.BD_9_v1.1_FT
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr/2016#cite_note-36
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88_4%D0%91&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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       Марија и Милан Младеновић.. 

-19 мај 2016.године. Томислав Крсмановић :Разорен лични  рачунар. 

РАЗОРЕН  ЛИЧНИ  РАЧУНАР,  ПОЧИЊЕН  МОНСТРУОЗАН  ДУХОВНИ ЗЛОЧИН-НЕСТАЛА  КЊИГА  НА  КОЈОЈ  

САМ  РАДИО  НЕКОЛИКО  ГОДИНА, НЕСТАЛЕ СВЕ ЕМАЈЛ ПОРУКЕ  И ВИШЕ ХИЉАДА ФАЈЛОВА И ТЕКСТОВА.  

Од 1998 године сам у поседу личног  рачунара, на страницама ових дневничких записа 

су приказане сталне неприлике које од тада доживљавам. 

 Они који су ми, још од повратка из Белгије 1971.године, заплењивали преписку, 

искључивали телефон, касније опструирали употребу факса ( томови 3-4), су кда сам 

набавио лични рачунар добили нове могућности да ме злостављају.( томови 4 и 5). 

Латили су се мога личног  рачунара, не само да ометају поштеног јавног посленика, 

него и да добију нове радне задатке, да оправдају потребу за њима., њима, који 

опструирају `` државног непријатеља``.Када лисица закоље кокошку, правда се да не 

би могла кљуца зрневље у њиви. 

Године пролазе, надам се бољем, уместо бољитка зло и мржња су све присутнији у 

моме животу.  Судска опструкција захтева за накнаду штете, два физичка напада уз 

претње смрћу, сметње у раду на развоју туризма у завичају, тотална медијска 

изолација, свакодневне провокације и пакости, сметње у запошљавању сина.  

Шта год да предузмем, где год да кренем, на сваком кораку би ме очекивале замке и 

саплитања.  

Пишем мој аутобиографски роман, за ту сврху користим лични  рачунар, пажљив 

читалац се сећа скоро свакодневног кошмара при писању овог романа. Таман бих 

започео да радим на писању, компјутер би се укочио, команде би почеле да 

отзказују,одједном би оно што сам написао почело да се претумбава, да би на крају све 

нестало. Морао бих све испочетка. 

На данашњи дан 19 маја 2016.године, десило се са мојим компјутером велико зло.Стављен је 

ван употребе, изненада уништен. Све је нестало. 
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Том приликом је почињен  монструозан духовни злочин, нестала је из рачунара моја књига 

Сага о ..ићима Том 6, ( 2005-2016) на којој сам радио две године..  

Предочавам да је 1 априла 2000.године заплењена моја лична и страначка архива, укључујући 

рукописе 20 мојих необјављених књига, а децембра 1981 године је заплењен рукопис моје 

књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА,  у више наврата од 1975.године  су заплењивана моја 

документа и рукописи. 

Чиме су почињени монструозни духовни злочини, равни инквизиторском  спаљивању 

јеретичких књига. 

Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним 

рачунаром, кочење, застоји, упади у систем, учестале поправке, био сам изложен несносном 

стресу, застоју свих за мене значајних активности које обављам на компјутеру, изгубио сам 

време, а нарочито сам исцрпљен финансијски.  

Изгубио сам много новца, времена и труда, 10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов 

компјутер.. 

Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога  да плаћамо дажбине, гладујемо. 

Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се 

нађем на улици. 

У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и 

интернета ограничено. Од 1998.године сам куповао нове рачунаре, или дограђивао модерније 

компоненте, компјутер су прегледали овлашћени стручњаци за рад са рачунарима, 

установивши да је исправан, изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера.  

У временском периоду  од 1975 укључујући  време пре  појаве компјутера,  долазило је до  

учесталих заплене преписке,  искључења телефона, сметњи у употреби факса. 

Докази: -на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве 

сведока и стручњака, .http://enlite.org/bela/04.doc.. 

За ово време  сам био жртва  деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода 

са моје стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду  од 

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

политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Доказ: -Бела књига рехабилитација--

http://enlite.org/bela/02.doc,  

Добио сам емајл порука послату 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са 

Свети Стеван , email adresa –svetistevan@yahoo.com,  на моју емајл адресу  

books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на посрбљеном енглеском језику да ће ми 

http://enlite.org/bela/05.doc.
http://enlite.org/bela/02.doc
mailto:�svetistevan@yahoo.com
mailto:books@eunet.rs
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направити блокаду употребе мога компјутера. ( страна 3). Обратио сам се за заштиту 

провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана  8.10.2015.год. Одговор сам добио 09.10.-2015.године, 

страна 1. Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје 

претње, што се види у Белој књизи , а такође се налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 

  

  
  

 Тпмислав Крсманпвић                                                                                                             
22.5.2016.гпдине.                                                      

 Станка Пауновића 70, 11090 Београд, председник НВО Покрет за заштиту људских права.  

 Тel.064-3095176.Books@eunet.rs.  LIBERTY INTERNATIONAL, San Francisco, USA-

www.isil.org.  АРХИВ САНУ. 

  

 -22 мај 2016.године.ПРЕКРШАЈНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ  

 Број предмета: 87 10( 6 ?)5 .Пр. бр.16 

 Дана: 26.01.2011 

 Поводом Вашег ПОЗИВА ЗА СВЕДОКА, у атачменту ове пор уке, за 26.5.2017.године у 9 

чсова 26 минута, у прекршајном поступку против окривљеног ПАВЛОВИЋ БОЈАНА ( 

спомиње се и Стојковић Миодраг), обавештавам Вас да ме је окривљени пред полицајцима  

Полицијске станице Раковица нападао физички и претио смрћу, и пред другим сведоком 

Благојевић  Милетом , Станка Пауновића 70, 11090 Београд. Будући да се ради о 

алкохоличару у поодмаклој фази, за шта сам ја у име НВО Покрет за заштиту људских права, 

предложио проверу и евентуално изрицање мере безбедности лечења од алкохолизма , његови 

поступци су непредвидљиви, постоји реална опасност да када ме види наведеног дана у 

просторијама Прекршајног суда насрне на мене опет. 

  

 Зато Вас молим да ми у чекаоници, за време суђења и након суђења, све до изласка из зграде, 

буде обезбеђено присуство вашег органа обезбеђења. Молим Вас да тако пост упите, и да ме 

благовремено обавестите?. У супротном се  не могу појавити на суђењу, јер постоје реалне 

могућности да ме нападне поново. 

  

 с`поштовањем 

 Томислав Крсмановић 

-26 мај 2016.године. Рочиште пред Прекршајним судом у Београду. 

Позвала ме је сарадница судије да приступим у судницу. Још док сам затварао врата суднице 

иза себе, сачекала ме је вика судинице, средовечне жене, поднадула и забринута бледа лица, 

изражених подочњака. Дрско ми  је постављала питања, а када бих почео да говорим шта је 

било, и да пружам доказе да ме је силеџија напао физички без разлога, нагло би ме прекинула и 

није ми дозвВеравала да дам исказ. Почињала би изнова, али чим бијх споменуо доказе 

прекидала би ме, нарочито  ми је забрањивала да саопштим да је насилник претио смрћу и 

мени и полицији. 

mailto:?el.064-3095176.Books@eunet.rs
http://www.isil.org/
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Није ми требало много времена да схватим да је она добила налог од виших инстанци да тако 

поступи. другим речима неко од оних горе, брани  насилника. 

Зашто? 

Сасвим логичан  закључак је да га је неко послао да ме нападне. То би једино могли да буду 

они који желе да ме уклоне као жалиоца на кршења мојих права и потражиоца накнаде штете.  

-Мај-јуни 2016.године. Припреме за одлазак у Узовницу. 

Топло време и весела граја на улицма Београда, у моје мисли све више увлаче слике  

зелене матице, шума високих планина  што се окомито спуштају у Дрину.  

Тамо у ваздуху трепере оптимизам и  необична енергија. Видим голубове на крову 

старе сеоске куће испод брда, негде зуји као далековод  рој одбеглих пчела из нечијих 

кошница. 

Драга лица рођака и пријатеља као да ми машу и позивају ме на чашицу ракије или 

кафу..  

Приближава се време када рођак Милан Живковић као и сваке године, када би долазио 

повремено у Београд пословно, по договору дође пред мој стан на Миљаковцу, брзо 

утоварим неколико завежљаја, и кренемо колима Ибарском магистралом преко 

Степојевца ка Ваљеву. 

Нисам локалпатриота, али су ми драги  и  блиски по духу они отуда са запада, а тај 

запад почиње још пре Ваљева, препознам га по растегнутом говору, нарочито када се 

приближим Ваљеву.  

То не значи да ми  нису блиски и они са југа, што брзају када говоре, или се гађају 

падежима, успомене из детињства стоје негде затурене у сећањима. Када бих негде чуо 

убрзани весели јужњачки говор, тек тада бих схватио клко су ми драги  ти људи из тих 

крајева, насмејани, искрени и одани.  

 А онда кола скрену узбрдо преко пропланака Повлена. А када би се возило испело 

повисоко, видео бих драга, типична земљачка лица, осмехе, гримасе. Када застадосмо 

код Пашине равни да се освежимо соком, чусмо чисту ијекавштину, не кажу Јова него 

Јово. 

Док се кола спуштају ка Дрини са планине, са Прослопа, тек тада бих осетио мирис 

дринског завичаја. Као у опсени, упртих очију  у драге крајолике који у мојим 

сећањима дремају заувек и неизбрисиво, потиснути још из најранијег детињства, не 

могу да одвојим поглед од високих босанских планина, Чауша, тамо су Братунац, 

Сребреница, заборављене стазе и богазе сеоба мојих предака, што се плаве изнад 
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Дрине .Био сам у Београду нерасположен, али тај  ванземаљски призор  однесе 

стресове, магле туге би нестајале као руком однешене.  

Живот је стресан, пун брига и искушења, на мене, на нас, су се устремили подли и 

аморални појединци, свакојаки саботери и  њихове зле намере и поступци.  

Завичају, ти си као здравље! 

Ко има право да ми отима завичај? 

Прошли бих кроз Љубовију, као и сваке године. Избисмо право на Крш, доле се 

таласају и сустижу зелени валови Дрине, прођосмо Лоњин, па испод високог брда 

Микуљака, па на Ушће, упутили би се ка центру села Узовнице..  

Милан би заокренуо нагло волан, кренули би дугим сокаком некад врло богатих 

Којића, бетонираним као градска улица. На врху дугачког сокака Милан скрете улево, 

па право пред стару, али још увек добро очувану кућу покојног Мике Којића.  

Поанвљала би се иста прича  као и ранијих година. Брзо би отварао гепек, извлачили 

би смо моје пакете и завежљаје, спуштали их у траву коју је покосио сусед Томо Којић, 

поздрављам се са рођаком Миланом на растанку, изљубимо се, најближи смс род, 

кратко, без сувишних  речи, он је врло послован, жури се, сваки трен му је драгоцен. 

али је сретан што ме је довезао овде, где целе године једва чекам да дођем. Сео би у 

кола, кренуо у рикверц, махнуо ми руком, док  би расположен нестајао све брже низ 

сокак, право на пут, а одатле журно његовој оближњој кући. 

Стао бих пред кућу, дубоко удахнуо чист свеж ваздух. Ево ме где сам једва чекао  

читаву годину дана,  па да опет будем овде.  

Завичај, то је психологја. То је личност. Достојевски: Човек без стана, човек без 

личности. Ја бих додао: Завичај је личност.  

Валовита зелена река, успавани плавичасти пропланци што у њима лети одзвања 

успаванка цврчака, а зими од мраза пуца дрво и камен, заборављена гробља зарасла у 

шикару, црквице, црвени кровови кућа, нагрну без број најдражих успомена. Питам се: 

откуд сва та сећања, ја сам мислио да је то све давно позаборављано. 

Драги Завичај. 

А тек би чаролија настала уласком у кућу, кроз пространу кухињу право у горњу собу, 

ону повећу, орман уза зид собе ка шуми, а уз супротни зид широк кауч, скоро као 

француски лежај. Отварам широм прозоре, гурам мотку испод кревета да се не дај 

Боже није нешто подвукло, шума је ту близу, шипражје. 

Кућа у завичају.Повратак себи, повезивање покиданих нити. 

Већ овако почињем да сањарим још у априлу, све више у мају, а почетом јуна одлазим 

у правцу мојих снова. 
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Да ли ја живим само за време мога једномесечног или двомесечног боравка у овом 

мирном дринском планинском селу, што стално и од како је света и века, гледа тамо 

преко валовите Дрине у сура босанска брда?  

Неке моје познанице би се жалиле,  већ почетком октобра: Долази зима, не волим зиму, 

хтела бих негде да побегнем. 

А зиме у Београду за неке умеју бити врло стресне, епидемије грипа, поледице, 

трошкови грејања, нема уобичајених излазака, шетњи, почињу месеци појачане 

везаности за стан.  

Они имућнији би путовали у топлије крајеве. Али то за већину није могуће.  

Не спадам у оне који не воле зиму, напротив зиму обожавам. Али без обзира на то као 

да  ја живим да дође лето, да одем у сеоски мир.  

Као да ми је то прави живот, а ово остало као некакво животарење?   

Толико пута сам се питао: да ли сам ја неприлагођен на живот у Београду? То ми не 

личи на мене, ипак живот у Београду ми је увек узбудљив и сјајан на свој начин. 

Рођака Милана Живковића сам почео да зовем телефоном још средином маја месеца, 

питао бих га кратко кад долази пословно у Београд почетком јуна. 

Његов одговор већ годинама би био:`` Буди  без бриге, договорићемо се, све је у реду, 

као и сваке године ``.  

Он, као директор Фабрике дувана ``Дуван`` у Љубовији, долази такорећи једном 

недељно у Београд, где су његова два сина, један је дентиста а други правник, обично 

би се задржао код сестре Мире Глигоријевић, она је врстан адвокат, станује са мужем и 

кћерком у мирној улици код Вуковог споменика. Милан је често у   Агенцији за 

приватизацију у Београду, бори се да фабрику сачува од тајкуна, да му је не отму, хоће 

да фабрика припада радницима.  

Шта је донео капитализам, закон јачега, отимачину,  дивље приватизације.  

Милан је мудар и борбен, отимачина им досада није успевала. Али је са пљачкашима 

имао озбиљних неприлика. Почетком 2015.године, су стигли људи у капуљачама, 

панцирним блузама, са аутоматима на готовс и окупирали фабрику у Љубовији, а 

Милана одвели невиног у Шабац у затвор, где је ни крив ни дужан провео неколико 

месеци. Надали су се да ће обезглављену фабрику дувана за то време бесправно 

присвојити.  

У чему нису ни за длаку успели. 

 Ипак Милан има нечију дискретну подршку. Чију'? Није правда сахрањена у Србији, 

радујем се што она на крају триумфује. 
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Фабрика дувана`` Дуван`` у Љубовији. 

Милан ми је о том гангстерском киднаповању и боравку  у затвору у Шапцу причао 

док смо прошле године путовали колима све до Узовнице. 

Имао је Милан годинама неприлике са несносним боловима у кичми, што га није 

омело да сачува фирму.Ипак, отарасио се несносних болова захваљујући видару из 

Скопља, отишао је код њега, он га је измасирао, све наместио на своје место, Милан се 

вратио потпуно здрав, никад га више кичма није заболела. 

Овде се мало зна о туђим морама, иако су оне притисле већину, свако гледа себе и 

своје, и мисли да се само то њему дешава. Или не схвата о чему се ради, откуд, ко, 

како, људи мисле да им нико не чини зло, него да је живот такав, суров и 

немилосрдан..Мисле да је тако увек било. 

У првој половини ове године се  настављају напади,који се тако складно уписују у 

серију вишедеценијских пакости или истинских прогона:описаних у претходних пет 

томова ове саге: неправичне судске пресуде, физички насртаји уличара, или плаћених 

провокатора, претње и увреде преко нтернета. А онда је 17 маја разорен мој лични 

компјутер, све је нестало, укључујући и све што сам досада радио на тому шест мога 

аутобиографског романа, који покрива временски  период од 2005 до 2017 године. 

У свих пет претходних томова ове моје књиге сам објашњавао порекло ове 

вишедеценијске омразе, уствари  улице врло дуге мржње.   

Разјаснио сам о  чему се ради, нисам дао стварни повод.  

Моје обраћање државним органима још по повратку из Белгије почетком 1970-их 

година да ми кажу у чему је моја грешка  да се исправим, не само да није довело до 

било каквог бољитка, чак скоро никада нисам добио од њих било какав одговор. Само 

једном ми је висок риђ стамен човек 1980-их година  у Бироу за притужбе ЦК СКЈ  на 

Ушћу, док сам га чекао у сјактавом мермерном холу облакодера, излазећи журно из 

лифта  одбрусио:`` Нема разлога, ништа не чиниш, једноставно нама се тако хоће`. 

Одговорио сам му учтиво:`` Имам право да се браним, обратићу се међународним 

организацијама``.  
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Као из топа, из места ми је ставио до знања да њима ама баш није нимало сметало што 

се ја жалим свету:``Иди одмах код страних новинара и дипломата``,окренуо је се и 

отишао без поздрава. ( том 4) 

Назирао сам, препознавао, још за време мога боравка у Белгији од 1965 до 1974 ( том 

3), мене су експлоатисали аморални безбедњаци из свакојаких неформалних центара 

моћи, да би ме по повратку у Београд лажно представљали као `` непријатеља``.Да би 

ми као таквом, правили свакојаке подмукле и опасне неприлике, да ме представљајући 

као`` вечитог бунџију који ровари по туђем диктату``,тако завађају са поједиим 

неупућеним политичким  функционерима, да то показују у јавности, и различитим 

структурама поретка, да виде како пролазе непријатељи.   

То је та добро позната прича о `` жртвеном  јарцу`` Био сам претворен у бесплатно 

приручно средство рада бескрупулозних апаратчика, који су на мени зарађивали, 

добијали радне задатке, правили каријере. Годинама сам био надзораван 24 часа.  

Када ово кажем неко може помислити  да сам нескроман, да себи придајем 

незаслужену пажњу и важност? 

На моју несрећу тако је било, тако је и данас. 

Докле!  

Еурека!  Енглези су мудраци. Join instead to oppose   

Кроз свих пет томова ове саге истражујем, покушавам свакојаке стратегије како да се 

одбраним од постваривања, невин сам, то кажу државни органи, а страдам и даље, и 

моји блиски.  

Докле ће да ме лажно представљају? Докле ће да обмањују о мени? 

Да тако добијају радне задатке. 

А та подмука игра са мном вуче своје корене, не само пре боравка у Бриселу, него  и из 

Белгије, тамо ми је била  припремана та злокобна улога. На састанку неколико младих  

стручњака за маркетинг, плав младић оштроумног израза лица, плав, а по оцу Турчин 

из Истамбула, стави пред мене  на сто некакав текст, скоро да љутито лупну руком  о 

сто: `` Лансирамо нов бренд чоколада  Le cas ( Случај) имена Galate Saraj``, смешкао се 

надмоћно и помало цинично.  

Чудио сам се: откуд у Белгији назив за чоколаду по фудбалском тиму из Истамбула?  

`` Спреми се за стратегију увођења ове марке на тржиште у Југославији``, рече ми 

Турчин цинично и пакосно, скоро тријумфално. 

Нисам  осветољубив нити злурад. 

Сада су задрти фундаментлисти, тамо из суседства Турске, преко Турске, стигли до 

Брисела, Шарлроа.  
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И њима тамо је заиграла мечка пред вратима. 

Имаћу у јулу 80 година, жив сам и здрав, имам какав такав егзистенцијални минимум, 

иза мене је живот испуњен борбама и мукама, а моја сестра је нестала 2010 године из 

овога света напаћена и злостављана. Мој млађи брат који је трпео кроз живот слично 

што и ја, живи од минималне пензије, на ивици истинске беде. А шта су тек трпели 

моји родитељи.  

Мој незапослени син Милан и његова мајка живе у беди. 

И многи други. Јасно је, то запажају иоле помућурнији, да је зло налегло на већину, као 

јесења густа магла на учмала и покисла села брдовите Србије. 

Спомињао сам раније у неколико наврата Чехословачку повељу 77. 

Понављам:Група чехословачких дисидената окупљена око Повеље ЧСР је 

1977.године,упрла прст управо у те тајне службе неформалне  власти. Вацлав Хавел и 

његова група бораца за људска права су у њиховој Повељи 1977.године јасно 

објаснили о чему се ради: Чехословачком владају тајне службене непознете од 

јавности. све националне институције и организације , подлежу њиховим политичким 

директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих јавности и 

грађанима. Устав и закони не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, 

обично су издаване усмено, иза њих не остаје никакав траг, њихова садржина је 

непозната јавности, која не може ни знати, нити утицати на њих. Налогодавци су 

одговорни једино њима самима, и њиховим сопственим хијерахији (у земљи и ван 

земље- углавном у гео-окружењу). 

 

Када појединци или организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са 

таквим директивама, тешко да могу добити било какву заштиту од било кога 

надлежног државног органа. 

Ова Повеља је отворила очи Чехословачкој, завера је проваљена. Народ је устао против 

укривених тирана и затражио слободу. Чешка је данас држава која тежи високим 

стандардима демократије. 

 

Како је било у ЧСР 1977 године, тако исто је још увек дан данас у голготи учмале, 

интелектуалну и духовно залеђене и обеспомоћене Србије, која није у стању да збаци 

деценијски навикнути послушнички ропски јарам, а што је мрачно наслеђе из 

претходне Југославије. 

То је неформална власт ван званичне, која је прекрила целу Србију, до најмањих 

засеока, има огромну моћ, свеуведена је у свим сегментима, изузетно је снажна и 

бројчано врло разуђена и организована скаламерија, која управља тајно, и одлучује о 

животима грађана без њиховог увида и сазнања. 

Ову чињеницу одавно знам. Многи нешто назиру, свугде све до задимљених кафана се 

нашироко  расправља о заверама, о Великом брату, али се о овој суштини трагедије 

Србије, нигде не говори ни речи. Као да је то забрањена зона, мозгови се заледе када о 

томе треба да проговоре. 
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Одавно ме мучи кобна мисао исказана у Повељи 77 ``, да када појединци или 

организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са таквим директивама 

тајних центара моћи, тешко да могу добити било какву заштиту од било кога 

надлежног државног органа.``. 

Тако је дан данас у Србији, тајкуни Србијом владају невидљиво на дугме. 

И нико им ништа не може. 

Библијска мисао каже: Када мислите да неме решења проблема, има их барем 

неколико. 

То се тако уклапа у моју природу, не дам се, борим се, никад се не предајем,  упоран сам и 

оптимиста.  

Упркос неприлика у мени надолази плима радости, приближава се лето, а ја лети идем на 

месец или два дана на Дрину у Узовницу. Упркос мојих година радујем се том повратку у 

предео о коме одувек сањам, моја такорећи детиња радост не јењава, као да се мој животни 

часовник закочио и не признаје старење. 

Враћам се у де тињство.  

Понављам причу француског дипломате о `` вечнтом оптимизму људи са Дрине``.. 

У опуштеном разговору са француским дипломатом сам му испричао како сам Јула 

1983.године ( том 4) после разговора са страном новинарком за време Конференцје 

УНКТАД у Београду био ухапшен,наређено ми је да напустим Београд и одем у 

завичајно село Узовницу за цело време трајања конференције УНКТАД. Када сам се 

вратио са депортације у Београд, био сам весео, као и обично када бих се вратио са 

Дрине.  

Овај дипломата ме је цело време посматрао испитивачки, али са нескривеним 

симпатијама, боравак на Дрини ме је освежио `` Тамо су људи дугачији, борбени``. Он 

је био врло расположен: `` L'éternel optimisme des paysans de  Drina.`` ( Вечити оптимизам 

сељака са Дрине).  Онда је обешењачки додао:`` Vous êtes bronzé``.( Ви сте препланули) 

Сви моји покушаји да остварим моја права су понекад били делимично успешни, али ја 

се још нисам избатргао из раља политичког подземља у Србији. 

Одавно сазрева у мени решење: Приступити некој сили, и тако добити заштиту.Као  

што то чине ови сурови и охоли безбедњаци. Јер они без нечије подршке не би могли 

опстати.  

Ко њих подржава? 

Коме се придружити да се спасе? И да се помогне свме народу?  

Потребни су знање и мудрост.  
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Потребна је мудра власт која неће гурати пркосно прст у очи моћним државама. Али 

која неће бити ни мазохистчки послушна . 

Данашњој власти у Србији, а тако је и у  гео окружењу, недостају суштинска сазнања о 

чему се ради  у свету и овде на Балкану. Онда нема правих акција утемељених на 

исправној дијагнози.  

А када се ради о такозваној ``неформалној власти`` стање по овом питању је 

неупоредиво горе. Они су јахачи апокалипсе, утонули у лоше процене, уживања у 

власти, енормна богаћења, изживљавања над немоћним.  . 

Политика није оно што желимо, него оно што можемо.Балкан још увек лута у магли 

као залутало стадо оваца. 

Лето се приближава, припремам се за незаборавне дане, забачено село које дрема у 

зеленој долини испод планине, тамо ме чека изнајмљена кућа покојног даљег рођака 

Мике Којића, шума дошла до прозора, ноћу се чују крици шумских птица, или цврчака, 

а до зелене Дринине матице треба двадесетак минута шетње кроз бујно зеленило и 

ослушкивање славуја.. 

Брат Бора који сваке године долази колима у његову кућу из Лиона у Француској  са 

супругом Јеленом, он  у овом селу одувек налази евазију и мир такође, повратак 

коренима. 

По први пут запажам код њега да се више не радује као раније:`` Поумирали су, нема 

више овде ни рођака Крсмановића``, он по први пут почиње у Узовници да се осећа 

помало отуђено. Размишља да прода ову драгу кућу у засеоку Крсмановићам,  а за тај 

засеок  нас везују најдраже успомене. 

 `` Године, и здравље, Лион је далеко, овог лета ћу по први пут доћи авионом, до 

Београда,  у Новом Саду ( где он и супруга Јелена поседују стан), ћу купити половна 

кола да њима могу тркнути до Узовнице. 

-1 јуни 2016.године.Свечано отворен тунел испод Алпа. 

У 12.00 часова по локалном времену свечано отворен Готардски базни тунел, 

највећи и најдубљи тунел за железнички саобраћај на свету;  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB
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-Jуни 2016.године. Догађања.. 

Компјутер ми је неопходан.без личног рачунара не могу да пишем књиге, саопштења, 

да шаљем поруке, да се дописујем, да користим гугл и друге пограме. 

Сада када сам без личног рачунара моје активности су заустављене. 

Не ради се само о материјалним штетама, то је и стрес.  

Долазим до сазнања да сам навикао на лични  рачунар, у толикој мери, да је створена 

истинска зависност. Неко може бити завистан од цигарете, алкохола и дроге. Али 

увиђам да сам постао компјутерски зависник. осећам неодољиву потребу да седнем за 

лични рачунар , али када се приближим месгу где стоји, он не може да функционише.. 

Народ каже: Што дикла то навикла. Психолози пак то исто кажу,  али на њихов начин: 

навике у личности човека су исто што и зидови у згради.  

И тако непрестано.Остаје празнина, мучнина. 

Једини излаз је да набавим други компјутер. Да ли да набавим полован? Или да купим 

нов? За обадва решења треба новца. 

О томе сам разговарао са Јелком Ратковић. Она је пристала да узме кредит у висини 

цене новог личног рачунара, а да јој сваког месеца дајем новац  у висини месечне рате. 

Тако сам дошао захваљујући њој до новог компјутера. 

Познаници су ми сугерисали да бих требао да фајлове стављам на резервне дискове и 

флешеве, да се осигурам у случају хаварије или вируса. 

Тако сам и чинио, имао сам неколико нових флешова на којима су били смештени, за 

сваки случај, сви фајлови и документа из личног рачунара. И то се показало као 

недовољно. када је све нестало из личног рачунара, укључивао бих флешове, као 

чудном магијом, би се наједном сви испразнили. Све је нестало. . 

2 јуни 2016.године. Немачка опет осудила турски геноцид над Јерменима. 

 Посланици немачког Бундестага готово једногласно усвојили декларацију о Геноциду 

над Јерменима у Турској током Првог светског рата; 

3 јуна је преминуп  Muhammad Ali, боксер, ( 1942).  Њега је превремен отерала у гроб подмукла 

болест звана ПАРКИНСОН. Он је мудро побеђивао све противнике заредом. Али није 

прескочио Паркинсона. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sh.wikipedia.org/wiki/3._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali
https://sh.wikipedia.org/wiki/1942
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5 јуна  Новак Ђоковић освојио  French Open a time и Grand Slam . 

  

  
  

  

 6 јуна је преминуп Викупр Кпршнпј, щахпвски велемејсупр  (1931) 

 

             Виктор Корчној. 

Срео сам га по први пут 1960-их година на неком шаховском турниру у Холандији, 

тада је био совјетски велемајстор.  

У јеку борбе за људска права сазнао сам да је у Београду отсео у Хотелу Метропол, 

позвао сам га телефон, представо му се, и замолио га за кратак разговор. Заказао ми је 

састанак у холу хотела. Сишао је и сео поде мене, ненаметљив, скроман. Према мени 

се понашао као да ме одувек зна. 

Почео је  разговор, имао сам утисак да се шали. И да је врло духовит.Скренуо је 

смешећи се разговор са теме људских права:`` Југославија после Другог светског рата 

је за мене одувек, до недавно, била тајна, сада мање. Фишер је у Југославији добијао 

најснажнију подршку, а ту је почео његов нестанак, он је због нечега постао, као да 

није  психички у реду``. Онда је устао и смејући се гласно спомињао је X зраке, 

такорећи да је исказао реч `` парапсихологија``. 

12. јуна у пуцњави у ноћном клубу у Орланду на Флориди убијено 50 особа. 

12 јуна је преминуп   George Voinovich, амерички полит ичар српског порекла ( 1936) 

https://sh.wikipedia.org/wiki/5._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/6._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1931
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/12._6.
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Voinovich&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/1936
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 -14 јуни 20'16.године. ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВ О У БЕОГРАДУ. 

  

 КТР бр.1846/16 

 13.04.2016.год. 

 ОДГОВОР НА ВАШ ДОПИС. 

 . 

 Aргументи изнети у вашем допису не одговарају чињеничном стању. 

 ДОКАЗИ: Бела књига сметње у употреби ПЦ и 

елекомуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за време од 1975 до данас. 

 19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, изгубио сам 

много новца, времена и труда, 10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов 

компјутер. 

 ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 

   

Нови компјутер је инсталирао 11.6.2016.године и установио да је исправан 

експерт  Бојан Новак, мобилни телефон 062-9626394. 

 Починиоци прете да ће наставити да праве сметње. Они обарају сајтове  

државних установа. 

 У нади да ће ваше јавно тужилаштво узети к` знању овакво стање у држави 

   

-15 јуни 2016.године. Tомислав Крсмановић    ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ 

ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА УКС-Удр ужења књижевника Србије.  

 УГРОЖЕНА  СЛОБОДА  КЊИЖЕВНОГ  СТВАРАЛАШТВА-ЗАПЛЕНА РУКОПИСА  

НЕОБЈАВЉЕНИХ  КЊИГА. ЦЕНЗУРА. LE QUART. 

Ппщупваии пријауељи,  

Схпднп пдредбама  Суауууа  УКС  1. суав 5, 4. суав 5, 10. суавпви 1, 2 и 3, 12. суав 1, кап шлан УКС, 

у јавнпсуи ппзнау кап бпрац за защуиуу људских права ( са Биљанпм Јпванпвић иницирап 

1984.гпдине псниваое  Пдбпра за защуиуу шпвека и оегпве пкплине, при УКС  у Францускпј 

брпј 7, видеуи линк  ЗАВЕРА ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ-http://enlite.org/sage/4.pdf. 

суране 289, 290, 291, 292, 350, 379, 380, 383, 425, 431, 661, 786, 787, врлп сппрп се пувара збпг 

брпја сурана, примерак у папирнаупј фпрми се налази у архиви УКС), уз ппзив на шлан  19 

Суауууа, се пбраћам  Пдбпру за защуиуу умеунишке слпбпде, са захуевпм да пвај ппднесак буде 

прпушен, и да му се да примерен насуавак, да мпја права буду защуићена и да ми се пмпгући 

http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%B7%D0%B0
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непмеуан рад  и  мпј скрпмни дппринпс  унапређеоу  коижевнпг суваралащува и кулууре 

српскпг нарпда. 

Слпбпда мисли и изражаваоа,лиуерарнпг и наушнпг суваралащува су гаранупвани Усуавпм и 

закпнима Србије, међунарпдним правпм,шланпм  27 Ппщуе декларације п људским правима 

УН.  Међунарпдни паку п екпнпмским, спцијалним и кулуурним правима Шлан 15. 1. Државе 

шланице пвпг пакуа признају свакпм правп: (а) да ушесувује у кулуурнпм живпуу; (Б) да се 

кприсуи дпсуигнућима науке и оихпвпм применпм; (Ц) да ужива защуиуу мпралних и 

мауеријалних инуереса кпји прписуишу из сваке наушне, коижевне или умеунишке прпизвпдое 

шији је пн ауупр. 2. Мере кпје државе шланице пвпг пакуа буду предузеле у циљу пбезбеђеоа 

пунпг кприщћеоа пвпг права мпрају пбухвауиуи мере кпје су ппуребне за псигураое пшуваоа, 

развпја и щиреоа науке и кулууре. 3. Државе шланице пвпг пакуа пбавезују се ппщуују слпбпду 

неппхпдну за наушнп исураживаое и суваралашку делаунпсу.  

Суављам на увид  ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА 

доказе о заплени рукописа мојих необјављених књига, о цензурисању. 

Дпсада су пргани власуи пд 1975.гпдине  сисуемауски заплеоивали рукпписе мпјих коига , 

навпдим самп неке пд оих, уз дпказе: 

-2 децембра 1981 гпдине пргани СУП-а Бепграду су запленили рукппис мпје коиге кпја је била 

спремна за публикпваое КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА, никад није била враћена. Дпказ: Сага п ... 

ићима Тпм 4, ЗАВЕРА ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ-ttp://enlite.org/sage/4.pdf. сур.315, 

316, 317, 318, 469, 470, 351,  345, ( врлп сппрп се пувара јер има прекп 1.500 сурана, примерак 

коиге у класишнпм щуампанм пблику се налази у архиви УКС). 

-априла 2000.гпдине је дпщап велики пплицијски камипн и пднеп суранашку и мпју  лишну 

архиву,  укљушујући рукпписе 20 непбјављених коига спремних за  щуампу, 2.000 примерака 

коига ауупра Кена Скуланда, прпфеспра Државнпг Хаваји универзиуеуа Хпнплулу и 

специјалнпг савеуника Беле куће,и ппзнауе америшке наушнице др Мери Рувару , ппсежну 

лишну преписку са ппјединим свеуским пплиуишарима,  и суварапцима, некпликп хиљада 

дпсијеа жалипца на ппвреде оихпвих права,  примерке лисуа ЉУДСКА ПРАВА,  све дп лишних 

фпупграфија. Дп данас нищуа није враћенп Ппшиоен је мпнсу рупзан духпвни злпшин, несуалп 

је све щуп сам суварап. Дпкази:   Сага п .... ићима Тпм 5, PUZZLE- ИСЦЕЉЕОЕ ДУЩА 

БАЛКАНСKИХ НАРПДА---http://enlite.org/sage/5.pdf., суране  1003 дп 1013. 

-Пргани  пплиције су у некпликп наврауа пд 1975.гпдине упадали  у суан и заплеоивали 

рукпписе мпјих непбјављених коига, щуп се исшиуава у мпјим коигама. 

-пд какп имам лишни рашунар  1997 гпдине, насилницима је плакщана сабпуажа мпга 

лиуерарнпг суваралащува,  рукпписи мпјих  коига им се налазе на дпхвау руке. Будући да пни 

кпнурплищу прпвајдере  имају дирекуан увид у дирекупријуме власника лишних  рашунара, 

ппщуп нема адеквауних санкција,  мпгу пп ппуреби украсуи, унищуиуи, ппсуруирауи рад на 

писаоу коига, успправајући, преуумбавајући, и на друге нашине. Пни су насуавили, суаое се 

ппгпрщалп.     
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- иакп сам судски рехабилиупван рещеоем  Вищег суда у Бепграду из 2012.гпдине, са правпм 

пбещуећеоа, кап жрува прпгпна вербалнпг деликуа и злпуппуребе психијаурије у пплиуишке 

сврхе --http://enlite.org/bela/02.doc- БЕЛА  КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА , 19 маја прошле 

године је мој лични рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и труда, 

10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов компјутер. ДОКАЗ: Малопродајни рачун број 

:16-3298-0006003 

Тпм приликпм је ппшиоен нпв мпнсурупзан духпвни злпшин, несуала је из рашунара мпја коига 

Сага п ..ићима Тпм 6, ( 2005-2016) на кпјпј сам радип некпликп гпдина. Пвпм уерприсуишкпм 

нападу је преухпдилп вищенедељнп мрцвареое у раду са лишним рашунарпм, кпшеое, засупји, 

упади у сисуем, ушесуале ппправке, бип сам излпжен неснпснпм суресу, засупју свих за мене 

знашајних акуивнпсуи кпје пбављам на кпмпјууеру, изгубип сам време, исцрпљен финансијски.  

У прилпгу су дпкази и сведпци, да је мпје закпнскп правп на уппуребу лишнпг рашунара и 

инуернеуа пгранишенп- на линку Бела коига смеуое у уппуреби ПЦ и уелекпмуникација, 

дпкази-и изјаве сведпка и сурушоака, .http://enlite.org/bela/04.doc.. 

Сада ппшиоем Тпм 6  исппшеука. Насуављају се свакпдневнп суресне смеуое и мпждана 

упруура.  

Где је пвде слпбпда наушнпг и коижевнпг суваралащува.?  

Пеу упмпва мпје коиге су ппдмуклп суилски и мауеријалнп унакажени , са циљем да буде 

пбезвређени у пшима будућих шиуалаца. али нису успели у дпвпљнпј мери, јављају ми уп из 

Америке. 

На делу је не самп заплена рукпписа негп и цензурисаое, али уп није пнај класишни пблик 

цензурисаоа, кпји је примеоиван јпщ пд хеленских времена. У Средоем веку су пп папинскпј 

пдредби из 1501 гпдине. бискупи мпрали брижљивп испиуауи списе, јереуишке коиге су шесуп 

биле спаљиване. Цензура се манифесууује на вище нашина, пд унищуаваоа неппжељних 

средсуава изражаваоа, прекп брисаоа или прецруаваоа неппжељних делпва, дп меоаоа, 

изпкреуаоа, пднпснп фалсификпваоа пних делпва кпји се не ппдударају са пдредбама 

власупдржаца. 

Пва коига је цензприсана без званишне забране.  

Писаое пве коиге се десилп у специјалним и ванредним пкплнпсуима.Нарпшиуп када се ради 

п блпкади рада на мпме перспналнпм рашунару, крађи фајлпва, успправаоу рада, дирекуним 

дрским инуервенцијама у ппглављима, преуумбаваоем редпследа и изменама уексупва, крађи 

решеница, и уд. Збпг исупг разлпга је шесуп присууна неуједнашенпсу фпнуа, непримерена 

велишина слпва и фпнуа ппјединих ппглавља и наслпва, или када се ради п маргинама, 

димензијама умеунууих слика, па и п шиуљивпсуи ппјединих скенираних дпкуменауа. 

Мпја кпнценурација и инспирација су у пваквим уещким крајое суресним пкплнпсуима биле у 

великпј мери излпжене неизмерним искущеоима, испрекидане суалним и врлп инуензивним  

суреспм,  а писаое суилски  и мауеријалнп дпуераних коига захуева мир и ппущуенпсу. Нисам 

http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc.
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имап ппуребан мир и ппущуенпсу, ниуи праву инспирацију, да се предам свпјим уананим 

мислима и емпцијама, да их смиренп преупшим у најбпљи избпр реши, да све уп дпуерам.  

Щуп је све ималп за циљ да унакази суилску дпуеранпсу и физишку презенуацију пве коиге, на 

делу је псмищљен ппкущај да буду пбезвређени пзбиљнпсу и кредибилиуеу  пвпга 

амбиципзнпг прпјекуа. 

Дакле, недпсуаци суила и језика, фпрме, су ппследица пвих злпуппуреба. 

Без слпбпде, мпзак је кап плућа без ваздуха. П пвпме фенпмену кпме сам дап назив LE QUART ( 

смаоеое лишнпсуи и креауивних ппуенцијала на шеуврину- ШУПУР), се бавим у мпјим коигама.. 

Ппнављам, пвакав на први ппглед  хапуишан коижевни, усувари вищедисциплинарни 

креауивни ппдухвау,  је кап уакав, управп на неки нашин бащ збпг упга вредан. Јер је управп 

збпг наведених маокавпсуи аууенуишан. Дпказ је сурпве суварнпсуи, не самп прпщле, негп и 

данащое Србије. 

Слпбпдан сам да малп ппдуже ппјасним п шему се ради. 

Ппусећам на мпје дппринпсе ппвпју бпрбе за пдбрану угрпжених права и слпбпда јпщ пд 

1975.гпдине, и раније, све дп данащоих дана. 1 маруа 1975.гпдине, ппкренууа је Дирекуна 

акција  за сампзащуиуу, првп југпслпвенскп нефпрмалнп удруживаое, збпг кпје сам 21 јуна 

исуе гпдине смещуен насилнп у психијауријску усуанпву. Дубпкп ппвређен сам заппшеп  мпј 

уппран и меупдишан ангажман прпуив злпуппуребе психијаурије у пплиуишке сврхе. 30 априла 

1981.гпдине је заједнп са песникпм Драгпљубпм Игоаупвићем пснпвана Акција за бпрбу 

прпуив злпуппуребе психијаурије у пплиуишке сврхе,  нама се придружила и Биљана Јпванпвић 

шији ујак Дущан Ћеукпвић је збпг вербалнпг деликуа уада бип у П.Б.Ценуралнпг заувпра у 

Бепграду. Кпсуа Шавпщки (и Биљана Јпванпвић, 15 априла 1987.гпдине  је Пдбпр за защуиуу 

шпвека и пкплине УКС издап врлп запаженп саппщуеое -Предлпг за измену шлана 63 КЗ  СФЈ, 

шиме је избијен камен уемељац психијауријских злпуппуреба), су дпбили пд мене 

дпкуменуацију п 24 слушаја психијауријских злпуппуреба, щуп је суиглп дп Пдбпра за пдбрану 

слпбпде мисли и изражаваоа САНУ, кпји је на велика звпна пгласип да се у Jугпславији 

психијаурија злпуппуребљава да дискреунп уклпни неппдпбне , СФРЈ је збпг упга замалп била 

избашена из Свеуске аспцијације психијаурије. КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КП ЈЕ ПВДЕ ЛУД-

http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislav-krsmanovic/ ( Такпђе у Архиви УКС).  

У знак признања сам 19 марта 1999.годие добио у Парламенту Данске међународно признање 

BRUCE EVOY MEMORIAL  AWARD -www.isil.org, и од АИ, Светске асоцијације 

психијатрије, Унеско, Америчка асоцијација психијатрије.  

Из ових борби је 1990.године настала политичка странка Покрет за заштиту људских права, 

учесник избора све до 1997.године када сам 18 септембра 1997.године  нападнут и повређен у 

стану, изјурена насиљем из изборне утакмице као `` екстремна, јастребови``, који је окупљао 

још од 1975.године. и иницирао петиције,  оснивање одбора, стављања на дневни ред заплене 

девизне штедње, вербалног деликта, Клаузуле МПП,  стања у затворима. Саопштење Кабинета 

Слободана Милошевића  од јанауара 2000 године је био позив на линч, од тада сам доживео у 
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више наврата заплену рукописа  мојих необјављених књига, архиве, покушај убиства, 

отимачину имовине, упорне опструкције рада на личном рачунару, угрожавања личне 

безбедности, претње, увреде. ( У архиви УКС се налазе све моје књиге, укључујући и пет 

томова аутобиографског романа Сага о .... ићима , од 1940 до 2004.године, сада радим на тому 

6, од 2005.до 2017 године.  Уз напомену да се том 1 -1940-1953.преводи у САД, где је оцењен 

од издавача LI- ISIL-www.isil.org, као врло импресивна књига-линк https://liberty-

intl.org/2016/09/5019/, и драгоцена за Американце доносиоце одлука, да од insider-a, боље 

упознају шта се овде тада дешавало,  Трамп је јасно казао-Срби су пријатељи Америке, 

спашавали су америчке пилоте, те сцене  сам описао у тому 1, и спашавање Јевреја у Подрињу, 

и крволочне каме слова U на црним одорама  DIVIDER ET IMPERA које су поклале 20 

сродника моје мајке  у Сребреници и околини, и двоје убили  маљем у Јасеновцу на Светога 

Саву  јануара 1942.године. Мене је Насер Орић хапсио у Београду крајем 1980-их година, и 

Вука Драшковића, и поново правио Сребреницу 1990-их година) . 

Напомињем да сам почео људска права, из искључивог разлога да бих се бранио, а не 

да се бавим политиком, и да сам се учтиво обраћао држaвним органима да ми кажу у 

чему  грешим, да се исправим..Безуспешно. То је та прича о жртвеним јарцима,  мене 

су деценијама претварали  распамећени  безбедњаци у у непостојећег непријатеља, у 

њихово приручно средство  за рад, да на мени добијају дневнице, тезге, да приказују 

како пролазе непријатељи, да ме претворе у учионицу, да на мени надолазеће недорасле 

асоцијалне кадрове жељне `` леба без мотике``,  подучавају насиљу и мржњи, некрофилији  као 

једином средству самоодржања, а на штету народа и државе. УМ ЦАРУЈЕ СНАГА КЛАДЕ 

ВАЉА. ``Манипуланти`` на крају бивају изманипулисани, губе  корак са временом, 

неприлагођени, застарели, полако бивају одбацивани. 

 Уз мене сада стају моћни појединци и државни сегменти из света. Гео-политичка мапа планете 

се мења, ипак долазе бВера времена, српске аутентичне елите су се у извесној мери 

престрашиле и истрошиле после пада  комунизма и надоласка нових времена транзиције, 

санкција, ратова, изолације Србије и  Срба.   

Куцнуо је час да  се покрену нова буђења, нове енергије и пројекти ОСЛОБАЂАЊА. Старо ( 

профитери транзиције-љуља  им  се тло под ногама, губе ранију подршку),грчевито се боре 

против НОВОГ. 

Обраћам се ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА УКС, са 

захтевом да учини што може учинити. поготову јер слично трпе и поједини други писци, без да 

то обзнањују као ја, које из страха, или што не препознају да им то неко чини. 

с`поштовањем 

Томислав Крсмановић 

  

https://liberty-intl.org/2016/09/5019/
https://liberty-intl.org/2016/09/5019/
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20. јуни 2016.године. Торнадо.Београд и Панчево је погодило незапамћено олујно 

невреме праћено крупним градом, јаким ветром и великом количином падавина. На 

подручју индустријског комплекса петрохемије у Панчеву се формирао торнадо F2 

категорије,  носећи кровове са кућа, чупајући дрвеће из корења, а у самом граду је 

падао град величине тениске лоптице причинивши огромну материјалну штету 

разбијајући црепове, прозоре и аутомобиле. Снажан суперћелијски облак који се 

формирао у околини Београда прешао је пут од преко 2500 километара све до Москве. 

20 јуна су се сусрели Колинда Грабар Китаровић и Александар Вучић у Даљу, Доњем 

Таванкуту и Суботици, потписана је Декларација о унапређењу односа и решавању отворених 

питања.  

Десио се самоубилачки напад на истамбулски аеродром, 42 мртвих, 239 рањених. 

22 јуни. Поновни долазак у Узовницу. 

Најзад је се све подударило, рођак Милан Живковић је днас пре подне из Љубовије 

дошао у Београд, а око .15 часова и 30 минута је стигао испод моје терасе, где сам га 

чекао са стварима .Није требало ни пар минута, све смо упаковали у седишта и гепек, 

одмах смо кренули преко Видиковца, изађосмо на Ибарску магистралу, па ка Ваљеву.  

Опет једва чекам да видим високе  планине тамо изнад Ваљева, то су за мене капије 

завичаја. Као када сам био дете и млад. Докле год се неко уме да радује дубоко из срца, 

он је млад. 

Нећу описивати пут, претходно сам то описивао, овога пута су ми остали у сећању 

пропланци Повлена обрасли црвеним купињацима.  

Милан ми је успут потанко испричао невероватне детаље његовог киднаповања. 

Колико  је се Србија изменила, свикла на лоповлуке и  гангстерај, питам се. Он је 

причао гнусне и опасне неприлике које је  је доживео. али је то саопштавао  мирно и 

без узбуђивања, чак и са благим хумором, као да су то биле некакве шале.  

Док је држао волан у рукама све ми је испричао смирено: `` 14 децембра 2014.године 

дође у круг фабрике неколико џипова затамњених стакала,  из којих поискакаше 

наоружани људи са панцирима на себи, постројавање, сатеривање уза зид, дрека, 

застрашивање, испитивање, па опет дрека `` 

Слушам а не могу да верујем. ``Зар љубовијани  на то нису реаговали``?.. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._6.
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Милан настави: ``Међутим, јесте било, али није прошло. Првог дана по Божићу, рано 

ујутру, док сам се спремао  на пут за Београд, да као представник конзорцијума 

радника у Агенцији за приватизацију предам "папире" којима пријављују да су они, 

радници, расположени да постану власници "своје фабрике" на врата ми  jе закуцала 

полиција, одведоше ме у затвор у Шабац``, смеје се као да прича вицеве. 

`` После 45 дана боравка у шестокреветној соби са решеткама на прозору и вратима 

која се спВера закључавају у друштву петорице непознатих људи, коначно ми је 

уручен налог за покретање истраге,  у коме је наведено да се основано сумња да је 

имао намеру да директору "Kopeks" помогне у намери да на црном тржишту прода онај 

дуван који је у "Дувану" био на услужној обради, чиме би оштетили своје компаније за 

оволико, а државу за онолико пара..`` 

Необична прича. Зар овако нешто да може да се дешава у Србији? 

Док вози настави, као да се забавља :````Из притвора сам пуштен две недеље касније уз 

обавезу да се, ако буде покренут судски поступак, одазове позиву. Од тад - ни писма, 

ни разгледнице. Нико не зна ко је дао налог, а ми тражимо накнаду штете``. Сазнао сам 

да је Фабрика дувана ``Дуван`` из Љубовије 14.02.2016.добила у Паризу златну медаљу 

за квалитет 

Мој покојни отац Милан је инспирација за рођака и имењака Милана Живковића.Јер су 

обадвојица дувански стручњаци. Још једна занимљива коинциденција, мој отац је 

трговао дуваном највише са Немцима, Миланови пак  садашњи најзначајнији купци су 

управо, и опет Немци. то ми је он саопштио задовољно се смешкајући, као да укрива 

некакву давно запретену и врло запетљану пословну везу и  тајну 

. 
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                                                          Узовница. 

Када смо изашли из кола испред куће у Узовници, већ је падао сумрак.Милан је 

пожурио својој кући, а ја сам унео ствари, распаковао их, прегледах кревет, кухињу и 

остале просторије, отворих широм прозоре. Инсталације су углавном исправне, али ја 

ћу обавезно позвати сутра Стјепу водоинсталатера да их прегледа, он је увек насмејан 

и добро расположен. Електричар је из засеока Ђуриновца, старији врло учтив и 

љубазан човек по имену Гвозден. 

 Сусед Томо Полић одржава кућу током године, покосио је траву око куће, нарочито 

онај појас где шума долази под саме прозоре куће. 

Опет све исто као и раније. Затекао сам черенац где сам га оставио прошлог лета, био 

је на истом месту уза зид куће у дворишту,  нико га није ни дирнуо. За мене је черенац 

најважнија ствар овде, и пре и по подне бих га ставио на раме и упутио  се кроз поље 

Дрини. Рибице које бих ухватио сам одмах враћао у воду, риболов черенцом је за мене 

врло здрава рекреација. 
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Сусед и далеки рођак Срето Којић је неколико дана пре мога доласка се оклизнуо на 

просуту воду у кухињи и озбиљно се повредио, био је дуже време на операцијама, прво 

у Лозници, потом  у Београду.  

Десила се још једна трагедија, сусед Савић, старији човек се пео уз мердевине на таван, 

оклизне се падне и тешко повреди.   

Рођак Милан Пановић,имао деликатну операцију ноге и кука у Ваљеву, опоравља се.  

Рођак Јово Пуцаревић, професор у пензији, падне са трешње, повредио главу. 

Село Узовница се бројчано смањује због ниске стопе наталитета, много више умире 

него ли што се  рађа, млади одлазе у велике градове. 

Тамо где сам са черенцем сваки дан, на ушћу речице Узовнице у Дрину, пристаде у 

обалу неколико чамаца, то су били београдски планинари из ПД Победа, хоће да се 

попну на повеће брдо изнад Узовнице Ободњик, познајемо се од раније.  

Какво изненађење, међу њима препознах Милицу Јованић ( том 5). Милица се 

истински обрадова када ме препознаде, повуче ме поверљиво руком у страну:``Да ли 

можеш да ми обезбедиш негде у Узовници .смештај за недељу дана``.  

Она је већ била у овом селу и више пута ми је наговештавала да би жарко желела да 

овде купи стару сеоску кућу.  
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-Јули 2016.гпдине. Тпмислав Крсманпвић: УТИСЦИ СА ЈЕДНПМЕСЕЧНПГ БПРАВКА У 

ЗАПАДНПЈ СРБИЈИ.  

БУДАЛЕ ДОВИЈЕКА 

У завишају пца, у селу Узпвница, Србија, кпд Љубпвије на Дрини сам бправип  пд 21 јуна дп 

21 јула пве гпдине. Првп щуп се запажа је сурах у пшима и решима, људи умиру, не самп 

суари, негп и  средпвешни, па и млађи. Не умиру самп пд хрпнишних бплесуи, негп 

изненаднп пд, сршанпг и мпжданпг удара, а нарпшиуп су се умпнпжили свакпјаки удеси, све 

дп ушесуалих кпбних  падпва.  

Такпрећи, нема ппрпдице у кпјпј није билп урагедије, пнп щуп јe псуалп су махпм суарији 

људи и жене, али мнпге пд оих су нагризле бплещуине. У ценуру селу Пгласна уабла 

препуна шиууља, запажам ппзнауе ликпве, и млађе људе и жене. Млади пдлазе у велике 

градпве. Псуају непжеоени и неудауе девпјке. нема ппсла. Лпкални свещуеник ми реше: 

``Гпдищое једнп се рпди а десеуак умре,``. присууни сусед  дпдаде искренп, пд срца:`` Ама 

вище нема кп да умре``.  

 

Сурах, кап да се игра неки невиђени рулеу, некп ппгибе у сапбраћајнпј несрећи, други се 

пклизнуще и пплпмище,  други се ухвауище за срце и умреще, иде злпкпбна  редоа  кап 

нека казнена експедиција, сви сурепе:  Кп је пд нас следећи на реду.  
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Даља рпђака , у безнађу и безизлазу вапи:``Пдпще ми два млада сина, један здрав, самп се 

срущи и умре, кап да га ппгпди снајперисуа, други се пклизну у кујни на прпсууу  впду, паде 

свпм уежинпм, пппуцаще у оему пргани, једва псуаде жив``. Други сусед се пппеп на 

мердевине, завруе му се у глави, паде, пплпмище му се удпви, карлица и кишма.  

Кум Ненад Васић, млад шпвек,  грмаљ, рибпшувар, загази у впљену Дрину, нађпще га 

мрувпг.  

Пуресиуа  рпђака ми се пкреуе:`` Кп гпвпри п пплиуици насурада``. Некп се надпвеза: ``Пће 

нарпду да зашепе усуа, да све раде. а да никп не сме да писне ни реш``.,  

``Све ппзавађанп, кп унесе пвп злп, сјеме му се заурлп`` 

Евп щуа су ми све казали пуресиуи земљци : 

-У  брду изнад села Агенција из Ваљева  дакле Срби, дпвела некпликп Албанки кпјима су се 

пженили пващои непжеоени мпмци. У пближопј варпщици Љубпвији, шујем за 

кафанским суплпвима кпменуаре, пвде је свеу мудар и пуресиу, пвакп нещуп нисам шуп у 

Бепграду пд врхунских инуелекууалаца: -Дпвели из Албаније махпм  прпблемауишне  жене , 

пне ће рађауи мале Албаншиће, уп је ппдмукла албанизација Србије 

-У  мнпга села су дпвели Албанке, умесуп да се жене свпјим Српкиоама, жене се оима, 

агенцији из Ваљева масна прпвизија, а не виде да упрппащћавају свпј нарпд 

-Ама, свакпјаке српске агенције дпвпде Албанца да купују куће све дп Нища. дуж границе 

са Кпспвпм пд Прпкупља и Курщумлије 

-Када су пре две гпдине десеуине хиљда Албанаца нагрнуле прекп Србије навпднп ка 

Мађарскпј, је бип Трпјански кпо, није некима бип циљ Мађарска, негп Србија, мнпги су 

псуали  у Србији, уз масне прпвизије српским ппсредницима 

-Такп су радили и за време Тиуа и Милпщевића, Албанци на Кпспву изгпне Србе, да 

прпдају импвину, када дпђу у Србију уамп им српски`` мудри`` ппсредници нађу куће и  

имаое, дпбију прпвизију. уакп заједнп са Албанцима шисуе Кпспвп пд Срба,  

-ургују дрпгпм, белим рпбљем, макрпи и ппдвпдаши, мудри уранзиципни капиуалисуи, а не 

виде даље пд нпса. 

-пвп щуп на селу умиру,  не самп пвде кпд нас, уакп је щирпм Србије, исуп је у Бепграду и 

већим градпвима, самп се у селима лакще ппажа. 

-не кппни Србија сама пд себе, уп некп намернп шини. 

-уп шине пни из ппдземља Србије, уранзиципни бпгауащи.слабе нарпд, сауиру виуалне и 

мудре, изгнали су младе и инуелигенуне,  да им се псуарип и изнурен нарпд не мпже 

пдупреуи, да несмеуанп привауизују, пљашкају, краду, буду вешиуп у уајним службама, да се 

енпрмнп бпгауе, да пслабе пне кпји ће уражиуи ппвраћај пдузеуе импвине, накнаду щуеуа, 

да спреше лусурацију, да их не ууже за кривишна дела, да не пбелпдане оихпва недела 

-уакп унищуавају свпј нарпд, а не виде да секу грану на кпјпј супје 
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-краука памеу, пни су занеуи мпменуалним ћарпм, не виде щуа ће биуи у будућнпсуи 

-пни унищуавају сппсуевни нарпд 

-кп зна кп је све у уим уајним службама, махпм су српски нељудски смрад и пупад, али упн 

дају припадници нација из суседних република бивще Југпславије, 

-дпмаћи злпувпри урубе да мпрају да кппне свпј нарпд, јер су уакп зацруале и наредиле им 

велике западне силе , акп уакп не буду радили, и пни ће пасуи ппд удар 

-није уашнп, пни преуерују, умесуп да ппмпгну свпм нарпду у невиђенпј урагедији, 

изживљавају се у власуи, мамузају немпћне  незащуићене, грабе привилегије, енпрмнп се 

бпгауе 

-мпре какви да мпрају, пни су пресреуни, пала  им кащика у мед, пни су бескрајнп захвални 

щуп  је нарпд слаб, да ћаре, пни су исуи кап пни кпји су у Маухаузену вадили злауне зубе 

мрувим Јеврејима 

Србе неппајане мруваце мрцваре кпјекакве калащууре и јајаре.  

-прсе се да су защуићени кап бели медведи, да их  щуиуи Америка,  ЕУ, Вауикан, забрљали 

су, уврде да је кривац за здравсувену урагедију Србије НАТП и бпмбардпвое Србије  

Југпславије 1999.гпдине.  Щуп није уашнп, рак и бплещуине су ппшели убрзанп крајем 1970-

их, ппсупје здравсувене суауисуике, оихпви америшки бпспви су љууи на оих, лпкалне 

агище уакп желе да збаце кривицу за здравље Србије на Америку, свпга бпса, а да укрију 

свпј кривицу, дилеуануи,бесна  Америка хпће да дпведе друге, пвима пвде исуише рпк 

-Вауиканске слуге, пренпсе суалнп какп су иуалијански впјници кпји су за време 

бпмбардпваоа 1999 били пвде маспвнп ппумирали пд рака, шиме Рим ппдмукл ппдбада 

Србе прпуив Америке и Јервреја, Лауину су суаре варалице. Пни су врлп удаљену Америку 

дезинфпрмисали п нама, и навпдили је прпуив нас ппнекад. Америка уп увиђа, Трамп је 

дпказ. 

-није вище Вауикан пнп щуп је бип, види щуа се дещава са највећим кауплишким државама, 

пищуе и кукумавше кап љууе гује,не мпгу да изађу на крај са мигрануима 

- пва библијска сепба мигранауа је казна за нешије грехе 

-пће Србима да ппдмеуну на превару кукавишје јаје ануисемиуизма, да их уакп гурну у 

амбис, будимп мудри, не наседајмп. 

-један пд оих ми се пкреуе:`` Твпји су за време Другпг свеускпг рауа пвде дпвпдили и 

спащавали Јевреје,  видеп сам свпјим  пшима, уи си уп пписап у увпјим коигама`` 

-нащ спас је у савезу са мпћним државама Јеврејима, Америкпм, Немашкпм,  Русијпм, 

Енглескпм, Кинпм,Индијпм. Америка и Русија се пбрашунавају са ИСИЛ-пм, Пууин је геније 

раван Ајнщуајну, у Другпм свеускпм рауу су САД и СССР били савезници, не дај бпже да 

избије Трећи свеуски рау, ппеу ће биуи раме уз раме. 
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-Трамп, званишни предсуавник Републиканске паруије та председник САД впли Србе, за 

бпље пднпсе са Русијпм и Пууинпм, уп је нада за нас, дпсуа вищевекпвних  DIVIDER ET 

IMPERA и  MAGNUM CRIMEN, језуиу Фидел Касурп паде пре неку  гпдину на главу на бини 

пред целим свеупм, не мпже вище језуиуска Куба да прпвпцира Америку 

-други дпдаде: синпви увпг рпђака Драгана Крсманпвића из Узпвнице лажнп ппуужени да 

су били у групи ауенуаупра на Ћинђића, пвде их уражили, нађпще их уек на Нпвпм Бепграду 

-будалеуине, не виде даље пд нпса, мисле да су мудраци дпк замајаву нарпд са ХЛЕБА И 

ИГАРА, дпк Србија несуаје пни свугде пувприли кладипнице, кафее, кафане, 

Фарма,ријалиуищпу,  имућни не хају за већину кпја несуаје, пууују пп леупвалищуима, 

Србима је унищуен урадиципнални псећах сплидарнпсу и, слпге 

-пни мисле да су Срби супка, да је шпвек мауерија, да нема Бпга, мпрала, кулууре, да су пни 

надљуди, удри пп марви 

-кп не цени себе не цени ни друге 

-пни су кривци за урагедију Србије, а сви ћууе, никп п оима не гпвпри ни реши, Србима је 

испражоен мпзак 

-један ми се ппеу пкреуе: Немпј да се љууищ, али упбпм су уе уајне агище манипулисале 

гпдинама, у земљи су уе предсуављале за ``агену ЦИА`, а ван земље  `` Србенда`` 

Пдгпвприх им: кап да су Велики уакп наивни, ја се залажем за пбјекуивне прпцене, 

диплпмауишнпсу . А уп знаши ппурага за мпг ућим а не за снпвима, не гурауи прсу у пши 

мпћнима, Змију глади исппд ое се вади, на крају су мнпги пд оих испали изманипулисани 

и нащли се на исупријским смеулищуима, или грпбљима. JOIN INSTEAD TO OPPOSE. Акп `` 

мудре агище`` мпгу да се придруже мпћним свеуским сурукуурама мпгу и пвдащои мудри 

људи. `` Агище се бусају какп су неппхпдни Великим, јер пвде сисуемауски унищуавају пвај 

нарпд.`` .уаква уврдоа је делимишнп већ прпщлпсу, Србима дплазе бВера времена. Нама су 

ппуребни муд рпсу и диплпмау ишнпсу. Тп щуп пни пвде раде мпже да шини сваки муфљуз 

злпшинац. Тпга се пвдащое `` агище`` највище плаще, да не дпђу други на оихпва месуа .А 

уп се већ дещава. 

Поручујем им да се не баве са мном, наводно да ми неприлике чине они спВера, а ко ми 

овде доноси стално неправичне пресуде, опструира компјутер, и тд?  
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     Узовничка црква. 

 

-23 јуни. Енглези гласали за излазак из ЕУ. 

Бриуанци су  тесном већином од 51,89 % — 49,11 % на референдуму изјаснили за 

излазак Уједињеног Краљевства из Европске уније. 

Након више од 20 година, успостављени су директни летови између Београда и 

Њујорка летелицом Ербас А330 Ер Србије. 

- Јуни јули 2016 године. Русија -Турска. 

27. јуна  Реџеп Тајип Ердоган упутио је извињење Владимиру Путину за смрт руског 

пилота након што је 24. новембра 2015. године турско ваздухопловство оборило руски 

авион Су-25 изнад северне Сирије. 

Какав малер за Турску, следећег дана 28. јуна, у терористичком нападу на аеродром 

Aтатурк у Истанбулу убијено је 36, а рањено најмање 147 особа. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2015
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
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 Да би већ 29. јуна Председник Руске Федерације Владимир Путин, након 

телефонског разговора са турским колегом Реџепом Тајипом Ердоганом 

наложио укидање економских санкција Турској, које је Русија увела због 

обарања руског војног авиона Су-25 изнад сиријско-турске границе. 

 

                                     Ердоган и Путин. 

Пастрмке набављам од узгајивача узводно реком Узовницом. Од Аце Пуцаревића 

купујем малине набране истог дана, млеко, сир, кајмак.  

Узовница није за мене само физичка рекреација на Дрини, здрава исхрана, сунчање и 

купање, него је највише игра са повезивањима сећања, повратци коренима.  

30. јуна ЕУ није дала сагласност за отварање поглавља 23. и 24. у предприступним 

преговорима Србији због противљења Хрватске и Велике Британије, док су Турској и 

Црној Гори отворена поглавља. 3. јула,  након оштре реакције званичника Србије да јој 

се не отворе поглавља 23. и 24. у предприступним преговорима о чланству у ЕУ и 

навела могућност преиспитивања даље своје политике према учлањењу у тај 

политички савез, своју сагласност је дала Велика Британија да се Србији отвори 

поглавље 23. 4. јула Након разговора премијера Србије Александра Вучића и немачке 

канцеларке Ангеле Меркел, Хрватска је следила став Велике Британије која је укинула 

блокаду и на поглавље 24. укинувши блокаду Србији на оба поглавља наставка ЕУ 

интиграција.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D1%83%D0%BB
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2 јула је преминуо Elie Wiesel, добитник Нобелове награде , политички акивиста и писац. ( 

1928). 

2 јули. Нпвп ппрпдишнп насиље у Србији. десилп се вишеструко убиство у Житишту: 

петоро људи убијено у кафићу (породично насиље).  

 

Србија се натеже као стрела у луку, страх, агресивност, сумњичења, параноја.  

У експлозији две бомбе у Багдаду погинуло је најмање 231 особа, а рањено најмање 

200. 

 

Мађарска заводи нова правила, мигранте ухваћене у близини осам километара од 

границе враћају у Србију 

 

-7 јули 2016.године, Американци, Руси и Јапанци, заједно у свемиру. 

 

У 01.36 UTC ракетом Сојуз са космодрома Бајконур је лансирана трочлана посада ка 

Међународној свемирској станици. Посаду чине Анатолиј Иванишин из агенције 

Роскосмос, Кетлин Рубенс из Насе и Такуја Ониши из јапанске агенције JAXA.
[43]

 Ово 

је први лет Сојуза „МС‖ (модернизовани системи).
[44]

  

- 9 јули 2016.године. Повратак у Београд из Узовнице. 

Ољу сам срео на Ади. Спрема се са пријатељицама да оде у Грчку. Она је навикла са 

покојним супругом Драганом да путују колима у оближње земље, или авионом широм 

планете. А сада нема Драгана ,нема кола, нема две повисоке плате, па нису више 

могућа таква скупа путовања као ранија. А остала навика.  

Зато ће отићи у Грчку.  

Грци су довитљиви трговци, са хиљадугодишњом, и дужом  традицијом, познају науку 

која се зове маркетинг, и у оквиру ње сегментацију.  

Не само њихови политичари, него и трговци, хотелијери, су прозрели у политичка 

збивања на Балкану и у бившој Југславији, па су се мудро снашли како да туристичке 

токове из Србије, Босне и Херцеговине, па донекле и Македоније, како да учмалу 

балканску рају, изместе из традицоналних навика посета блиском и истокрвном 

Црногорском приморју и Далмацији у Хрватској, да их сада усмере ка Грчкој која је 

осетно даља. Они знају добро да су Србија и Хрвтска биле у рату, да се Црна Гора 

стицајем политичких несретних коинциденција удаљила од братске Србије,сазнали су 

да када дођу туристи из Србије у Далмацију да тамо могу имати неприлика, да су се 

нагло односи Црногораца према Србијанцима значајно изменили, да су почели према 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel
https://en.wikipedia.org/wiki/1928
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%B0_%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr/2016#cite_note-43
https://sr.wikipedia.org/sr/2016#cite_note-44
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њима да се када дођу да летују на мору у Црној Гои, почињу да понашају нељубазно, 

или провокативно. 

Знајући овакве поремећене међунационалне односе су се снашли. Како кажу 

Македонци: Греческа  мудрост. 

Њихова порука туристима  из Србије је: Срби и Гри су православни народи, 

традиционални пријатељи, у Грчкој вас нико неће узнемиравати, а грчки туристички 

посленици, хотелијери, па све до појединаца власника објеката за одмор, су им 

понудили врло повољне пакете и јефтине цене.  

Тако је се навала туриста из Србије на суседни Јадран окренула према удаљенијој 

Грчкој. 

Нису за њима заостајали ни релативно блиска Турска, али и удаљеније земље као 

Египат, или Тунис. 

Црногорски туристички посленици су пали на испиту преплитања политике и туризма, 

изгубили су лавину `` парадајз``туриста из Србије. Неки светски експерти `` Brand 

image`` и сегментације, су их саветовали да развијају имиџ Црне Горе као земље неке 

врсте ексклузивног туризма, за туристе са дубоким или дубљи џеповима. Изгледа да је 

Црна Гора лети на мору изгубила  сиромашне, а да није у довољној  мери придобила 

богатије туристе.? 

Мерил  је се  у међувремену сместила у скромном дворишном станчићу у Малом 

Мокром Лугу, недалеко од стана њених родитеља, новац за једномесечну кирију јој је 

позајмио Душан  Покорни.Њој је најважнија ствар да буде близу њене деце. Пре свега 

старије кћерке Саре. 

Она стално долази на Аду, на нашу уобичајену плажу, њој пријају  пливање и сунце. 

То ме  радује, да тако поправи њено угрожено здравље. Ја јој одавно саветујем да је 

суштина њених животних неприлика управо здравље.  

Она мора да се свакодневно бори против свакојаких узурпатора њених права, а за то су 

потребни здравље и хладан мозак.  

А она је исцрпљена,  понестаје јој снага, повремено је импулсивна, пребрза у 

проценама. 

Стално је на плажи на Ади у друштву Добривоја, он је инвалид без ноге, био је 

запослен у МУП-у Србије, пореклом је са Косова. Упркос осакаћења, увек је весео и 

оптимиста, међу првима долази на Аду, има од сунца потамнелу кожу са највише 

пигмента од свих присутних. 

Ту је и Вуле, већ стар човек, њему Ада прија, и он је међу првим купачима. Када сам га 

пре петанестак година запазио на овој плажи, био је сувоњав и изнурен. Сада изгледа 

много боље, упркос старења. 

Корпулентни Брацо Томовић, пензионисани професор физичке културе  је пореклом из 

Црне Горе, у Београд је избегао из Сарајева.Поверио ми се да је његов отац био шеф 
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полиције у главном граду Босне и Херцеговине. Каже ми да је оболео у последњем  

рату 90-их година, негде у планинама Босне  у предаху између два окршаја, заспао у 

дубоком хладу ораха на влажној земљи, страдали бубрези, он је на дијализи.  

Ранијих година се са њим стално на овој плажи дружио Арсен, такође на дијализи, он 

је Србин из Далмације. Срби Медитеранци , су ипак другачији  помало од Срба из 

унутрашњости, Арсен је  увек весео и насмејан, уносио је на целу плажу лепо 

расположење. Арсена нема одавно. 

Повисок и корпулентан, Брацо се по цео дан одмара у хладу, на бетонској плочи што се 

спушта ка површини језера. Иако је оболео, он би се купао, чак и када би вода била 

прохладна.  `` Очекујем траснплантацију, али треба да се појави донатор, нови бубрег 

од преминулог``, очекује али није убеђен да ће то бити ускоро. 

Господин Павле Шарчев је прешао 80 година, вишег средњег раста, стабилан и снажан 

костур одаје бившег спортисту. Он живи у дому за старе. На плажи је скоро сваки дан, 

дође пред вече, негде после 16 часова. 

Кажем за њега господин, јер он личи на оне раније, смирене и озбиљне људе,  

сталожене и мудре, које сам   временом, са растом кризе у комунизму, а све више од 

распада земље и ратова 1990-их година, сретао све ређе. Он је емотивно зрео човек, 

свака реч му је на месту, достојанствен, његове речи, покрети, поступци одају часног и 

поштеног  човека који брине о својој породици и општем добру. Није га понела све 

беснија и мутнија матица људи и жена, који губе додир са тлом, почињу да се понашају 

непримерено, или постају асоцијални, има и пакосних и  злих. Он је добронамеран и 

поштен. 

Пореклом је из Војводине, из Баната, а овај податак у сваком случају може подоста 

значити, људи из Војводине, поготову они старији, имају неки другачији шлиф од Срба 

из јужнијих крајева. Неки са плаже га посматрају помало сажаљиво, као неког 

старомодног  чикицу. А он то није. Наши људ понекада не познају у довољној мери 

друге крајеве и менталитете тамошњих становника,.Мислим пре свега на оне из 

западних богатих, демократских земаља. Код нас се цене снажни и навалентни, а тамо 

су дан данас највише на цени смирени и мудри. 

Са задовољством  посматрам Мерил како плива, колико је њено тело крхко, још много 

више се у њему крије велика енергија, плива врло дуго, и не замори се. А стиче снагу и 

поправља здравље.  

Ада је еликсир за здравље. 

-Јули 2016.године. Догађања.. 

10. јула је Репрезентација Португалије је освојила Европско првенство у фудбалу, 

пошто је у финалу после продужетака победила Француску са 1 : 0.  

Енди Мари је тријумфовао на Вимблдону, пошто је у финалу победио Милоша 

Раонића са 6 : 4, 7 : 6, 7 : 6. 

Вратио сам се у Узовницу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%9B
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У Узовници се још није угасила она можда паганска, или старословенска, свечаност 

паљења лила, буздована на Петровдан увече. Видех да асфалтним путом трче момци, 

држе високо у рукама упаљене  лиле, али их је у поређењу са ранијим светковинама 

којих се ја тако добро сећам из детињства,  било много мање. Тражио  сам погледом, 

тамо у даљини  у тамној ноћи да откријем на босанским или србијанским брдима, 

барем један светлуцави траг свечаности.  

Не видех ништа.А у давним годинама су те ноћи горела поједина брда у Босни и 

Србији. 

Смалаксалост је узела маха. 

Не одустајем од позивања туриста, али то је далеко мање него ли раније, скоро усахло. 

Што је последица описаних дугогодишњих опструкција.  

Некоме смета развој Србије.  

Ттелефонирао сам Стеви Казимировићу у Ириг, Мирјани Савковић у Шабац, и још 

неким другима.  

Више не доводим туристе у Узовницу, него код Томе Матића у Црнчу,  

13. јула Тереза Меј је заменила Дејвида Камерона на месту лидера Конзервативне 

странке и постала је премијер Уједињеног Краљевства. 

14. јула је најмање 84 људи изгубило је живот, а 100 је повређено на шеталишту у Ници 

пошто је камион улетео међу шетаче током прославе Дана пада Бастиље. Возач 

камиона убијен, у возило пронађене ручне гранате и наоружање. 

15. јула део турске војске је покушао државни удар против турског председника Реџепа 

Тајипа Ердогана. Погинуло је најмање 290 и рањено више од 1.400 особа, а уследила су 

и хапшења преко 6.000 људи.  

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о расписивању референдума 

о Дану Републике. Референдум би требало да буде одржан 25. септембра, када ће 

грађани одговорити "Да ли подржавају да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан 

Републике Српске. 

Србија и званично отворила поглавља 23 и 24 у приступним преговорима са ЕУ. 

22. јула је Жупанијски суд у Загребу у потпуности је поништио пресуду кардиналу 

Алојзију Степинцу који је одмах после Другог светског рата осуђен на 16 година 

затвора. Захтев за поништење пресуде поднео је Степинчев рођак Борис, а одлуку суда 

је потписао судија Иван Турудић.  

-22 јули 206.године. Опет повратак у Београд.  

Поштовани господине Шанта, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%98_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%83_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
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Јуче сам се вратио у Београд и затекао данас Вашу поруку, која ме је обрадовала. Русински 

језик не познајем, убеђен сам да је како треба . Имам поверење у Вас. Професору Скуланду сам 
досада публиковао 8 књига , ово је девета, он има такође поверење у мене.Проверио сам 

прорачуне, када се саберу све моје обавезе према Вама, укључујући штампарију ,прелом, и 

трећу рату за превод, остаје како сте Ви казали да Вам пошаљем, износ у динарима од  

37.000,00 динара. Што ћу учинити данас, или најкасније сутра, на Ваш рачун у Ерсте банци. 
Надам се да прихватате ове услове, онако како смо се договорили. Ја сада јављам професору 

Скуланду, то њега увек посебно обрадује. Молим Вас јавите ми да ли је све у реду са овом 

поруком, и када ће књига изаћи из штампе. Тада пошаљите професору Скуланду само 

неколико примерака, он нема простора за више. 

Шаљем Вам моје срдачне поздраве и најбоље жеље. 

Томислав Крсмановић. 

24. јула је најмање 20 особа страдало и 17 рањено у самоубилачком нападу терористе у 

главном граду Ирака, Багдаду; одговорност за терористички напад је преузела 

Исламска Држава. 

  26 јула нападачи  лојални ИСИС-у убили свештеника у цркви у предграђу Роуена, 

Француска. 

  

  
                    Мигранти. 

  

  27 јула - Сиријска грађански рат: Сиријска војска објавила да је прекинула све 

линије снабдевања побуњеника у Алепу, ови ће 31. јула покренути контранапад. 

   

 Јелица Сузић ( том 5) је позвала Мерил да јој среди стан. 

  

 Др.Анка Бакић, удовица покојног Голуба Бакића  (томови 3-5) ме је замолила да 

услишим молбу њеног сина који живи  ради у Француској, да му проследим 

детаље о ангажману његовог покојног оца у нашем Покрету за заштиту људских 

права.  

 То је за мене било велико задовољство, и дугчасти , према покојном Голубу, 

правнику и адвокату, беспоштедном борцу за правду и истину. Пре више година 

је доживео трагедију, његов син је погинуо у саобраћајној нсрећи код главне 

железничке  станице у Београду. Голуб, врсни адвокат, се од тада борио да 

докаже ко стоји иза ове сумњиве саобраћајне несреће.Његов други син је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
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избегао у Фанцуску, где је срео сродну душу, нашу младу жену и са њом ступио 

у сретан брак 

  
 Покрет за заштиту људских права                                                                                                                                                                                                                                                                                              

28.7.2016.године 

 Станка Пауновића 70, 11.090 -Београд 

 Моб.тел. 064-3095176. Books@eunet.rs 

 УЛОГА ГОЛУБА БАКИЋA  ( 1941-2013) У БОРБИ ЗА СЛОБОДУ МИСЛИ И 

ИЗРАЖАВАЊА. 

  

 У овим смутним и тешким временила се са тугом и поносом сећамо покојног Голуба Бакића ( 

1941-2013), адвоката из Београда, пореклом из Васојевића из Црне Горе, једног од оснивача 

Покрета за заштиту људских права, и знаменитог борца за поштовање закона и достојанства 

човека и његових Богом даних права. Онда када нам је било најтеже , Голуб Бакић је заједно са 

нама нашао мудростги и храбрости да се удружимо у борбу за општу добробит. Претходно смо 

основали Акцију за самозаштиту 1 марта 1975, изузетно правдољубив, и борбен, Голуб је 

заједно са потписником овог документа и покојним Драгољубом Игњатовићем, српским 

песником из Београда, 30 априла 1981.године покренуо Акцију за борбу против злоупотребу 

психијатрије у политичке сврхе која је добила широку подршку не само домаће јавности, 

САНУ, УКС, СПЦ, него и врло значајних међународних организација попут УНЕСКО, AI, 

Америчка асоцијација психијатрије, Светска асоцијација психијатрије, Европски савет, све до 

влада појединих западних држава. Бакић је и сам имао окапања са титоистичким затворима и 

психијатрима због изражавања критичких мишљења и борбе за слободну  ничим спутавану реч. 

Он се нарочито залагао против смештаја ненасилних вербалних починитеља по казни у луднице.  

 Колико је била значајна улога Бакића и његових сабораца из Покрета за заштиту људских права 

против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, су докази да нам је се придружи Одбор за 

одбрану слободе мисли и изражавања у коме се налазило 14 еминентних чланова САНУ, а 

потом је Југославија замало била избачена из Светске асоцијацие психијатрије као земља која 

злоупотребљава психијатрију да се обрачунава са неистомишљеницима. 

 Голуб Бакић је због свога бескомпромисног ангажмана за одбрану људских права претрпео 

деценијске прогоне, од професионалне дискриминације, полицијских злостављања па све до 

дуготрајних смештаја у казнене  затворске установе, врхунац понижавања је био потпуно 

неуспешан покушај да и он лично буде оквалификован као душевно уздрмана  особа. 

  Децембра 1990.године се Покрет за заштиту људских права претворио из неформалне 

организације  у масовну политичку странку и учествовали смо на изборима све до 1997.године, 

Голуб је био кандидат за посланика, у Савету Покрета задужен за правна питања. Са 

минималним средствима и без подршке , излагани драстичним ускраћивањма наших права на 

слободу избора , смо часно пролазили и добијали гласове. 

 Својим правничким  и адвокатским знањем је подржао наш ангажмана за одбрану политички 

прогањаних појединаца, наступао на медијима, јавним трибинама. 

 Трагично је да нас је напустио онда када нам је био најпотребнији. 

 Врло детаљни подаци и документи о његовом деценијском непредавању се налазе на 

страницама аутобиографске књиге аутора овога документа САГА О .. ИИМА, Томови 3, 4 и 5, и 

књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД, видети Индекс имена на крају књига. 

 Tom 3-http://enlite.org/sage/3.pdf 

 Tom 4- http://enlite.org/sage/4.pdf 

 Tom 5- http://enlite.org/sage/5.pdf 

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

 Аутор пише том 6 , 2005-2016, у коме ће бити још значајних података о Голубу Бакићу.  

 Томислав Крсмановић, председник 
 • 
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 28 јула  Хилари Клинтон је прихватила номинацију Демократске странке; у 

време конвенције, странка је била на мети хакера, осумњичена је Русија. 

 • 

o • Томислав Крсмановић, фиксни тел.011-3511829; моб.тел.064-3095176. 

o  

o Моје акције унапређења туризма у овој регији Србије из године у годину 

јењавају, са тенденцијом гашења.  Разлози су објашњени-поредак смета и 

омета ме још од 2004.године. 

o Ипак повремено понешто предузмем:.• ПРОГРАМ ИЗЛЕТА НА ДРИНУ-

ЛЕТО 2016.године. ПРОГРАМ број 20-КРСТАРЕЊЕ ДРИНОМ И 

Дринско ЈЕЗЕРИМА (Перућац и Зворничко језеро). ОБАВЕШТЕЊА: 

Томислав Крсмановић, фиксни тел.011-3511829; моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Pokret@eunet.rs, Veb-http//solair.eunet.rs/~tom (није 

ажуриран, али обилује корисним подацима). 

o  

o 29. јул — Председница ДСС Санда Рашковић Ивић поднела је оставку на 

ту функцију због неслагања у вези са формирањем локалних коалиција са 

СНС, нарочито у централним београдским општинама. 

o  

o 31. јул  Новак Ђоковић је освојио 30. мастерс турнир у каријери, 

победивши Кеја Нишикорија у финалу Торонта са 2 : 0 у сетовима. 

o  

o  -31 јули 2016.године. У Драгама код Пакоштана откривен споменик 

Миру Барешићу. 

o  

o  
o            Миро Барешић 

o  

o  Ово је скандалозан догађај, јер је Миро Барешић усташки терориста који 

је 1971.године убио амбасадора Југославије у Стокхолму у Шведској 

Владимира Роловића  

o  

o  
o Владимир Р оловић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%98_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
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Убиство Владимира Роловића се десило 7 априла 1971.године пред мој изненадни и 

дефинитиван повратак у Београд.  2 марта 1971.године су ме напали терористи у 

Бриселу, у узаврелом епицентру Хладног рата, био сам лакше повређен. Схватао сам да 

сам увучен у мрачне меандре Хладног рата, да се преко мене мени непознате силе због 

нечега расправљају, или обрачунавају? Умножавали су се необични догађаји, питао 

сам се тада : Шта се то догађа? Предосећао сам више интуитивно, него ли на основу 

опиљивих аргумената, да  се нешто страшно закувава, па  када се ради и о отаџбини 

Југославији?  

На свом кораку сам осећао тензије.Шта је ово , питао сам се?.   

Поступао сам логички и разумно: шта ја ту имам да тражим, невин сам, увлаче ме у 

врзино змијско коло Хладног рата, са којим немам никакве везе. Увек сам тражо излаз 

у народној мудрости: Змију глади испод ње се вади. 

Што сам описао у тому 3 САГА О ... ИЋИМА, Трећи том 1965-1978 године. РОМАН О  

БРИСЕЛУ. Cold war. Le quart. ( стране-656-774). 

-Aвгуст 2016.године. Сирија. 

1. августа  америчка војска  извела је ваздушне ударе на положаје самозване Исламске 

државе у сиријском граду Сирту на захтев либијске владе. Руски војни хеликоптер Ми-

8 оборен у сиријској провинцији Идлиб; погинуло пет руских војника. 

-1 август  2016.године. Тужио сам судију Вишег суда у Београду, Весну Миљуш, 

због одбијања накнаде штете. 

 ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

 Булевар Михајла Пупина 16 А, Нови Београд. 
 ТУЖИЛАЦ: Томислав Крсмановић, писац и председник НВО Покрет за заштиту људских 

права, 11090, Раковица, Београд, Станка Пауновића 70. 

  

 ТУЖЕНА: Весна Миљуш, судија Вишег суда у Београду, Тимочка број 15, 11000 Београд 

  

 Овде нећу понављати детаље, приказане у претходним тужбама у вези накнаде штете. 

 Она је донела неправичну пресуду. Али ми је исто тако јасно, да је тако учинила јер јој је тако 

наређено 

 . 

 Госпођа Весна Миљуш, судија 

 Виши суд у Београду, предмет  7 П 358/2015 

  

 Поштована госпођо Миљуш, 

  

 Желим са Вама да измењам мисли, ја немам ништа против Вас, убеђен сам да 

сте Ви такву понижавајућу и гротексну пресуду донели по наредби ваших 

надређених. Због тога сам био принуђен, ожалошћен и растужен, да против Вас 

поднесем Тужбу у прилогу, иако знам да би требало тужити друге. 

  

 Спреман сам да са  Вама и са вашим судом, или са неким другим инстанцама,  

се договоримо и отклонимо овакве неспоразуме, и да ову тужбу, у прилогу,  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
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ОДМАХ повучем. Живимо у врло сложеним и, деликатним временима, нама су 

данас потребни иправне процене и слога, а не  DIVIDER ET IMPERA и 

MAGNUM CRIMEN, да преживимо као народ и као појединци. Ако то не 

успемо убрзано ћемо нестајати сви заједно. Има несретника заслепљених 

моменталним ћаром који од траве не виде шуму. 

  

  У очекивању договора. 

  

 Изволите примити изразе мога поштовања и уважавања 

  

 Томислав Крсмановић 
  

 .3 августа су  Јосип Перковић и Здравко Мустач првостепени осуђени у Минхену на доживотни 

затвор за убиство Стјепана Ђурековића 1983.године. 

Правда је спора  али достижна. 

Асоцијалност, бестијалност , истинско лудило  починиоца злодела се настављају . 

-Томислав Крсмановић: АНТИСЕМИТИЗАМ-КУКАВИЧИЈЕ  ЈАЈЕ  

ПОДМЕТАНО  СРБИМА. 

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПАВЛЕ:” Јевреји и Срби су два паћеничка народа’’ 

 У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, у Србији где нема у 

довољној мери научних друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање 

чињеница и мрак притискају и питања односа Срба и Јевреја. 

 Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену 

међународну политичку ситуацију, и садашњу пролазну изолацију Србије, и Срба, да у 

метежу Србе наведу на погрешне процене, да им прикажу јеврејски народ као кривца 

за садашње, и прошло,  распеће Србије., да се Србима подметне кукавичје јаје 

антисемитизма. После антисемитских изјава Маје Николић и Милоша Бојанића, 

изговорених у ТВ ријалитију „Двор", исписивања графита са порукама мржње на 

улицама српских градова и честих стереотипа о наводној одговорности Јевреја за 

НАТО бомбардовање Србије крајем прошлог века, поставља се питање шта уопште 

знамо о народу који на просторима Балкана живи већ неколико векова. Да ли наше 

односе оптерећује бреме наслеђа, да ли смо се и око чега спорили у прошлости или се, 

може бити, олако и без аргумената поводимо за предрасудама које нам долазе из света? 

Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства 

са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно 

страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво гурају 

у провалију.  

Документ број 496.  
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-15 август 2016.године. УНИШТЕНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  У  СТАНУ. 

Када сам се вратио у стан затекао сам  лом и крхкотине.  

Зар је овако нешто могуће?  

Зашто?  

Уместо побољшања , све је горе и горе. 

А ја сам недавно напунио  80 година!  

Шта чинити?  

Тпмислав 

Крсманпвић                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                         

15.8.2016.гпдине 

Тел.3511829; Мпб.уел.064-3095176; Books@eunet.rs,  

Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 

Вандализам уајкунских разбпјника,  унищуаваое инсуалација у суану, пнемпгућен нпрмалан 

живпу. 

KO JE OВДЕ ЛУД? 

 

Пп ппврауку са пдмпра у завишају кпд Љубпвије на Дрини пд 21 јуна дп 21 јула пве гпдине, 

зауекап сам ппмеране сувари у суану. Пд уада дп данас је уследила црна серија мрашнпг 

хпрпра мпга свакидащоег живпуа, све дп унищуаваоа инсуалација и парализе суамбених 

ппгпднпсуи : 

-изненаднп је пукла цев исппд каде, насуала је мала ппплава, прпцурила впда у суан исппд  

-пд  1 пвпг месеца дпживљавам исуинску засуращујућу агресију, из дана у дан дплазе нпви 

ударци, плащим се када се врауим у суан какву ћу нпву хаварију зауећи. 2 авгусу прщуи впда 

исппд цеви ВЦ щпље, некакп ппправљам, 5 авгусу, впда куља исппд ВЦ щпље, све дп данас. ВЦ 

је неуппуребљив. 

-11 авгусу изненадна нпва хаварија са елекуришним щппреупм 

-пуцају грејаш впдпкпулића у кухиои, ТВ, радип, експлпдирају сијалице у хпднику, у 

прпсупријама 

Хапщеоа збпг ненасилних реши, псуде, казне, пуимашине, пљашке, физишки  пбрашуни, насиље, 

уп ураје пд 1971.гпдине дп данас,  судски урпщкпви,  пправке лишнпг рашунара и непбишних 

кварпва  и свакпјаких нејасних врлп суресних неприлика .  

 

У правпм смислу реши сам банкрпуирап, немам нпвца да плауим ппправке,  за храну, у минусу 

сам на свим рашунима, ппшиоем да живим кап преисупријски шпвек у суанu без неппхпдних 

инсу алација.  

 

Сваки дан живим у сураху пд нпве хаварије и насиља. 

 

mailto:Books@eunet.rs
http://www.isil.org/
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-нпвембра прпщле гпдне је изненада експлпдирап скпрп нпв бпјлер, мпрап сам да купим нпв. 

-ппмагап сам гпдинама незаппсленпг сина, ппвременп и   млађег брауа 

-физишки сам недавнп нападнуу два пууа,  уз преуоу смрћу и узвике УБИЋЕМП ППЛИЦАЈЦЕ, 

надзправамп увпј кпмпјууер, и уп . у шеувруак 26 нпвембра 2015.гпдине, без икаквпг ппвпда са 

мпје суране, нападаша нисам никада видеп пре упга. и 11 пкупбра прпщле гпдине  уакпђе без 

икаквпг ппвпда са мпје  пд суране пппдраслпг дешака, кпји ми је преуип убисувпм и узвикивап 

беснп:`` Убићу уе, пвакп, бум, бум`` ,држап је нещуп у руци, уперивщи у мене кап 

пущку.Узвикнуп је некпликп пууа дрскп и увредљивп:`` Не плащим се пплиције, убићу 

пплицајца пвакп, бум, бум. Мпј пуац надзире увпј кпмпјууер````.  

Дпкази: ПУП Ракпвица кпји је изврщип увид. 

-симпупмауишнп  је да ми је 1 децембра прпщле  гпдине, из INBOX-a налпга Books@eunet.rs, 

пдједнпм несуалп некпликп хиљада важних ппрука, међу оима и пних кпје се уишу пвпга 

насилнишкпг акуа.  

-из дана  дан се све дп данас насуављају исуинске прпвпкације и смеуое у  раду на мпме 

лишнпм рашунар у. А уп ураје гпдинама. 19 маја пве гпдине је мпј исправан лишни рашунар , у 

дпбрпм суаоу, суављен ван уппуребе, изгубип сам мнпгп нпвца на ппправке, мнпгп времена и 

уруда, несуали су заувек рукпписи мпје коиге на кпјпј  сам радикп некпликп гпдина, на хиљаде 

фајлпва  емајл ппрука. Сви флещпви су се испразнили, све је несуалп щуп је уамп билп 

снимљенп. 10.6.2016.гпдине сам ппзајмип нпвац и купип нпв кпмпјууер. Нпви кпмпјууер је 

инсуалирап 11.6.2016.гпдине и усуанпвип да је исправан експеру  Бпјан Нпвак, мпбилни 

уелефпн 062-9626394. 

ДПКАЗ: Малппрпдајни рашун брпј :16-3298-0006003 

 

Ппшинипци преуе да ће разприуи и нпв кпмпјууер. 

 

-у   линку  Бела коига смеуое у уппуреби ПЦ и уелекпмуникација, су  дауи дпкази-и изјаве 

сведпка и сурушоака, за време пд 1975 дп данас, п насилнишким акуима,  укљушујући и време 

пре ппјаве кпмпјууера, заплену преписке,  заплену рукпписа непбјављених коига, искљушеое 

уелефпна,  факса. У пвпм временскпм перипду су била драсуишнп ускраћивани мпја права на 

преписку, уппуребу уелефпна и факса, а пд 1997.гпдине мпга лишнпг рашунара и инуернеуа. 

Менеи преуе неппзнауе пспбе убисувпм, мпме здрављу и мпјих блиских,  прекп инуернеуа и 

на  јавним месуима. 

ДПКАЗИ: Бела коига смеуое у уппуреби ПЦ и уелекпмуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за 

време пд 1975 дп данас. 

-у некпликп наврауа у 2015 и 2016. гпдини су ми били исппрушени пшигледнп драсуишнп 

преувелишани рашуни за уелефпн и сурују.  

-збпг неблагпвремене исппруке  пд суране ппщуе Србије писма са шекпм пензије из Белгије, 

прекп Немашке, сам се пбрауип крајем 2015.гпдине Другпм ппщуинскпм јавнпм уужиалащуву  

Дпказ: Архиве ЕПС -а и Телекпма.  

 

А уаквих злпуппуреба је билп гпдинама. Дпкази се налазе на прилпженим линкпвима. 

 

-У пвпме временскпм перипду пд 1975.гпдине, дп данас, сам бип жрува  деценијских крщеоа 

мпјих закпнских права, без суварнпг ппвпда са мпје суране, зауп щуп сам ушуивп захуевап 

ппщупваое мпјих закпнских права,  збпг шега сам 1994.гпдине ппднеп Првпм ппщуинскпм суду 

mailto:Books@eunet.rs
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%B7%D0%B0
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у Бепграду захуев за накнаду щуеуе, све дп највище инсуанце, без икаквпг резулуауа. 

 

Дпказ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ-http://enlite.org/bela/01.doc. 

 

-Вищи суд у Бепграду суещоен дпказима ме је рехабилиупвап свпјим  Рещеоем  пд 

14.2.2012.гпдине, пглащен сам жрувпм прпгпна вербалнпг деликуа и злпуппуребе психијаурије 

у пплиуишке сврхе, и другп, са правпм на накнаду щуеуе. 

 

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

  

Вищи суд у Бепграду  је у предмеуу 7 П 358/2015 дана 29.децембра 2015.гпдине, дпнеп 

ПРЕСУДУ у парници уужипца Тпмислава Крсманпвића прпуив уужене Републике Србије, ради 

рехабилиуаципнпг пбещуећеоа, вреднпсу сппра 6.000.000,00 динара, кпјпм се уужена 

Република Србија пбавезује да уужипцу Тпмиславу Крсманпвићу  ради захуеванпг 

рехабилиуаципнпг пбещуећеоа, на име накнаде немауеријалне щуеуе, а пп пснпву 

рехабилиуаципнпг пбещуећеоа исплауи изнпс пд 50.000, пп. динара., пдбијајући у ппупунпсуи 

захуев за накнаду мауеријалне щуеуе и ренуе. 

Ппправке ми је пбавип Мијп Пплић, земљак из Узпвнице мпмак пд 24 гпдине, снажан и 

спреуне руке, све уради брзп и какп уреба. И није скуп. 

-Август 2016.године. Преминуо Брацо Томовић-јунак плаже на Ади. ( том 5). 

Био је у недељу на његовом уобичајеном месту на бетонској стази што иде наниже ка  

површини језера. 

Ништа се није жалио.  

Преминуо је у уторак.  

Изгледа изненада . 

Ја сам,  одкако сам га упознао за њега имао само дивљење. Тешко болестан, на дијализи, 

упркос свега се не да, бори се, међу првима би дошао на Аду, а престајао да се сунча и плива 

тек у октобру. 

Не само човек изузетно снажне физичке констр укције, него и несаломљивог духа. 

Он је пореклом Црногорац, али рођен и одрастао у Сарајеву. Има поједине типичне црногорске 

особине несаломљивог горштака, поносног и достојанственог, отреситог и мудрог.  Али је 

стекао понеку особину Сарајлија, био је врло говорљив, често би причао доконим купачима и 

купачицама о Сарајеву, Босни, бившој Југославији, свакојаким догађајима. 

 Био је од свих омиљен и уважаван. 

Његово уобичајено место на плажи на бетону је празно. 

Шта је живот? 

http://enlite.org/bela/02.doc
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Спомињали су га извесно време. И постепено је падао у заборав. 

Као  толики други заљубљеници ове плаже, мало мало па сазнамо да је неко преминуо.  

-Од 5 до 21 августа 2016.године су одржане Летње олимпијске игре у Рио де Жанеиру 

Србија заузела 32 место, освојила 2 златне, 4 сребрене и 2 бронзане. 

 

 

-Август 2016.године. Томислав Крсмановић:  Србија најзад по први пут  да упре 

прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку огромну подземну 

депонију која канибалски нагриза темеље државе и нације, у тајкуне-а не да их 

слепачки  одувек обилази као киша око Крагујевца. 

О овоме сам већ више пута говорио. Понављам. Јер је то најзначајније.  

Документ број 497. 

12 авгусуа је преминуп Љуба Ппппвић, сликар  ( 1934) 

 

  

 А 19 августа Мира Ступица  глумица ( 1923) 

https://sh.wikipedia.org/wiki/12._8.
https://sh.wikipedia.org/wiki/1934
https://sh.wikipedia.org/wiki/1923
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Вера је била на Ади. 

20. август  у бомбашком нападу који је на венчању у Газијантепу (јужна Турска) извело 

дете, убијено је најмање 50 особа. Оружане снаге Републике Турске започеле су 

копнену офанзиву на територији Сирије против снага Исламске државе и сиријских 

Курда под називом Штит Еуфрата преусмеривши војне операције на северни 

сиријски град Џараблус. 

24. августа  земљотрес јачине 6,2 степена је погодио централну Италију, усмртивши 

више од 247 особа.  

 -  

24 августа је преминуо  Walter Scheel, бивши председник СР Немачке. ( 1919). 

26 августа француски највиши суд поништио забрану буркинија, уведену у неколико 

француских градова. 

  

30.августа Савјет за имплементацију мира у БиХ позива Републику Српску да одустане од 

референдума о дану Републике, Русија издвојила мишљење. 

-Септембар 2016.године. Догађања. 

2 сепуембра у Бепграду је  ухапщен хрватск шпијун. Након брзе нагодбе добио три године. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/Walter_Scheel
https://sh.wikipedia.org/wiki/1919
https://sh.wikipedia.org/wiki/2._9.
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Ово је трагикомично!  Ко је у Србији шпијун, а ко није?  

А снемоћала Србија не реагује. 

Прете ми на јавним местима, нападају физички, и преко интернета, они којма смета мој 

захтев за накнаду штете. Извесна особа која наступа на на друштвеним мрежама :под 

именом `` Светистеван`` ми упутио претње смрћу. 

 

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

Датум:  Tue, 6 Sep 2016 15:58:52 +0200 

За:  Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 

Прима:  Books <books@eunet.rs. 

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

Shal, je bal , Achtung feld marshal  

 

Envoyé de mon iPad 

 

-Liberty International -www.isil.org:   Ninth Edition of Jonathan Gullible Completed 

 September 24, 2016 Jonathan Gullible 

 Tomislav Krsmanovic has just completed publication of his ninth edition of The Adventures of 

Jonathan Gullible for the Balkan region. He is a great hero of freedom in a very tough part of the 

world. For his tireless efforts for liberty, The International Society for Individual Liberty (now renamed 

Liberty International) presented Tomislav with the prestigious Bruce Evoy Torch of Freedom Award. 

Tomislav writes: 

 ―Right now I called again Santa Nikola, the book was printed two weeks ago, he did not have time to 

post it to USA yet, but he promised me to do it this week. I am happy that I have once again 

contributed to the libertarian project. I want to continue our libertarian adventure–my life is so similar 

to the life of Jonathan Gullible, but on the local way. I believe that all those who collaborated around 

the globe or who read the book, are slowly coming to the same conclusion–that their lives are also 

similar to Jonathan‘s. Nor do I mean that my life is something unusual, or that I am a special person, 

Jonathan is universal, a global phenomenon of modern civilization. My dream is to buy from my 

brother his house in the village Uzovnica and there to develop new libertarian projects. With the best 

greetings.‖ 

Томислав Крсмановић: УДАР НА МОЈЕ ЛИЧНО ЗДРАВЉЕ 

ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ-  ДА МОЈИМ ПРИМЕРОМ  ЗАПЛАШЕ ДРУГЕ.      

Ово често истичем.  

 

Документ број 498. 

https://liberty-intl.org/category/jonathan-gullible/


1565 
 

Томислав Крсмановић: Контрапродуктивност оних који се у Србији бусају да су 

овде Богом дани представници Америке и ЕУ. 

Застаревања на свим нивоима. 

Србијом владају и уназађују је тајкуни, мафијаши и криминалци. То је неформална власт ван  

званичне, у којој дају тон србофоби, припадници етничких мањина из састава бивше Југославије  

( уз напомену,да се ради о појединцима, ми смо за слогу и пријатељство са тим братским народима) 

 А који су у своје редове подмукло регрутовали најогавнији српски антрополошки отпад. 

Србијом владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових функција 

владали у време Тита и Милошевића, данас злоупотребљавајући затечене дојучерашње 

позиције моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних стаљиниста  бирократа, у блатњави 

брлог транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, мафијаше и криминалце.  

Тврде да су се обогатили и сачували моћ, проглашавајући себе за мудраце који су се снашли у 

транзицији, хвале се д су од ортодоксних комуниста мутирали у верне псиће Запада. Нису 

знали раније, правдају се, сада знају, скоцкали су делове слагалице, брзо су се престројили. 

 Новим босовима су сада бескрајно одани, што им је то омогућио,  у замену за услуге  које им 

они узвраћају,да могу да краду, пљачкају, злостављају већину, Србију су сабили у гробља, 

бусају се у груди да су допринели разбијању Југославије, да су потстицали ратне сукобе, 

рушили Србију и њен народ, смањили Србију, дали Косово.  

Да су то чинили још за време Тита и Милошевиа, да ископне овај јадни народ, да снемоћан не 

може да се одупре ономе што нас је довело у овај данашњи сценарио копњења. Сада разумеју 

зашто. Онда су мислили `` да тако треба Коминтерни``, али да су они ``мудраци`` касније 

увидели  да су тиме допринели глобалном нацрту нових односа на Балкану.  

Поносни су се крвавих руку понудили новим господарима. 

А хвале се да су за такве услуге добили  зелено светло да овде све острижу и опљачкају. 

Овакве њихове паушалне тврдње су добро познате у Србији.. 

Тврде да су свемоћни.  

А како то да су свемоћни и компетентни експоненти САД и ЕУ, када Србија сада букти у 

нарастајућем истинском пожару мржње према Америци и ЕУ, Србији свакодневно подмећу 

подмукло кукавичје јаје антисемитизма, да је тако гурну у амбис,то чине Србији и Србима који 

су одувек са Јеврејима живели у слози и љубави. 

Ваљда је Америци и ЕУ стало до тога да  буду прихваћени и да међу грађанима Србије према 

њима постоји`` good will``. 
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Овакав катастрофално настао одбојан имиџ Америке и ЕУ у Србији,  је последица застаревања 

на разним  попуцалим шавовима, недовољне компетенције ових неформалних сегмената моћи, 

њихове недовољне прилагођености на брзо мењајуће односе у свету, занетости баханалијама и 

оргијама у моћи и луксузу. 

Неформална власт у Србији пада на испиту, она није у стању да спречи антизападну хистерију 

у Србији. 

А то је изузетно штетно по интересе САД и ЕУ. 

Запад то све више увиђа-што је врло значајно. А што може имати колосалне, спасоносне 

последиоце  по однос према Србији и Србима. 

У Србији се на све стране, у свим сегментима , у медијима, НВО, па и у државним структурама 

упорно понавља да је за здравствену катастрофу  криво НАТО бомбардовање Југославије и 

Србије 1990 их година, да су том приликом бачене хиљаде тона најотровнијег уранијума, зато 

народ масовно обољева и умире од канцера. 

Што је нетачна тврдња, сигурно да бомбардовање има своје негативне ефекте по здравље, али 

је тренд канцера убрзано јачао још од 1970 -их година.  

Доказ су Здравствене статистике. 

На све стране у Србији се труби да су кривци искључиво Америка, Бжежински, Мадлен 

Олбрајт, Сорош, Ротшилд, банкари, итд.  

Ови неформални центри моћи су узрочници ове мржње према Западу и зато јер је они 

методично подстичу, јер на све стране провоцирају народ и грађане, приказујући им да нису 

они кривци за њихове  невоље или трагедије, него да су то САД и ЕУ, НАТО, то чине да себе 

оправдају, или да их изазову против Запада, да их так представе као `` сметњу``, `` 

непријатеља``. 

Да би они једини овде могли да буду продужена рука Запада. И да онда тако добију добију 

радне задатке, хонораре, да из све снаге  навале на `` непријатеље Запада``, али да тако добију 

оправдања да их пљачкају и робе. 

А баш они толики број људи овде тако индоктринирају против САД и ЕУ да се то шири и 

нараста у истинску хистерију мржње. 

 Мене и моје, и многе друге, овде и даље злостављју исте оне особе које су то чиниле у време 

Милошевића и раније, као `` антикомунисту``, `` симпатизера Запада``сада , наводно ја сам 

српски интелектуалац који је сметња светском пројекту `` противник Запада``. Ови 

властодршци стално покушавају да ме подстакну против САД, да ме тако лише подршке и 

разумевања Америке, а да себе представе као пријатеље Америке.  

Врло велики број људи у Србији локални властодршци подмукло изазивају против Америке да 

их тако оцрне у очима САД, нажалост они,грађане тако гурају у сатанизацију Америке.  
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Исти они који су ме раније злостављали као агента ЦИА``, који су тада били затровани 

непријатељи САД , су се окренули и постали сарадници САД. Сада они покушавају да ме 

представе као `` Србина`` и ``непријатеља САД``.`` Русофила``  

А раније сам био агент ЦИА `` ``непријатељ Москве``. 

Зашто ово кажем? 

Одувек сам се трудио да објективно процењујем  свет и односе  међу државама, а то значи 

искрено  пријатељство за Америку, али и Русијом, (не дај Боже да избије Трећи светски рат, 

Америка и  Русија би били раме уз раме, као и у Другом светском  рату, као сада у Сирији), 

због моје објективности и прагматичности сам добијао признања и заштиту.  

Мене политика никада није интересовала, почео сам да се бавим људским правима да бих се 

бранио. Захтевао сам од власти да ми кажу у чему је моја кривица, казали су ми да нема моје 

кривице, да ме прогоне без моје кривице. 

Ја сам сиромашан, мој син и његова тешко болесна мајка гладују и не могу да плате рачуне, као 

и мој млађи брат, а нас злостављају богаташи или милионери, који су нас опљачкали,. 

некадашњи `` комунисти``. нас тада злостављали као `` симпатизере ЦИА``, , а они данашњи`` 

Натовци`` нас данас проглашавају за `` противнике Запада``. 

Уместо да се баве антиамериканцима и анти НАТО, баве се са онима који су пријатељи 

Америке. Или нису њени никакви непријатељи.  

То је лудо и бесмислено.  

Они су лењи и неспособни, робови њихових лоших  навика из претходног периода, лакше је се 

нама бавити,  него ли спречити антиамеричку хистерију. 

На недавном званичном обележавању годишњице бомбардовања од 1999.године, сви садашњи 

лидери Србије су говорили о бомбардовању  као о ужасном геноциду који ће трајати хиљадама 

година, скоро као Хирошима. 

Да тако збију гласаче уз себе, а на штету САД.  

Испред Скуппштине Србије у строгом центру Београда, у којој су на  власти садашњи 

властодршци, куда сваки дан теку реке пролазника је постављен већ месецима више десетина  

метара дугачак и висок  пано, са ужасавајућим подацима врло богато документованим  о  

злочинима ОВК на Косову. 

То је тачно.  

Али нису тачни подаци о ужасном бомбардовању 1999.године, ја сам био цело време очевидац, 

на домаку брда Стражевица,  у најбомба рдованијем делуБбеоградаи све видео  то је било 

селективно  бомбардовање, природно је да постоје врло  лоше последице. Али то 

бомбардовање је било шала према класичним бомбардовањима из Другог светског рата, 

поготову нема никакве  везе са Хирошимом и Нагасаки. 
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Дакле они бламирају Запад, да би задовољили личне интересе. Они спречавају многе мудре и 

стручне да се ставе као мост са Западом, подмукло их нахушкавају против Запада, од 

пријатеља Запада стварају непријатеље, да би они једино били као такви овде. Колико су они 

таквих лојалних експерата гурнули у табор мрзитеља Запада, и који су због тога страдали 

невини  и њихови блиски. 

То је тешко опростива грешка ових`` мудрих агиша``. 

Из Рима се србијанска медија стално бомбардују подацима о масовном разбољевању од 

канцера италијанских војника који су се затекли на територији бивше Југославије у време 

НАТО бомбардовања 1990-их година. Указује се из Рима на мрачњачку улогу Кисинџера, 

Бжежинског, Мадлен Олбрајт, Сороша, итд.  

Чиме се из те кухиње подмукло подстиче  мржња према Америци и НАТО и Јеврејима.. 

Лукави Латини. 

Зашто овај естаблишмент у Србији не спречи да се из Рима пласирају такви отрови, узгред 

НАТО авиони су полетали према Југославији из војне базе Авиано из Италије.  

У Београду је врло значајан  постотак несрпских националности из бивших република 

Југославије, многи од њих здушно, као по команди заверенички нахушкавају јадне и изнемогле 

грађане, огорчене  Србе, у страху и конфузији, сипајући им као крпама отрове на сваком 

кораку у мождане вијуге- да су за све трагедије Србије криви САД и  Јевреји. 

Зар то поредак у Србији не препознаје?   

Ови центри моћи већ неколико деценија упорно свету сервирају ноторне лажи да су Срби 

затровани непријатељи Америке, аморални  дивљаци, да их зато треба истребљивати. Или да 

су потуљени антисемити, што је још неоторнија лаж   

Њима овакве квалификацие добро долазе да добију овде у Србији радне задатке ` надзоравања 

опасних`` и потребу за њима.  

А они их вештачки производе.  

``Локални  Свемоћници`` нису успели да ову антиамеричку и антисемитску хистерију у Србији 

спрече. 

Јер су недорасли. Они се баве као и деценијама уназад, окошталих истрошених ригидних 

навика, да из њихових тајних јазбина програмирају неприлике грађанима, тврде да је 

најважније да Срби буду снемоћали, а они то настављају да чине због тога.  

То је њихов психолошки одбранбени механизам РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА, то је лакше него ли 

засукати рукаве и обуздати антизападну хистерију у Србији, на делу су деценијске навике , 

баве се личним богаћењем пре него ли интересима САД и ЕУ, муљање са немоћним грађанима 

им даје илузију фиктивне компетенције. 
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 Ми смо овде жртве хиљадугодишње мржње   DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN.  

Америка је далеко а они су вековима ту. близу.  

И моћна Америка  је са њима имала проблеме, а како је нама овде? 

Али је се ситуација променила. Доналд Трамп, је у неким ставовима можда ексцентричан, и 

могао би се кориговати, али је у праву када каже `` Срби су наши пријатељи, спашавали су 

америчке пилоте за време Другог светског рата``. 

 Трамп је покушај измене имиџа Америке, то је права ствар, ако не одмах, онда у блиској 

будућности. Америка је мудрост и моћ, зато побеђује. 

Вауикан увиђа да је се геп пплиуишка слика  свеуа драсуишнп изменила, да дплазе нпва 

времена, и да над ппппм има ппп. Кпалиција САД-РУСИЈА-НЕМАШКА  јпщ неке друге 

државе, су дефиниуивнп превагнуле и свеу је сада другашији. 

 

Вауикан и оегпва кпалиција  су нама векпвима прпизвпдили ужасе, а оима је сада  

мигрануска мешка заиграла пред врауима. Дпщлп је време да се Јужни Слпвени 

пслпбпде пд вищевекпвнпг нешувенпг зла и десурукције Вауикана.  

 

Мржоа се мржопм не гаси, негп ппјашава. 

 

Нама су ппуребни прави савезници, и нпва филпзпфија сппљне пплиуике 

. 

Геп пплиуика и свеу се убрзанп меоају, щуп захуева брза прилагпђаваоа , шега пвде 

нема, насуају засуареваоа. 

Долази час освешћења. што би могао бити трачак светлости на изласку из тунела, да се наш 

народ спашава, да уместо бескрупулозних пљачкаша дођу експерти.  

А њих пре свега има у Дијаспори, али и у Србији. 

Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост. 

Узмимо своју судбину у своје руке. Преузмимо кормило од монструма, од оних који више нису 

у стању да одговоре брзо мењајућим односима у свету, удружимо се сви да се спасемо , своје 

ближње и свој народ. 

 -10 сепуембар 2016.гпдине. Кривишна пријава.  ПУП Ракпвица    Пауријарха Јпаникија брпј 30 

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

Дана  4 септембра ове године електричар и водоинсталатер Миодраг Мијо Полић, из Београда 

је довео у нормално  функционисање бочну цев која улази у ВЦ шољу, и није више 

пропуштала воду. Када сам 5 овога месеца био отсутан неколико часова, када сам се вратио у 

стан, цев је поново почела да пропушта. 7 овога месеца је се наједном појавила вода из 

сливника испод каде, а који је маја овога месеца замењен и  стављен исправан од стране суседа 

водинсталатера Пеђе Рашковића. 

8 овога месеца је Миодраг Полић закључио да се нешто заглавило у тој цеви што одводи воду 

испод каде, пре тога те сметње није било, био је данас са жицом да отпуши, изгледа да је квар 

отклоњен. 

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

Сведок: водоинсталатер  Миодраг Полић. ( дат број његовог  мобилног телефона ) 

Наиме , по повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула  

ове године, затекао сам померане ствари у стану. Од тада све до до данас је  

уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, све до  

уништавања инсталација и парализе стамбених погодности, укључујући и инсталације у 

купатилу. Пре неколико дана сам затекао поломљен шпорет, па сам га заменио другим, раније 

оштећен бојлер, електричне инсталације, а јуна ове године мој лични рачунар.  

6 септембра ове године сам на моју емајл адресу Books@eunet.rs, добио емајл поруку од особе 

која се представља као Стеван Стевановић, у којој стоји: 

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

Тема:  Re: [Republika Srpska] Corporal, dokture-stuks se. Colonel, Полковник 

Датум:  Tue, 6 Sep 2016 15:58:52 +0200 

За:  Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 

Прима:  Books <books@eunet.rs> 

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

Shal, je bal , Achtung feld marshal  

 

Envoyé de mon iPad 

.А пре 

тога: 

Sun, 7 Aug 2016 11:55:23 

+0200  

За:  

Svetisav Stevanovic 

<svetistevan@yahoo.com

> 

mailto:Books@eunet.rs
mailto:svetistevan@yahoo.com
mailto:books@eunet.rs
mailto:svetistevan@yahoo.com
mailto:svetistevan@yahoo.com
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Прима:  
Tomislav Krsmanovic 

<books@eunet.rs> 

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

General, Marsal i Voţd. 

 

Envoyé de mon iPad 

Докази су и следећи:  

Тачно је да се десила хаварија у моме купатилу, али о којој нико није био обавештен сем  

водоинсталатера  Миодрага Полића, поуздане  личности  и сродника.  

А `` Стеван Стевановић`` то зна и провоцира  ме. Он је казао у инкриминисаној поруци -`` 

procurile ti klozetska šolja``. Како он то зна истог дана када никоме нисам то саопштио? То би се 

могло схватити логички, да ми он прети, и да је он на неки начин повезан са починиоцима. 

Поврх свега он ми поручује да ће ми доћи црни петак, он ми је и раније претио убиством.  

Да је то неко учинио доказ је евидентан  јер је водоиснталатер сведок, да се све десило овако  

како ја кажем. Пре 8 овог месеца цев испод каде није била запушена, то запушење се нечим 

десило у моме отстуству.   

Починиоци су улазили у стан , види се и по томе што су лист Политике са читуљама који је од 

мене постављен у малом ходнику код улазних врата стана, згужвали и гурнули под фотељу. 

Они су дрски и самоуверени, као што су били  неки други, иду и они сада грлом у јагоде. 

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

полицију.  

Сматрам да је то дело клана криминалаца који по Београду и Раковици краду и проваљују, 

проводе оружане пљачке и прете полицији, они су пре извесног времена и провалили у Пошту 

у Борској улици у Раковици 

 У мени виде поштеног грађанина и председника НОВО Покрет за заштиту људских права који 

им се супротставља. Ваш ОУП Раковица је обавештен о агресивним иступима према мени 11 

октобра и 26 новембра прошле године, када је интервенисала патрола ваше полицијске станице 

која је обавила свој задатак врло професионално, и мене су  том приликом посетили у моме 

стану ваши сарадници. 

Тако чинећи желе да ме казне и застраше.  

У чему неће успети. 

Истичем да им је у стану на дохвату руке и храна, а будући да се ради о опасним 

криминалцима,  нетолеранцијом сужене свести , могу ми  нанети штету здрављу, у Србији где 

људи масовно умиру у нејасним околностима.. 

mailto:books@eunet.rs
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Изложен сам енормним трошковима. Данас су били кључари, заменићу браву 

Зграда је под видео надзором, моји наводи се могу проверити. 

Обавештавам вас да нам се обраћају грађани изложени сличним неприликама. 

Криминалци снажно дестабилизују Србију. 

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

и компетенција. 

у  Београду10.9.2016.године . 

Томислав Крсмановић. 

28 сепуембра je преминуп  Shimon Peres, израелски државник, Нобеловац за мир ( 1923) 

 

 

              

 

-Томислав Крсмановић.. 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ  МУП-а Србије.         

Поштовани, 

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

 

  

 

tevanovic,svetistevan@yahoo.com, 10 маја из мпга лишнпг рашунара је несуалп  некпликп 

хиљада емајл ппрука, пд великпг знашаја за мене, са врлп вредним ппдацима. 

Некпликп дана накпн упга мпј лишни рашунар је у два наврауа пщуећен и кпнашнп 

https://sh.wikipedia.org/wiki/28._9.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
https://sh.wikipedia.org/wiki/1923
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суављен ван уппуребе. Изгубип сам мнпгп нпвца, времена и уруда, Пд исупга сам 

дпбип  емајл ппруку ппслауу 8.10.2015.гпдине, email adresa –

svetistevan@yahoo.com,  на мпју емајл адресу  books@eunet.rs,, у кпјпј ми дпслпвце 

каже на ппсрбљенпм енглескпм језику да ће ми направиуи блпкаду уппуребе мпга 

кпмпјууера. Пбрауип сам се за защуиуу прпвајдеру ЕУНЕТ рс,. дана  8.10.2015.гпд. 

Пдгпвпр сам дпбип 09.10.-2015.гпдине. Исуа пспба ми је и раније у вище наврауа 

слишнп преуила, и псуваривала свпје преуое, щуп се види у Белпј коизи , а уакпђе се 

налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 

Нпви кпмпјууер сам  инсуалирап 11.6.2016.гпдине и усуанпвип да је исправан експеру  Бпјан 

Нпвак, мпбилни уелефпн 062-9626394. 

Ппшинипци су уада запреуили да ће насуавиуи да праве смеуое.  

Исуи ппшипц   svetistevan@yahoo.com, ми је данас 7 авгусуа ппнпвп запреуип да ће ми разприуи 

мпј лишни рашунар ,кап прпщли пуу. 

ДПКАЗ: Оегпва ппрука пд 7 авгусуа 2016.гпдине, ппслауа данас  7 авгусуа  на мпју амајл адресу 

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

Тема:  Re: Ovo se nalazi u mпme 

hodniku. 

Датум:  Sun, 7 Aug 2016 11:55:23 

+0200 

За:  Svetisav Stevanovic 

<svetistevan@yahoo.com> 

Прима:  Tomislav Krsmanovic 

<books@eunet.rs> 

 

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

General, Marsal i Vožd. 

 

Envoyé de mon iPad 

Мени су пргани МУП-а  Србије недавнп јаснп саппщуили да ми пвакве злпуппуребе не шине 

оихпви сарадници, негп да је уп делп прганизпваних хакерских група, и да се државне 

усуанпве  бпре са оима јер им  пбарају сајупве и праве друге смеуое. П упадима сураних и 

дпмаћих  криминалаца у сајупве у Србији се увеликп пище и у мас медијима, и наща пплиција 

се уруди да исуе спреши. 

mailto:%E2%80%93svetistevan@yahoo.com
mailto:%E2%80%93svetistevan@yahoo.com
mailto:%E2%80%93svetistevan@yahoo.com
mailto:books@eunet.rs
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Да је пваква уврдоа МУП-а Србије заснпвана на шиоеницама  је дпказ да су  мене  напале 

физишки две пспбе. уз преуоу смрћу и узвике УБИЋЕМП ППЛИЦАЈЦЕ, и уппзпреое да 

ми  надзправају лишни рашунар. 

Пва два агресивна испада су уследила један за другим, врлп су слишна, и исказане реши су 

иденуишне, и мпгле би имауи заједнишку ниу и ппвезанпсу. 

Будући да су ппшинипци изјавили да ће убијауи пплицајце, щуп знаши да делају прпуив 

државнпг ппреука, и да су сппмиоали надзпр кпмпјууера, будући да је оихпв иденуиуеу 

ппзнау, захуевап сам  пд уужилащува енергишну акцију. Ппщуп преуе власуи, мпгуће је да су 

ппвезани са дпмаћим илегалним ппдземљем, или са сураним пбавещуајним службама? 

Да ли је пвп делп сураних хакера, кпји желе да ппднпсипца пријаве завађају са нащпм власуи у 

Србији? Да ли су у  спрези са сураним државама и уерприсуишким групама? 

Суицајем несреуних пкплнпсуи сам у време Тиуа и Милпщевића бип услед ппгрещних прпцена 

пквалификпван кап `` непријауељ``. У  прилпгу линкпви мпјих 6 коига, у кпјима је пписан цеп 

мпј живпу дп данащоих дана, и мпје ппрпдице,се виде сурадаоа пд усуаща у Другпм свеускпм 

рауу, Јасенпвац, мпји су спащавали Јевреје ( Тпм 1). Усуащки фраури су наредили 

заувпренцима  да маљем убију рпђенпг брауа и ујака мпје мајке ппкпјне Зпре Крсманпвић 

(1914-2002,  девпјашкп презиме Ппппвић), из Брауунца- Сребренице, у Јасенпвцу на Свеупга 

Саву јануара 1942.гпдине. Мпји српдници су спащавали Јевреје пд Хплпкаусуа, усуаще су 

ппклале двадесеуак српдника за време  Другпг свеускпг рауа, а неке и 1990-их гпдина у 

Исупшнпј Бпсни, ппшеукпм  1990-их гпдина.. 

За време мпга бправка у Бриселу Белгија пд 1965 дп 1971 и пд 1973 дп 1974.гпдине, бранип 

сам се пд албанских пплиуишких емигранауа ( упм 3), непријауељска ануи српска емиграција, 

исуих  пних  кпји суј ппклали  двадесеуак  мпјих српдника у Другпм свеускпм рауу  у 

Сребреници и пкплини,  кпји су ме пп ппврауку у земљу прекп свпјих људи у Бепградау, 

ппаокали и завадили са званишним ппреукпм.  Мене је лишнп хапсип Насер Прић 1980 их 

гпдина дпк је бип сарадник СУП-а Србије ( упмпви 3 и 4) 

За пвп време  сам бип жрува  деценијских крщеоа мпјих закпнских права, без суварнпг ппвпда 

са мпје суране, збпг лпщих прпцена и завада, збпг шега сам рехабилиупван Рещеоем Вищег 

суда у Бепграду  пд 14.2.2012.гпдине, пглащен жрувпм прпгпна вербалнпг деликуа и 

злпуппуребе психијаурије у пплиуишке сврхе, и другп, са правпм на накнаду щуеуе. Дпказ: -Бела 

коига рехабилиуација--http://enlite.org/bela/02.doc 

У прилпгу су дпкази и сведпци, да је мпје закпнскп правп на уппуребу лишнпг рашунара и 

инуернеуа пгранишенп, услед лпщих прпцена и завађаоа са ппреукпм пд суране наведених 

пспба.. Пд 1998.гпдине сам куппвап нпве рашунаре, или дпграђивап мпдерније кпмппненуе, 

кпмпјууер су прегледали пвлащћени сурушоаци за рад са рашунарима, усуанпвивщи да је 

исправан, изразивщи сурушнп суанпвищуе да је уп делп сурушних хакера.  

У временскпм перипду  пд 1975 укљушујући  време пре ппјаве кпмпјууера,  дплазилп је 

дп  ушесуалих заплене преписке,  искљушеоа уелефпна, смеуои у уппуреби факса. 

http://enlite.org/bela/02.doc
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ДПКАЗИ: Бела коига смеуое у уппуреби ПЦ и уелекпмуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за 

време пд 1975 дп данас. 

На делу су прпдужени ппкущаји   да ме заваде са ппреукпм у Србији, предсуављајући ме кап 

некакву бунупвну и сумоиву пспбу, кпја суалнп рпвари прпуив власуи. 

Нажалпсу, пве снаге мрака и дан данас пвде завађају нарпд и власу, све и свакпга, кап 

щуп су уп шиниле векпвима- уп је уа злпгласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ-Divider et impera.  из 

кпга је међу завађаним нарпдима прпизилазип сурахпвиуи MAGNUM CRIMEN, крвави 

раупви и самписуребљеое, сада пп пплиуишкпј пснпви. 

 Иза пписаних смеуои мени, се налазе ппјединци србпфпби из суседних држава, кпји 

нажалoсу ппсуају инфилурирани у ппдземљу Србије, пдакле  сеју разараое и прппасу 

Србије и оенпг нарпда. 

 Трагишна је шиоеница пп све нас, да пви сегменуи уп шине недпвпљнп пмеуанп пд 

званишнпг ппреука. 

 Дпщап је шас псвещћеоа, геппплиуишка слика свеуа се драсуишнп меоа,  дплазе нпва 

времена, и да над ппппм има ппп. Кпалиција САД-РУСИЈА-НЕМАШКА  јпщ неке друге 

државе, су дефиниуивнп превагнуле и свеу је сада другашији.  

Дпщлп је време да се Јужни Слпвени пслпбпде пд вищевекпвнпг нешувенпг зла и десур 

укције. Трагишан је ппдауак да су исуи уи кпји су ппклали  за време Другпг свеускпг рауа 

мпје српднике, насуавили да злпуппуребљавају  недпраслу  кпмунисуишку власу у 

Србији да ппкущавају да насуаве да прпгпне пне мпје српднике кпји су ппбегли у 

Србију пд вауиканске каме. 

 Не дпзвплимп Свеупм Суевану, и слишним прпуувама да нас завађају. 

Дпкази:   

  

БЕЛЕ КОИГЕ: 

  

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КОИГА П ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ. 

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

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

-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КОИГА П ППЛИЦИЈСКИМ ПРПГПНИМА. 

- БЕЛА КОИГА СМЕТОЕ У УППТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА.- ---   

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

  

http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%B7%D0%B0
http://enlite.org/bela/06.doc
http://enlite.org/bela/01.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/03.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
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АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1940-1953-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

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

Сага п ... ићима Tom 3, РПМАН П БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага п ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ, 1979-1992.гпдине- 

http://enlite.org/sage/4.pdf 

Сага п ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕОЕ ДУЩА БАЛКАНСКИХ НАРПДА-

http://enlite.org/sage/5.pdf 

( пище упм 6-2005 дп 2016). 

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

Изволите поступити у оквиру ваших овлашћења и компетенција  да би ме заштитили и 

мој компјутер који је нов, да не буде поново оштећен, или разорен. 

с`поштовањем 

Томислав Крсмановић  

 Септембар 2016.гпдине. Дпгађаоа. 

11. септембра у земљотресу магнитуде 5,3 који је погодио Скопље, повређено је око 

100 особа. На ванредним парламентарним изборима у Хрватској победу је однела 

Патриотска коалиција окупљена око Хрватске демократске заједнице.  

Станислас Вавринка је освојио Отворено првенство САД у тенису 2016. савладавши у 

финалу Новака Ђоковића. 

Заменио сам браве на вратима, и инстацалације у купатилу, брат Бора који је сада у 

Новом Саду са супругом, ми је послао новац. 

12 септембра је дошло до прекида непријатељстава у Сирији, по договору САД и 

Русије, уз много кршења, нарочито напад на хуманитарни конвој код Алепа 19 

септембра увече 

17. септембра  Уставни суд БиХ одбио је захтев за преиспитивање одлуке Уставног 

суда Босне и Херцеговине чиме је коначно потврђено да се дан Републике Српске 9. 

јануара сматра неуставним.  

http://enlite.org/sage/1.doc
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/4.pdf
http://enlite.org/sage/5.pdf
http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%A5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
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Снаге међународне антитерористичке коалиције предвођене САД бомбардовале су 

положаје сиријске армије код града Дејр ел Зора, саопштили су представници сиријске 

армије. 

18. септембра под слоганом "Љубав мења свет" у Београду је одржана Парада поноса 

2016, коју је обезбеђивао већи број припадника полиције и жандармерије. 

Манифестација протекла без инцидената. Учесници Параде поноса прошетали су од 

Славије до Трга републике, где се концертом манифестација званично завршила.  

На парламентарним изборима у Русији, победила је странка Јединствена Русија под 

вођством Дмитрија Медведева која је освојила 54,19% и тиме стекла дво-трећинску 

већину у Руској Думи. 

19. септембра генерал и бивши начелник Главног штаба Армије Републике БиХ Сефер 

Халиловић, изјавио је како спровoђење референдума у Републици Српској значи 

распакивање Дејтонског мировног споразума и запретио сукобом у којем ће Српска 

нестати од 10 до 15 дана. 

-Септембар 2016,године. Томислав Крсмановић.Покрет за заштиту људских 

права, председник, Станка Пауновића 70, 11090 Београд, 011-3511829: 064-

3095176. Books@eunet.rs. LI-www.isil.org; Архив САНУ, Википедија 

 Мирослав Мишковић, бизнисмен 

Томислав Николић, председник Србије 

Александар Вучић, председник Владе 

Никола Селаковић, министар правде 

Ивица Дачић, министар иностраних послова 

СУД  ОДБИЈА  ДА ОДРЕДИ  НАКНАДУ  РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ  ШТЕТЕ  ПО 

РЕШЕЊУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр.82/10 od 

14.12.2012.године- УМЕСТО ПРАВИЧНЕ НАДОКНАДЕ, ПОРЕДАК НАНОСИ НОВЕ 

КАЗНЕНЕ МЕРЕ И ШТЕТЕ.  

Докле ће нас нацисти завађати и правити будалама? 

 Документ број 499. 

 20 сепуембра је у Сплиуу ппшелп суђеое капеуану Драгану    

-26 сепуембар 2016.гпдине. Дппис Пплицијске суанице Ракпвица. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
mailto:Books@eunet.rs
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._9.
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._9.
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.  

 22. септембра — Председник Републике Српске Милорад Додик се састао у 

Москви са председником Руске Федерације Владимиром Путином. Пред 

одлазак у Русију, Додик је потврдио да ће Путина упознати са разлозима 

одржавања референдума о Дану Републике, односно са чињеницом да његов 

циљ није сецесија, већ изјашњавање народа Српске о заштити виталних 

интереса. 

 24. септембар На изборима за председника Демократске странке Драган 

Шутановац освојио 60% гласова и постао нови лидер странке.  
 314/5000 

  25 септембра је одржан  Референдум о Дану Републике Српске, 99,8% за. 
 

 26 септембра председник Колумбије Хуан Мануел Сантос и лидер гериле ФАРЦ 

 Тимошенко 

потписали у Картагени мировни споразум након 52 године сукоба,последњег ор

ужаног конфликта на западној хемисфери - али одбијен малом 

разликом на референдуму 2. октобра. 
  

 26 9.2016.године.Одговор ОУП Раковица.. 
  

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
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-Октобар 2016.године. 

2 октобра - Локални избори у Босни и Херцеговини. Успех СНСД у Републици 

Српској, промена власти .  

3 октобра је Русија суспендовала споразум о плутонијуму са САД, а ови разговоре са Русијом о 

Сирији. 6 октобра  Савет безбедности УН се сложио да нови Генерални секретар буде 

Португалац Антонио Гутеррес; међу кандидатима је био и Вук Јеремић.  

 7 октобра  САД званично оптужиле Русију за сајбер нападе са циљем мешања у председничке 

изборе, такође траже истрагу руске и сиријске владе за ратне злочине у Сирији. 

8. октобрa Скупштина Косова усвојила је у другом читању Нацрт закона о 

металуршком комбинату Трепча којим се предвиђа 80 одсто власништва владе у 

Приштини над Трепчом и улазак владе у могућа партнерства са приватним сектором. 

  

 9 октобра је преминуо Анџеј Вајда, пољски режисер ( 1926.) 
  

 10 октобра  Јеменски грађански рат: ваздушни напад на погребну дворану у Сани, 

преко 150 погинулих. 
  

 10 октобра  председници Ердоган и Путин потписали у Истамбулу споразум о гасоводу 

Турски ток. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0
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 -13 октобар 2016.године. ПРЕСУДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У 

БЕОГРАДУ. 

  
 У мојој жалби на пресуду Вишег суда у Београду којом је одбијен мој захтев за 

накнаду рехабилитационе штете, на шта имам право по основу Решења о 

рехабилитацијин Випег суда у Београду из 2012.године, кој сам поднео 

Апелационом суду у Београду, исти је одбио мој зхтев за накнаду материјалне 

штете, а када се ради о нематеријалној штети је  укинуо ожалбено  Решење 

Вишег суда и вратио предмет на поновно суђење. 

  
 Документ број 500 

  

 Жељко Митровић и његов бенд су промовисали нову песму чији је назив `` 

Марина``.  
  
  14 октобра је преминула   Душанка Сифниос, балерина (1933-4). Каква 

коинциденција,преминула је дан пре свога рођендана. Увек сам се питао: грчко 
презиме и изразита плавуша? Можда је македонског порекла из Јегејске Македоније? 

Била је прелепа жена, 

   

  
  
 Душанка Сифниос у средовечним годинама. 

  

 Још средином 1950-их година се састајала са њеним изабраником увек испред 
Споменика Кнезу Михајлу, он је био необично леп мушкарац. Она плавуша, а он 

црномањаст, продуховљеног лица, хватали би се за руке као два анђела сишла негде из 

висина, и нестајали у сусрет тајнама ондашњих вечери још  постојећег Београда.Кога 

данас више нема. 
  

 Видео сам је последњи пут у Бриселу, мислим да је то било 1973-1974.године, у 

чувеном  Тheatre de la monnaie,  
  

  
  
 Нашао сам се пословно у просторији где је вежбала, била је тада у балетском ансамблу 

Мориса  Бежара који је специјално за њу аранжирао Равелов Болеро. Никад се са њом 
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нисам упознао, посматрао сам  је како тада вежба, деловала је уморно и помало  

апатично. 

  

 16 октобра су одржани  парламентарни избори у Црној Гори: релативна већина за ДПС. 

Ухапшено 20 држављана Србије под оптужбом планирања терористичких напада. 

Истога дана  сиријска побуњеници, у савезу са Турском, су освојили од ИД симболички 

значајно место Дабик. 

 20 октобра  Председник Филипина Родриго Дутерте изјавио у Пекингу да се одваја од САД и 

приближава Кини и Русији.  

-Октобар 2016.године. Томислав Крсмановић:  МЕДИЦИНСКАДЕКЛАРАЦИЈА. 

ГЕНОЦИД - Aларм. 

                   НАЦИОНАЛНО ЗДРАВЉЕ, ГЕО И УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА. 

1.  Увод..  

Не постоје поуздани званични статистички подаци о здрављу грађана Србије. Налази и 

закључци државних здравствених установа, од Института Батут, па све до 

Министарства здравља Србије,  лекарских комора и синдиката, медија, појединих 

болница, часних лекара, па и када се понекадa  ради о појединим међународним 

организацијама, укључујући и Светску здравствену организацију, се понекад не слажу, 

или се дијаметрално разликују. 

Овакав, понекад,  драстичан раскорак се може објаснити чињеницом да је здравље 

грађана од судбинског значаја за опстанак једне нације и државе, и да сви друштвени 

чиноци, од политичких странака, НВО, државних органа, синдиката, медија, научних 

установа,. покушавају да баратају овим подацима у зависности  од њихових 

парцијалних интереса.  

 Овде се не може никако говорити о примени научног метода у истраживању података 

о здрављу, који би подразумевао објективност, свеобухватност и континуленост 

истраживања. Што би у пракси значило, да би сваки истраживач морао доћи до истих 

налаза и закључака. Истина је једна. Ако није тако, онда није примењен научни метод 

истраживања.  

 Увид у истраживачке пројекте  дозвВерава да се закључе драстичне мањкавости 

примењених методологија, када се ради о узорку, конструкцији  упитника, 

постављеним питањима, раду на терену, обради упитника, или коришћењу  извора 

статистичких података. 

  Понекад оваква истраживања јако потсећају на данашње у моди унапред наручене 

резултата анкета јавног мнења, које не приказују стварност, него фикцију  која 

одговара потребама наручиоца анкета. Или су слични налазима лажираних избора.  

 У широком дијапазону сучељених ставова,  раширено је уверење да недостаје научна 

анализа узрока и мера, да је здравствена агонија Србије, производ  различитих 
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недовољно истражених фактора и дејстава. Понегде, и понекад се  истакне паушално 

да је лоше здравље последица распада земље, ратова, санкција,  и транзиције, преласка 

на сурове законе капитализам, да је дошло до осиромашења, старења становништва,  и 

слабљења квалитета здравствених услуга. 

Нема истинске дијагнозе, поготову никаквих  правих мера. 

 Суштински проблем  није доказати да је стање здравља у Србији катастрофално, да 

Србија копни.  

 То је очигледно. 

 Суштинска тешкоћа је у томе да се прецизно дијагностикују  који су узроци, ко то 

чини, како. И да се докаже да је неко проузроковао ову здравствену катастрофу.?  

Када се то учини, треба разјаснити ЗАШТО је то учинио?  

Документ број 501.Интегралан текст 

-27 октобар 2016.године. УПРКПС ШТП САМ КУПИП  НПВ  ЛИЧНИ  РАЧУНАР  МАЈА ПВЕ 

ГПДИНЕ, ППЕТ ДРАСТИЧНЕ  СМЕТОЕ  У УППТРЕБИ. 

 ВИЩЕ ЈАВНП ТУЖИЛАЩТВ П У БЕПГРАДУ. 

Документ број 502. 

 -26 октобар 2016.године. Мерил Грегориан. Господин Драган ВУЛЕВИЋ, Шеф сектора за 

бригу о породици. Министарство рада , запошљавања , борачка и социјална питања 

Ппкреу за защуиуу  људских права                                                                      26.10.20-16  гпдине 
Паунпвића 70 , 11.090 Бепград.Мпб .уел. 064-3095176. Books@eunet.rs 

  

  
  

 Господин Драган ВУЛЕВИЋ, Шеф сектора за бригу о породици 

 Министарство рада , запошљавања , борачка и социјална питања 

 Поштовани господине Вулевићу, 

  

 Дозволите да Вам се обратим у вези Др. Мерил Грегориан , чији досије Ви поседујете. Она се 

месец дана налази у стану њених родитеља на адреси Рудо 2, стан 45, где је неговала и давала 

драгоцену подршку њеној болесној кћерки Сари. због чега је Сара била изузетно сретна.  

  

  Вама су добро познати поремећени односи у овој поштеној и напаћеној породици 
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 Потсећам Вас, оно што Ви добро знате, да је Мерил без запослења,  прихода, инвалид, крхког 

здравља, и да би њено упућивање на улицу, без крова над главом, без средставаа, усред зиме,  

могло да угрози не само њено здравље, него и њен живот. 

 Молим Вас да проучите овај допис.? И да предузмете најхитније могуће мере да 

остане у породици, да се  не нађе на улици , да не изгуби здравље, и не дај Боже 

живот. Не желимо да се стављамо ни на једну страну у овој позавађаној 

поштеној породици, молимо Вас да је спашавате. 

  

 с`поштовањем 

 Томислав Крсмановић, председник 

 29. октобра  на углу Булевара ЈНА и Улице Јакова Галуса, недалеко од куће премијера Србије 

  Александра Вучића у Јајинцима, пронађена је једна зВера, четири ручне бомбе, 100 комада  

 муниције калибра 7,62 милиметра. 
  
 30 пкупбра  јак земљпурес ппгађа ценуралну Иуалију, нарпшиуп Нпрциа, најјаши пд 1980, али нема мрувих. 
  

Томислав Крсмановић: ПОВЕРЕНИКУ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ-Притужба  

Документ број 503. 

Виши суд у Београду 

Документ број 503. 

Документ број 603.  

 -Новембар 2017.година. Догађања. 

    

      

  

     

3 новембра у  Србији почела српско-руско-белоруска војна 

вежба "Словенскобратство 2016". 

 

 6 новембра 

покренута Операција Гнев Еуфрата против Раке у Сирији, главног града"Исламске држ

аве".. 

8. новембра су Југозападну и Јужну Србију погодиле велике поплаве након обилних 

падавина. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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На Председничким изборима у САД, кандидат Републиканске странке Доналд Трамп 

постао нови шеф Беле куће победивши противкандидаткињу Демократске странке  

 

 

               Доналд Трамп. 

11 новембра смо Љиља и ја посетили Гроцку, сликовиту србијанску варошицу на обали 

широког плавог Дунава.  

Вера и ја смо се срели на аутобуској станици за Гроцку, на окретници трамваја у 

Булевару Краља Александра ( некадашњи Булевар Револуције).  

Познајем дух Београда у коме живим од 1951.године. живео сам шест година у 

Бриселу, такође милионском граду. Још у Бриселу где сам дошао из Бограда 

1965.године, у туђој средини.сетио бих се повремено  мисли Достојевског: Човек без 

стана, човек без психологије. 

Да, али човек без домовине сусреће такође неприлике, тек тамо почиње изнова да трага 

за нитима свога  покиданог идентитета. (Роман о Бриселу -том 3).Брисел је белгијски 

град, то је другачији народ. Али сам убрзо установио да смо ипак Белгијанци и ми ( 

ондашњи) Југословени тако слични.  

Брисел  је велики и врло разнолик град, поготову постоје  изражене разлике имеђу 

валонских и  фламанских делова Брисела. Пролазећи кроз сјактави супермодерни 

Брисел, мој поглед би се повремено заустављао  на оним деловима града, који ме због 

нечега неодољиво потсећају на Београд. Изненађен сам виђао понегде  скоро уџерице, 

негде пак су то биле приземне зграде као у Београду, скоро у центру се нађох у мало 

нагнутој улици са старим сивим онижим зградама, поређане продавнице скромног 

изгледа, врата изанђала, скоро ћепенци, тако ме потсети на Балканску улицу у 

Београду.Једна друга удаљенија улица, изађох из кола, скоро све исто, као у 

Сарајевској улици. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%90%D0%94_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%90%D0%94%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%90%D0%94%29
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Donald_J._Trump_at_Marriott_Marquis_NYC_September_7th_2016_11.jpg
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Лутајући колима са краја на крај Брисела,тада сам био извесно време  трговачки 

путник,  сам упознао Брисел, сам себи сам говорио-Познајем Брисел боље него ли 

Београд. 

По први пут у мом животу, са новим сазнањима и искуствима, схватих  једно ново 

животно искуство: Брисел је град са више лица. Рећи лица,  значи личнос ти. Неки град 

је за мене као људско биће, има свој дух, своју личност. Ја сам се фиксирао за оне 

делове овога великог града који у мени побуђују емоције, пре свега потсећања на 

Београд.  

Установио сам да се развија један танана али емоцијама снажна комуникација 

,струјање, између појединих делова овога града и  моје личности. Просто бих живнуо 

када  би ме обавезе нанеле у тај и тај бриселски кварт. Или бих у слободном времену 

тамо долазио и тонуо у заборав, бекство из стварности, весео бих шетао  драгим 

улицама. Заборавио бих се, тргнуо бих се, па ја нисам ипак у Београду. 

Достојевски  је геније.  

Одавно у Београду препознајем  поједине делове који су  тако другачији 

међусобно.Драги пријатељ Миша Опарница (томови 4 и 5) прима америчку пензију, 

добро је финансијски стојећи, станује у малом дворишном станчићу код Црвеног крста, 

свега двадесетак квадрата, каже да му је то најдражи делић на свету, да се не би 

нипошто  селио  одатле. 

Уживам да одем  у Земун, чим бих крочио на земунско тло, настајале би снажне 

асоцијације, пуне бујних емоција. скоро да прораде животни сокови. 

Вождовац, Дорћол, Сава мала, Карабурма, сваки кварт Београда има своју дух, своју 

душу, неку своју засебну личност. 

У насељима око Београда се сучељавају  различите етничке миграције, оне са југа, и из 

западних крајева. А то су сусрети два менталитета. Срби умеју бити толерантнији 

према другим  нацијама , него ли према својим сународницима из  различитих делова 

Србије и  Српства. 

Када бих се укрцавао на аутобусе према западним деловима Београда и околине, у 

аутобуске постаје окренуте ка Обреновцу, Лазаревцу, осећао бих да око мене у 

изразима лица присутних, наречју, гестовима, пулсира  једна  друга енергија, него ли 

када се ради о онима који хрле из Београда ка Смедереву, Пожаревцу, или  источним 

деловима Шумадије. 

О овим темама сам дуго  разговарао са Вером. Она има слична виђења, иако није као ја   

живела у  неком  другом граду. али је зато са покојним супругом пропутовала скоро  

све континенте, сем Јужне Америке. 

`` Погледај ове људе што чекају аутобус за Гроцку , према Смедереву и Пожаревцу, 

осмотри изразе њихових лица, говор, понашање, осети овај овдашњи амбијент 

Београда окренутог ка истоку Србије, веруј ми да је тако различит од људи који се 

укрцавају у атобусе ка западном окружењу Београда. али треба умети читати скривене 

кодове``? 
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. 

Нашли смо некако два места у препуном аутобусу.  

Гроцка је србијански градић, скоро шумадијска варошица, да не кажем паланка, на 

обали широког Дунава. Помало потсећа на приморје, широка пучина, бетонски мол, 

грактаји галебова, укотвљене барке и свакојака пловила. Али је неодољиво предграђе 

Београда, људи у јагми да преживе, завежљаји, трговине, пијаца, продавнице, исте 

типске пекаре као у Београду. 

У благом зимском дану, без мраза и кошаве, шетња дугим бетонским кејом окрепљује 

и отклања лоше расположење. 

Дали смо се потом  у потрагу  за рибљим рестораном кога се обадвоје сећамо, можда је 

то било давних година, који нуди  широк асортиман свеже рибе данас уловљене од 

локалних рибара, јела укусна, а цене приступачне. И Вера и ја имамо у сећању слику 

тог  ресторана, али не можемо никако да га пронађемо. Најзад уђосмо у малу увалу иза 

канала. Видесмо ту зграду, да то је тај ресторан. 

Излет у Гроцку је био узбудљив и освежавајући,  али нешто није било како треба- 

велика гужва у аугобусима. 

Саши настављам да редовно доносим лекове. 

13 новембра представници Србије и Косова постигли договор о примени Споразума о 

телекомуникацијама, Косово ће добити позивни број, као географска област (383). 

13 новембра одржани председнички избори у Бугарској и Молдавији, победа 

проруских кандидата, ген. Румена Радева одн. Игора Додона. 

15. новембар — Планирано полетање руске летелице Сојуз са нова три члана 

Експедиција 50 / 51 на Међународној свемирској станици. Посаду чине Олег Новицки, 

Тома Песке и Пеги итсон. 

-15 новембар -Допис Полицијске станице Раковица. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD
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-Новембра 2016.године. Тпмислав Крсманпвић: ППВЕРЕНИКУ ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНППРАВНПСТИ   ПРИТУЖБА- Угрожавање личног здравља. 

Документ број 504. 

 -21 новембар 2016.године. Повереник за равноправност одбио моју жалбу. 

Документ број 505. 

 - Новембар 2016.године. Покрет за заштиту људских права: Повереник за 

заштиту равноправности плаћен да обмањује грађане.  

Томислав Крсмановић, председник, НВО-Покрета за заштиту људских права, и 

познати борац за људска права, се обратио 16 овог месеца Поверенику за заштиту 

равноправности притужбом да је жртва дискриминације по политичком основу. у 
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његовом поднеску од 1994 године-Тужба за накнаду штете. Одмах потом је на исту 

адресу доставио и притужбу  у вези угрожавања законског права на здравље, уз доказе 

да му је насиљем државних органа и ово право такође ускраћено. 

Повереник за заштиту равноправности је Крсмановића обавестио дана 21 новембра на 

његову емајл адресу, да не може поступити по његовим притужбама, позивајући се на 

члан 36 Закона о забрани дискриминацији,  према коме  Повереник не поступа по 

притужби ( уз напомену да није наведено прецизно по ком основу не може поступити 

по његовим притужбама): 

 

Бранкица Јанковић, Повереник за равноправност. 

1. ако је очигледно да нема повреде права на коју подносилац указује 

2. уколико поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно 

окончан 

3. ако је у истој ствари већ поступао,  а нису понуђени нови докази 

4., као и ако утврди да је због протека времена од учињене повреде,  права немогуће 

постићи сврху поступања. 

 

Повереник за заштиту равноправности  додатно правда свој став одредбама Устава 

Републике Србије, да нема овлашћења  да на било који начин утиче  на одлуке судова 

уз позив на чланове Устава Србије 142 и 145. 

 Овакви ставови  Повереника су у апсолутној супротности  са чињеничним стањем,  и 

чланом  36 Закона о забрани дискриминацији: 

Документ број 506. Интегралан текст. 
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.-Новембар 2016.године. Син Милан жртва незаконитих поступака на радном 

месту 

Милан ( 36) млад и здрав, атлета, измерен коефицјент интелигенције 120, има добра 

познавања компјутера, енглеског, искуство, радио је извесно време  на продаји делова 

за лап топове. Промет није био нарочит, а послодавац је нередовно исплаћивао зараду.  

Променио је радно место, запослио се у стоваришту, посао је врло напоран, 

подразумева зими рад у врло хладној просторији без грејања, радн задаци су такви да је 

приморан да подиже врло тешке бале и терете. 

Без довољног  радног искуства, забринут да не изгуби радно место, није водио рачуна , 

подизао је тешке палете, појавили су се болови у препонама. Добио је брух.. 

-27 новембар 2016.године. Порука Милана Поповића. ( томови 3-5) 

 Томо,прочитах твоје дуго писмо и све твоје наведене муке.  

Сетио сам се Његошевих речи "Не бојим се од вражјега кота,  нека га је ко на гори листа,  но 

се бојим од зла домаћега". 

Јасно ми је да је неформална власт јача од формалне, да су параполитичке организације јаче 

од политичких и да разни лобији уствари владају светом.  Проблем је светски.  

Али у другим земљама државе се са овим проблемом боље носе јер су га раније препознале и 

имају разрађене методе за одбрану демократије као што су и радници боље организовани 
имају 

јаче синдикате итд. а држава брже одкрива сукобе интереса, неплаћање пореза итд. 

Увећани проблеми у нашој земљи јесу последица веома добрих веза страних превараната са 

домаћим преварантима а разговори су веома искрени а договори међу њима веома конкретни.  

На другој страни везе између званичних институција су честоформалне,протоколарне 

свечарске а некад су и обичне представе. 

Улазак у поједине међународне организације не мења ствар. 

Пођимо од себе,од тебе и мене.Колико се дружимо са родбином,пријатељима итд. 

Знај да су везе међу преварантима много јаче,чешће итд.  

Томо,појачај везе са родбином,кумовима и нађи људе са истим проблемима. 
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.Прими поздрав. 

-Новембар 2016. године.  Да ли су НАТО бомбе проузроковале пандемију канцера у 

Србији.? 

У Србији се води расправа између два табора. Једни тврде да су НАТО бомбе кривац за 

пандемију канцера у Србији. Они други пак се упињу да докажу да је такав закључак 

ненаучан. 

Залажем се за примену научног метода у истраживању. Што подразумева објективност, 

свеобухватност и континуитет у истраживању. 

Досада у Србији нису  обављена потребна научна истраживања о овој теми, заснована на 

основу објективнос ти, свеобухватности и континуитету у истраживању.нити су дати поуздани 

научни докази ни за једну, ни за другу тврдњу. 

Томислав Крсмановић:  Да ли су и колико НАТО бомбе 1999.године 

проузроковале раст канцера  у Србији? 

Не негирам штетност бомби НАТО, само тврдим да су обољења и рак епидемијских 

размера снажно кренули много пре НАТО бомбардовања 1999.године.  

Нисам никакав НАТО и САД  лобиста нити  адвокат, ја сам објективиста, и патриота, 

залажем се за објективно процењивање, у интересу општег добра.. 

У науци важи правило: БОЉЕ ЈЕ НЕ ЗНАТИ НИШТА. НЕГО ДЕЛИМИЧНО.   

Испитивање утицаја НАТО  бомби на здравље није само медицински феномен, него 

захтева интердисциплинаран приступ.  

Суштина у истраживању је  да се примени научни метод:  а то значи: објективност, 

свеукупност и  континуитет.  

На делу је деценијска геометријска прогресија раста обољења још пре 1999.године,  

проузрокована све снажнијим и убрзанијим дејством, у даљем тексту  поменутих 

узрочника. Раст бројке болести, морбидитета и морталитета,у Србији, у овом 

временском периоду.  се није кретао по аритметичкој прогресији, него је на делу блага, 

али све убрзанија геометријска прогресија раста обољења. Кад се ради о аритметичкој 

прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у годину: 2 па онда 4, па .6, 

итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим повећањем, него по 

начелу: прва година рачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд. 

Тако се стиче утисак раста бројке, то тумачећи искључиво  коинциденцијом са 

НАТО  бомбама. 

Колико су НАТО бомбе деловале на раст обољења, чињенично стање се може утврдити 

анализом тренда раста обољења петнаестак  година пре 1999.године, у поређењу са 

прогресијом  обољења од 1999.године до данас.  
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Да би се тако прецизно и научно установило да ли постоји статистички значајна 

корелација између бачених бомби 1999.године и раста тренда обољења. 

Доказ су званичне здравствене статистике. 

У тимове оних који проучавају овај сложен досије, поред лекара и здравствених 

радника, социолога и политиколога,  политичара и свакојаких радозналаца, и нарочито 

оних који свесно желе да погрешно процењују паушално уважавајући искључиво 

њихове парцијaлне интересе, треба укључити објективне научне раднике 

математичаре и статистичаре.  

Верујем да таквих има, али да ли ће они бити изабрани да то учине?  

Погледајте анкете јавног мнења, то није често научна истина него пропаганда лажи.  

Такође поставља се и питање тачности мишљења о интензитету штетности 

бомбардовања 1999.године.  

Научна истина је једна. Ако је примењен научни метод, сви истраживачи морају доћи 

до истога налаза. А тако није, има разлика у тумачењима. Једни кажу једно а  други 

супротно. 

Значи досада у једној оваквој процени није примењен научни метод. 

Свести  националну здравствену катастрофу започету у комунизму, појачавану од 

1970-их, кроз 1980-и све погоршаванију до данашњих дана, интензивирану и убрзавану 

под дејством синергије врло бројних и сложених узрочника-на  НАТО 

бомбардовње  март-јуни 1999.-године, је не само ненаучно, него је крајње неморално.  

Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, и пре 1999.године, јер је 

, деловало  све разорније дејство узрочника  који су у развоју, као и њихов  интензитет. 

Са растом кризе 1980-их, са распадом Југославије, са ратовим на територији бивше 

државе, са санкцијама, светским рекордом инфлације, осиромашењем, крахом правне 

државе и драстичном криминализацијом земље,  пратећим страхом и све 

интензивнијим стресом,  су све снажније деловали   узрочници надолазеће националне 

здравствене катастрофе, добијајући обележја благе, али све убрзаније геометријске 

прогресије. 

 Рат, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  су 

разорно деловали на здравље.  

Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење 

здравља исказано све већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко 

познато, погледајте здравствене статистике, алармантне извештаје  разних 

медицинских комора, удружења, НВО, појединаца,  храбрих лекара, прелистајте 

новине,  чујте народ.  

Пронађите негде лист Дневник, Нови Сада од 1985/08/25, године, према коме Комисија 

Већа савеза синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава 
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да многи грађани док траже правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то 

оптерећује здравство и болнице .. 

Нико не негира да су НАТО бомбе врло штетне по здравље.  

Али постоје чињенице да су описане здравствене аномалије биле врло изражене и 

настајале много пре тога.  

Сада кулминирају, стиче се утисак да су последица НАТО бомби 1999.године. 

А откуд онда енормни раст болештина пре 1999.године?. Тада није било 

бомбардовања?  

Откуд и од кога онда паушално окривљавање НАТО бомби Март-Јуни 1999.године?  

Овакве субјекивне квалификације долазе из различитих извора и побуда: 

-то чине они који су виновници здравствене катаклизме која је започета много пре 

1999.године. Не дозвВеравамо да данас стварни узр очнице здравствене катастрофе од 

оних дана до данас, обмањују јавност и лекаре. Виновници,  желе по сваку цену да 

прикрију своју одговорност пред успаниченим народом Србије. Зна се који су узроци 

катаклизме националног здравља, ко их је произвео, како и зашто, и ко је обеспомоћио 

народ да лако сачува STATUS QUO, и како  се ућарио  транзицијом, и ко је кривац. 

Овде се поставља једн питање: У Србији је власт под контролом САД и Е У. То знају и 

обични људи. Како се онда таква послушничка власт слабашне балканске банане  

републике усуђује онда да за уништавање националног здравља окривљује свемоћне 

НАТО, САД и ЕУ? 

Очигледно је да су се овдашње државне и парадржавне структуре понадале да им 

владајуће западне, државе неће то узети за зло, ПА ЕТО ОНИ УСПЕШНО ОБАВЉАЈУ 

ЗАДАТЕ  ЗАДАТКЕ. 

Руку на срце, овакве интерпретације утицаја НАТО бомби на локално здравље нису  у 

почетку изазивале иоле енергичније демантије и реакције од дотичних држава. 

Познато је да су САД огромна планетарна сила и моћ, благи антиамериканизам њима 

не смета.Слон и не осети убод иглом.  

Проблем је настао у оном моменту када су тврдње у Србији неометано лансиране из 

различитих извора поретка, оних блиским поретку, и других,  које очигледно нису биле 

опструиране, него је поредак пред њима затварао очи, добиле сасвим другачије 

димензије и интензитет, него што се то у почетку претпостављало. 

Једноставно, на  почетку оркестрираном и дозираном бенигном кампањом, је 

изугбљена контрола. У расправе , тврдње и доказе се уплитало све више особа и 

установа, различитих етничких, верских, политичких, гео-политичких провенијенција 

и  мотива. Спомињане су речи, НАТО  бомбе су проузроковале геноцид, који ће 

трајати хиљадама годинама , биће измењене наследне собине, радикоактгивне честице 

ће ући заувек у воде, биљке, све ће бити затровано за веки веков. 
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У земљи је настала малигна  нечувена мржња према Америци, пре свега. Ако све 

остане на садашњим изреченим оценама, Америка би рескирала да такорећи заувек 

буде оцрњена као највећи демон у историји Срба и Србије. Срби чији сродницо се 

ужасно злопате од свакојаких болештина, канцера, виде кривца у Америци, `` Јешћемо 

им живу децу``, ` ``Убијаћемо их``, демонска мржња се уселила у срца многх на овим 

просторима. 

Отуда се у свету и САД, ЕУ , и у земљи у последње време појавила опозиција 

заговорницма описане штетности НАТО бомби. 

-у свету се раширио страх од Завере, Великог брата, планета и многе земње су у кризи. 

А онда се траже кривци на које ће се бацити кривица. Србију су бомбардовали 

Американци, спомињу се Мадлен Олбрајт, Кисинџер, Јеврејски банкари, Сорош.   

`` Срби и Јевреји су паћенички народи`` Патријарх Павле. `` Срби и Јевреји су 

пријатељи од Римских времена``Натанијаху.  Срби су окружени непријатељима, а 

њиховим непријатељима је трн у оку вековно пријатељство Срба и Јевреја, хтели би да 

им тај  судбоносни аргумент за преживљавање у овим најтежим времениам избију из 

руке. Са свих страна им подмећу кукавичје јаје анти-семитизма.  сипају у главе 

узнемирених Срба: `` Јеврејска завера,``. да их изазову прив Јевреја, осаме и лише 

њихове подршке, да их могу лакше ломити  и отимати од њих.  

И из тих извора долазе овакве оцене о штетности НАТО бомби. 

У свету је данас још увек жив антисемитизам, борба за душе заведених и узнемирених. 

-у Србији има много оштећених, унесрећених, недовољно обавештених, или 

зломанемерних, сви су се они удружили  . 

Пред свима онима који буду хтели да научно установе утицај НАТО бомби на 

национално здравље, предстоји врло сложен и захтеван научни пројекат.  

Треба анализирати  несумњиву и доказану геометријску прогресију раста рака до 

1999.године.Што подразумева да треба лоцирати , а потом објективно квантификовати 

утицај и допринос сваког од врло бројних и сложених узрочника болести ( да 

напоменем само неке од њих: раст кризе 1980-их, распад  Југославије, са ратовим на 

територији бивше државе, са санкцијама, светским рекордом инфлације, 

осиромашењем, крахом правне државе и драстичном криминализацијом 

земље,  пратећим страхом и све интензивнијим стресом, крахом јавног морала, појавом 

такозване медицинске мафије, политизацијом,слабљењем опремљености болница, 

несташицама лекова,   понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  и тд). 

А потом исто учинити и у анализи геометријске прогресије убрзаног тренда обољења, 

од 1999.године до данас.  

У овом временском периоду услед  продубљивња кризе у Србији. услед старења 

становништва, убрзања све разорнијег дејства раста интензтитета наведених узрочника 

( и других које треба лоцирати) , се стварала све подложнија подлога за пандемију 

канцера и других обољења.   
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Сваки од ових узрочника треба узети у обзир, а томе додати и утицај НАТО бомби. 

Посебна анализа захтева да се тачно научно установи шта је све било у бомбама и 

колико је штетно по здравље? 

То досада није прецизно учињено. 

Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати 

хиљаду година, јер они који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта 

ће се овде дешавати кроз хиљаду година ,  и ко ће овде бити тада. Према изјави А. 

Вучића и других државника, у Србију долазе све више странци, и Американци, њих ће 

бити све више. Нова Америчка амбасада је саграђена у најбомбардованијем делу 

Београда, у блиској  ваздушној дистанци са брдом Стражевица, најбомбардованијм 

делом Београда, Полицијском академијом, Болницом  Драгиша Мишовић. 

На Косово је бачено далеко више НАТО бомби него ли на Србију.? 

Дакле, ТРЕБА СПРОВЕСТИ  ИСТРАЖИВАЊЕ  УЗ  ПР ИМЕНУ НАУЧНОГ 

МЕТОДА.  

  -28 новембар 2016.године. Допис Министарства правде. 
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  - 2 децембар 2016.године .РЕВИЗИЈА ТУЖИОЦА Томислава Крсмановића 

против  П Р Е С У Д Е  Апелационог суда у Београду, ГЖ 2430/16 од 

13.10.2016.године у парнници тужиоца Томислава Крсмановића,  против тужене 

Републике Србије. 

Вишем суду у Београду за Високи касациони суд 

Ради рехабилитационог обештећења.                                                             

 Тужиоц: Томислав Крсмановић,  Станка Пауновића 70, 11090 Београд 

Тужена:   Република Србија.  

                                              РЕВИЗИЈА ТУЖИОЦА 

Против  П Р Е С У Д Е  Апелационог суда у Београду, ГЖ 2430/16 од 13.10.2016.године 

у парнници тужиоца Томислава Крсмановића,  против тужене Републике Србије. 

Ради рехабилитационог обештећења. 

Пресудом Апелационог суда у Београду, ГЖ 2430/16 од 13.10.2016. године ОДБИЈЕНА 

је као неоснована жалба тужиоца , и ПОТВРЂЕНА пресуда Вишег суда у Београду П 

358/15 од 29.12.2015 године, у вези става другог изреке, којим је одбијен као неоснован 

тужбени захтев тужиоца који је тражио да се обавеже тужена да му на име накнаде 

материјалне штете, а по основу рехабилитационог обештећења исплати износ од 

4.000.000,00 динара и ренту у износу од 8.050, 00 динара месечно 

УКИНУТА је пресуда Вишег суда у Београду . П 358/15 од 29.1.2015 године у првом и 

преосталом делу другог става изреке и предмет  ВРАЋА истом суду, у том делу на 

поновно суђење. 

Ревизија је дозвољена по одредбама члана 403 ЗПП, уз напомену да тужиоц испуњава и 

захтеве из  члана 404 ЗПП о чему је дао исказ у делу са насловом Право на подношење 

ревизије на основу члана 404 ЗПП, на крају текста ревизије. 

Овим делом ревизије  сходно члану 403 ЗПП , тужиоц побија другостепену пресуду 

Апелационог суда у Београду по оба основа, и материјалне и нематеријалне штете, уз 

позив на члан 407 ЗПП.  

А када се ради о испуњености услова за подношење ревизије из члана 404 ЗПП се 

позива на Право на подношење ревизије на основу члана 404 ЗПП, на крају текста 

ревизије. 
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Другостепени суд  је учинио  битне повреде одредбе парничног поступка из члана 374. 

став 1, у току поступка није применио, или је у појединим случајевима неправилно 

применио одредбе овог закона, а што је било  од утицаја на доношење законите и 

правилне пресуде.  Тужиоц доказује да је у току поступка дошло  до  погрешне 

примене материјалног права из члана  376, став 4, другостепени суд није применио 

поједине одредбе материјалног права које је требало да примени или такву одредбу 

није правилно применио.  

У овој жалби нуди доказе да је другостепени суд услед погрешне примене 

материјалног права из члана 376 ЗПП,  погрешно и непотпуно утврдио чињенично 

стање .. 

Тужиоц је принуђен да врло детаљно образложи ову тужбу, отуда њена дужина, да би 

тако изнео аргументе и доказе у овом врло сложеном и деликатном досијеу, који поврх 

свега покрива време од скоро четири деценије. ( члан 7 ЗПП, став  1). 

Документ број 507. Интегралан текст. 

Децембар 2016.године. Лукави Латини су старе варалице:КАКО СУ 

ЗАМИСЛИЛИ ДА СРПСКИ АУТЕНТИЧНИ ИДЕНТИТЕТ НАРОДА ЦРНЕ 

ГОРЕ ПРЕТВОРЕ У ЦРНОГОРЦЕ. 

Нико ко логички размиљшља  и ко познаје историју не може Црногорцима оспоравати право 

на њихову државу. Они су кроз историју били Црногорци поносни држављани славне Црне 

Горе. 

 Али су се увек приказивали оним што јесу-да су Срби, део српског народа. Не само 

Његош  него сви највећи  умови и дивови које је кроз целу историју изнедрила поносна  славна 
мала Црна Гора су истицали да су Црногорци по државности, а да су припадници српског 

народа. 

Распадом комунизма и за време њега, дошла су нова времена разнарођивања. Вековни 

мрзитељи Српства, Јужних Словена и свих Словена, су сковали демонске планове. 
Искористили су тешку кризу у којој су се нашли Србија и Црна Гора, и словенски и други 

народи бивше СФРЈ, записали су да малену Црну Гору, непобедиву у рату, оборе на плећа 

изнутра,  подмуклошћу. Сковали су паклени план како да подмукло разбијају српство,  Српску 

Спарту Црну Гору где од вајкада обитавају Срби цвет Српства, чојштва и јунаштва. 

Лукави Латини, сретни да осветнички забоду крвави нож у леђа Словенима, као толико пута у 
ис торији. Указала им се прилика када су Срби били оборени на леђа-САД ИЛИ НИКАД ИХ 

РАЗДРОБИТИ.  

Одлучили су да на превару Црногорце у дубокој кризи иденитета  преводе жедне преко воде: 

Црногорци нису Срби, нису Словени, Илири су, Келти, ко зна ко, Црногорци су сасвим 
другачији од Србијанаца, Србијанци мрзе Црногорце, и сличне небулозе, које нажалост 

пролазе код појединих збуњених и залуталих овчица у Црној гори.  

Поступили су подмукло, на превару: Прво ће признати да у Црној Гори има и нешто Срба, а да 

су већина Црногорци. Онда ће та мањина која се прогласила за црногорске Србе се пост епено 

претопити у `` Црногорце``. 
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 У Црној Гори више неће бити Срба, сви ће бии Црногорци. 

 Појео вук магарца.  

То пролази у распамећеној Црној Гори. И сви ћуте, чак и еминентни српски интелектуалци, 

нико не спомиње да је то превара за  наивне.  

А онда лукави Латини кажу: ` Дивљи неинтелигентни Балканци, магарци, треба их варати``, а 

Французи додају: `` Peuplades primitifs``.  

Јесмо ли ми будале да нас овако шибичарски преводе жедне преко воде? Памет у главу. 

4. децембра  италијански премијер Мауеп Ренци је поднео оставку након неуспеха 

италијанског уставног референдума. 

10. децембра  најмање 38 особа је погинуло, а још 166 рањено у две експлозије које су 

одјекнуле код стадиона фудбалског клуба Бещикуащ у Исуанбулу. 

На ванрендним парламенуарним избприма у Македпнији, победила је тесном већином ВМРП-
ДПМНЕ испред опозиционе СДСМ. 

18. децембра на  истоку Украјине, после две године дошло до веће ескалације сукоба када је 

пет украјинских војника погинуло у борби с прпруским сепарауисуима, а борбе су се водиле 

наредних дана око места Дебаљцеве,  где је погинуло на дестине украјинских војиника.19. 
децембра  руски амбасадор у Турској Андреј Карлпв убијен на отварању изложбе посвећене 

Русији у Анкари.  

Најмање 12 особа је погинуло, а 48 повређено када се возач камиона закуцао у штандове 

божићног сајма у Берлину.  

У највећем щвајцарскпм граду Цириху, непознати мушкарац, упао је у џамију и отворио ватру 

на људе у тренутку молитве, полиција је саопштила да су три мушкарца старости 30, 35 и 56 

година задобила тешке повреде.  

Чланови Електорског колегијума дали су више од 270 гласова Дпналду Трампу што ће му 

омогућити да званично постане . 

-19 децембар 2016.године. Упокојио се у Господу Богу професор др. Љубомир 

Протић.( томови 1-5). 

Љубин и мој отац су били пријатељи у ратним и поратним годинама у Љубовији. Са 

Љубом сам се се сретао каснијих деценија за време летовања у завичају. Нарочито је 

била плодна сарадњом наша активност у време транзиције наше земље из комунизма у 

данашње друштвено урешењ. А то је било током 1980-их и 1990-их година. 

Отац Милан и Љубин отац љубовијски судија Рашо Протић су топлог летњег дана 

1945.године, седели на тераси кафане у главној улици , нађох се јурећи улицом за 

њиховим кафанским столом. Био сам радостан.  Као са узвишења смо видели младу 

жену, супругу љубовијског судије Раше Протића, сва насмејана је гурала у колицама  

двогодишњег Љубу, здраво и напредно мало дете. Поред ње је ходала полако моја 

мајка Зора, држећи за руку плавокосог млађег брата Милића ( 1939).. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_2016.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%94%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%94%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%A1%D0%9C
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%99%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
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Неколико година касније  Љубо, већ дечкић је за православни празник Врбицу поносно 

излазио из љубовијске цркве, са звончићима око врата и окићен цветићима. 

Најплоднија времена наших дружења су настала током 1980-их и 1990-их година,  када 

су се у Југославији почели јављати борци за људска права и храбри људи који су се 

успротивили тиранском поретку. 

Др.Љубомир Протић, већ универзитететски професор, се тада нашао у редовим 

Радикалне странке, потом Старе радикалне странке..  

На иницијативу Покрета за зашпиту људских права је почетком 1990-их година 

створена СВО -Ср пска ванпарламентарна опозиција. У чији састав су ушлле : СССС 

Српска светосавска странка, Народна радикална странка, Стара радикална странка, 

Напредна странка, Српски ројалистички блок, Свесрпски савез , Покрет за уједињење 

Србије и Црне Горе, Удружење оштећених девизних штедиша Србије, и Удружење 

подстанара Југославије. 

Састајали смо се, увек је био присутан и Љубо, у друштву са др. Жарком 

Гавриловићем, адвокатима Милорадом Стевановићем, Микицом Младеновићем и 

Јанком Дучићем,  Милетом Јевтићем, Млађом Димитријевићем, Небојшом 

Ђелошевићем, Душаном Стангачиловићем, Браниславом Петровићем, Мирославом 

Костићем, и представницима Демократске странке Давидовкћ Грол, Мирославом 

Хрњичеком.. 

Ставили смо на дневни ре питање одузете девизне штедње и пред неколико хиљада 

присутних смо на Тргу Републике говорили ( том 4). 

Љубо Протић је био присутан свугде тамо где се радило о општем добру.  

Љубо није био од оних јавних посленика који су бучно наступали, и агитовали, 

универзитетски професори и врхунски интелектиуалци, слушао сам их толико пута, 

Леона Коена, Николу Милошевића, Косту Чавошког, Воју Коштуницу и друге, они 

мудро говоре и не западају у емоције и не изговарају гласно и узбуђено прејаке речи. 
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На састанку делегације Покрета за заштиту људских права са његовим 

Височанством принцом Томиславом Карађорђевићем  1992.године  у ресторан ``Грчка 

краљица`` у Београду , с` лева на десно: Љубомир Протић, Владимир Марковић ( 

томови 1-5) , члан обезбеђења Принца Томислава Карађорђевића и његово  

Височанство Принц Томислав Карађорђевић. 

 Љубо је са нама учествовао на митинзима, у медијима увек је био смирен и врло 

промишљен, ефекат његових речи се није мерио бучношћу, него мудрошћу 

изговоренога. 

Одлазе мудри људи са овога света,или ван земље, неки потраже заборав у алкохолу, 

или се повуку у депресију..Једноставно, желе што пре да оду из непријатељског света. 

Пре неколико година је имао операцију анеуризма у стомаку, која је била врло дуга и 

тешка, опорављао се споро.Ишао је лети у родно село Врхпоље код Љубовије, да се у 

планинском  родном завичају опорави и окрепи. Срео сам га и његову супругу у 

главној улици у Љубовији, мало је живнуо, али се види да то није више онај човек од 

пре операције. 

Потом смо у пар наврата заједно наступали на радију Снага народа, били смо један 

поред другога, Љубо је говорио успорено,  копнио је. 
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Пре пар недеља сам  га позвао телефоном, јавила се његова супруга да је смештен у 

``Болницу Свети Сава``. Имао сам намеру да га посетим.  

 

 

19дец2016 

Упокојио се у Господу проф. др Љубомир Протић 

Све нас је дубоко потресла вест да се синоћ, уочи Никољдана, упокојио у Господу 

наш велики пријатељ, проф. др Љубомир Протић, члан политичког савета 

Српског покрета Двери. Опело, а потом и сахрана професора Љубе је у уторак, 20. 

децембра у 14.30 на гробљу Лешће у Београду.  

Професор др Љубомир Протић рођен је 1943. године. У својој богатој професионалној 

каријери обављао је више значајних и одговорних дужности. Био је редовни професор 

и декан на Математичком факултету у Београду, дугогодишњи директор Математичке 

гимназије у Београду, директор Завода за унапређивање васпитања и образовања 

Републике Србије, помоћник министра просвете,  члан Савета Епархије београдско- 

карловачке СПЦ. 

Одласком нашег професора Љубе, поред Предрага Драгића – Кијука, напустио нас је 

још један од највећих умова новије српске интелигенције, велики математичар, а пре 

свега, истински родољуб и хришћанин. Професор Љуба, наш велики пријатељ, 

саветник и искрени саборац био је уз Двери и са Дверима неодсутпно и непоколебљиво 

у нашој осамнаестогодишњој историји. 

Царство му Небеско у друштву Светог Саве и свих часних и великих српских имена 
кроз сва времена!  

Информативна служба Српског покрета Двери 

22. децембра  сиријски град Алеп je у потпуности ослобођен од побуњеника Нусра 

Фронта што је највећа победа сиријске владе у рату који траје већ готово шест година.  

Tурске снаге и такозвана Слободна сиријска армија повукле су се из западних делова 

северног сиријског града Ал Баба, након жестоке контаофанзиве Исламске државе 

након чега су се дали у повлачење. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://dveri.rs/
https://dveri.rs/clanci/upokojio-se-u-gospodu-prof-dr-ljubomir-protic
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25. децембра  руски војни авион са 92 путника и члановима посаде, срушио се на путу 

из Сочија према Сирији у Црно море, међу путницима војног авиона су били и чланови 

чувеног музичког ансамбла "Александар Александров", некадашњег хора Црвене 

армије.  

-29 децембар 2016.године. Уставна жалба поднета Уставном суду Србије.  

По закону, у вези незаконитих пресуда претходних судских  инстанци имам право и на 
Уставну жалбу, коју сам поднео  29 децембра ове године. 

Текст Уставне жалбе нећу овде прилагати јер је скоро идентичан тексту Ревизије 

упућене Високом касационом суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
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2017.година.  

1. јануара су се десили напади у ноћном клубу РЕИНА у Исуанбулу, којом приликом је  убијено 39 људи. 

Исламска држава је преузела одговорност?. 

 

 

 

Познаник, продавац у турској посластичарници,  турски држављанин, атавизам порекла и корена из 

Санџака, говори наш матерњи језик течно, као наши људи, изгледа као пролазници, личи на наш свет, а 

не на Турке. Његови стари не могу да забораве стрму градину код Сјенице и шљивике, гледа ме братски. 

Ипак у њему проговарају исламски векови:``Турци виде како се распусно понашају туристкиње из 

балканских земаља на летовању у нашој земљи, већина нема децу, само мисле на провод, пре ћемо се 

сви колективно повешати, него да тако нешто дозволимо нашим женама``.  

``А какве то везе има са нападом на ноћни клуб Реина у Истамбулу``?, драг ми је , земљак. 

`` Божија опомена, да се наше жене тако не понашају``, слегну раменима фаталистички. `` Алах је 
створио жену да рађа децу, а не да држи псе у кући`` додаде. 

 

 

`` Страни туристи због тероризма сада нерадо долазе у Турску``?, упитах га.  

`` Туризам је небитан, нама је најважније да спасемо наше жене од погубних утицаја, и наше породице, 

наталитет, субверзију не дозвВерава Ердоган. Није Турска ко Србија -Алајбегова слама``,  

Размишљам о преводу књиге професора Кена Скуланда на авганистански, контактирао сам господина 

Александра Драгојевића из Културног центра Ирана.  

Требао бих да се изјасним о тексту објављеном  у часопису `` Република`` о ставовима српских 
интелектуалаца према Јеврејима, али сам сада заузет писањем ове књиге. Касније. Доћи ће и то на ред. 

Био сам у Банци Интеса, отворио сам налог за електронско плаћање. Верам се да ће ускоро бити могуће 

продавати књиге преко услуге  PAY PAL. 

У нову 2017.годину желим да уђем здрав и да чувам своје здравље. Отишао сам са планинарима 

П.Д.Копаоник на излет на Авалу. 

У повратку сам посетио Сашу и Милана.Саша је запала у депресију, немају довољно новца да преживе и 

плате рачуне. А онда настају нервозе. Хтео бих да подстакнем Милана да трага за својим коренима, пре 

свега када се  ради  о оцу његове мајке, немачком Јеврејину, покојном Александр Фон Саксу, по 

поочиму Србину примио презиме Пешић. Саша ми је обећала да ће истражит њену личну архиву да 

пронађе неке податке и документа. 

Руски дом је вишедеценијска навика, када тамо одем осећам се врло пријатно. Када бих крочио 
степеницама  у ту мени добро познату и драгу зграду, загрлио бих се са спокојном прошлошћу, као да 

бих ушао у православну цркву, сећам се дивних времена полета и наде. Ово су данас нека друга времена. 

Овде срећем и неке друге посетиоце  озарених лица, долазе на место где се сусрећу прошлост и 

садашњост. У просторијама и ћошковима овог дома владају неки  мир и спокојство. Као у храму где из 

дубине душе поје хор `` Ускликнимо с` љубављу Светитељу Сави``. 

Занимљиво. Такав осећај сам овде имао и у време  најжешћих  бољшевичких прогона у Совјетском 

савезу, пре мога одласка у Белгију 1965.године.  Уз моју напомену: од повратка из Белгије 1971.године у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
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Руски дом нисам отишао такорећи ниједном. Био сам дубоко убеђен да је сво зло које смо ми у 

Југославији  тада доживљавали долазило отуда.  

Ипак, после необичног и нејасног распада Совјетског савеза, почео сам поново да чешће долазим уз 

степенице овог здања, па кроз мали хол до велике драге сале, за коју ме везује толико најдражих 

успомена.  Рођак Бобо Рачић,драги другови, Влада Милићевић, Мирчета Божовић, Мишо  Поповић, 

Вера Јанков, Пакиза Катана, то су све ликови незаборава, као фреске у манастиру, осећам мирис тамјана 
и заносни пој хора. 

 А када бих у то време отуда изашао, на улицама велеграда бих сусретао екстазу планете која се усељава 

у Србију, рок енд рол, разголићене распојасане девојке, обесне момке. 

Та светска мондијалистичка река је текла улицама Београда. Мешала су се два света. Рађало се нешто 

ново. 

Схватио сам да сам у неким стварима о светској политици ипак био у заблуди.  

Како је било могуће да се свемоћни  СССР, пред којим је такорећи дрхтала цела планета, сруши без 

ратова?.Да не кажем као кула од карата.? 

4 јануара је бивши хашки оптуженик и председник Алијансе за будућнпсу Кпспва Рамущ 
Харадинај ухапшен  у Француској по потерници Србије, потврдила је његова породица за приштинске 

медије. 

 

Конфучије: Једна слика говори више од десет хиљада речи.  

 

Харадинај, Тачи, и не само они, него и они мећу нама који мрзе друге нације, ме дубоко растужују.  

Нечија огорчена жртва је усмерена на погрешну страну да свој бес мржње кали на још већој жртви.  

Доћи ће све на своје место. Истина ће избити на видело.i`` 

``Ваша мржња, претворена у струју, могла би осветлити читаве градове ``, казао је Никола Тесла 

мислећи на Србе и Хрвате на почетку Другог светског рата.  

Мрзе се и Срби и Албанци, и Бошњаци, ова мисао се може применити и на њих. 

Ове мржње балканских народа немају подлогу у ИСТИНИ, него у ЛАЖИМА, ЗАВАДАМА и 

СТРАСТИМА. 

Харадинај, као и остали косовски политичари које је на површину избацила пена планетарних гибања, 

не схватају о чему се ради? Криве Србе?  

А ко је унесретио Србе?   

 

Када балканци ове чињенице схвате, Балкан ће оздравити. А то захтева велики труд. 

Неки су казали: Човек, како то гордо звучи. Гете би им одговорио: Људи су лонци који плутају и 

сударају се једни са другима.  

 Ајнштајн би додао: „ Људска глупост и свемир су бескрајни, али за ово друго нисам сигуран``.  

Т.Машан: Иза незнања остаје ништа.  

Опет Гете:! ``Мудри упадају у незнање када се препиру са незналицом``  

А незналице су често убеђене да све знају. 

 Вук Караџић: ``Најтеже је некога учити, а он се не да учити```. 

Уместо што се мрзе треба да се измире.  

Србима нису криви Хрвати, Албанци, као народи, или Хрватима, Албанцима , нису криви Срби. 

Криви су они, просвећенији суседи, који су их завађали  злоупотребљавајући њихово незнање, да би 

тако ћарили. Како каже наш мудри народ: Није крива стока када оде у штету, него газда. 

Балкански народи треба да схвате да су били завађани, и да није било вишевековних завада из суседства, 

не би било ни крвавих ратова.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98
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Сматрам да би била нова заблуда, да сада , када схвате, почну да страсно мрзе оне који су их вековима 

завађали  и гурали у крваве ратове, 

Ганди: Мржња се мржњом не смањује, него потпирује. 

Тек то би било лоше. 

Толико пута размишљам да често западам, да и ја, као појединац који се залаже да влада рационално 

собом, ипак  у извесној мери понекад упадам у клопку туђих поигравања. Постајем и ја робот. Мисим на 

ону нар одну мудрост: Кога је митити није га љутити. Они мање дипломатични би додали: Змију глади 

испод  ње се вади 

Сажалио бих се на људе и жене који мирно иду улицама Београда, а да не помисле барем понекад да смо 

сви ми понеко од оних безбројних луткица, које не препознају конце који покрећу њихове мисли и 

покрете. Они су у полусну, небудни, неосвешћени. 

Никола Тесла је често о томе говорио: Сви смо сви једно. Људи су међусобно повезани невидљивим 
силама.Иако имамо слободу да размишљамо и деламо, држимо се заједно, као звезда у небеском своду 

са неодвојивим везама. Ове везе се не могу видети, али их можемо осетити.Од свих сила које успоравају  

људски напредак је незнање, што Буда назива "Највише зло у свету". 

 

 

 

Како људе просветити?, стално се питам.  

Меша Селимовић је источњачки мудрац, а он је одавде, из наших атара:"Шта је то са нама и са нашим 

животима, шта зависи од нас и шта је са нама?. Нисам вешто размишљао, волим живот уместо да 

размишљам о томе, али све што сам претерао, испоставило се да се већина ствари дешава нама без нас, 

без наше воље и одлуке. Случајност одлучује о мом животном путу и мојој судбини, а најчешће је 

застарјела до краја, ангажовањем у једном од могућих токова, у другој ће се уклопити само друга 

случајност. Не вјерујем да сам унапријед написао начин на који пролазим, јер не верујем у одређени ред 
овог свијета ". 

Ипак човеку остају мозак и разум да у оквиру ограничења пронађе најбоље решење. 

Турска народна мисао има изузетну дубину:``Што неко сам себи може учинити зло, то не могу сви 

његови непријатељи да се уједине ``Људска глупост и свемир су бесконачни, али мислим да за ово 

друго нисам сигуран.‖ ...  

Томислав Крсмановић: ИЗГОН МЛАДИХ ИЗ СРБИЈЕ СЕ УБРЗАВА. 

Мој син Милан ( 35 ): `` Желим најхитније да одем из Србије и да се никад више не вратим`` 

 

Мој син Милан ( 35 ), је млад и здрав, атлета, QI-120, добро зна енглески, од детињства има лични 

рачунар, завршио је средњу грађевинску школу, вичан је и вредан, врло је мотивисан. Живи са тешко 

оболелом мајком ( 71) .А  нигде не може да пронађе иоле адекватније стабилно запослење. Њих двоје се 

злопате и живе у беди. 

Без довољних средстава за живот, у окружењу које доживљава као дубоко непријатељско, где свуда 

наилази на затворена врата и саплитања, доста му је свега у њему је све пукло,. Дубоко потрешен и 

разочаран је одлучио:``Желим најхитније да одем из Србије и да се никад више не вратим``. 

Многи његови другови су ван земље, оно што је преостало се спрема да се иселе, у Србији се осећају као 

непотребни, као сувишни, где им отворено, али нарочито из потаје , укривени моћници стављају до 
знања да су овде непожељни, да кидају  главом без обзира. 

Нико у Србији данас поуздано не може да каже колико је младих и талентованих кадрова напустило 

нашу земљу у последње две деценије, а то траје и од раније, нити држава предузима планске и 

организоване кораке не би ли спречила таленте да спакују диплому и крену „трбухом за 

крухом‖.  Председник САНУ Владимир Костић упозорио је да је удео високообразованих људи који 
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одлазе из земље 11 пута већи него седамдесетих година. Он је истакао „Изгубили смо пола милиона 

људи,  „Србија извози сопствену будућност―. Србија је на другом месту у свету по "одливу мозгова", 

односно одласку стручњака на рад у друге земље, гора од Србије је само западноафричка држва Гвинеја 

Бисао.  

Млади одлазе јер не могу да нађу запослење, корупција је основни проблем, до посла се долази преко 

везе, партијске припадности и митом. У Србији постоји дубоко уврежен страх од `` паметнијих``,од  `` 
ривала`` , од ``  свеже крви``, од `` виталних``, који су носиоци `` отпора STATUSU QUO``, њих треба 

уклонити по сваку цену. 

Србија није свесна шта се дешава. Млади, способни, ваљани, Верарени, су мета специјалног 

прикривеног рата, без увида јавности, у њиховим микро срединама су изложени подмуклим сметњама, 

онемогућавањима запошљавања, изливима нетолеранције и мржње. Опака завера се устремила на њих 

младе и неискусне, све се чини да им се родна земља огади, и да из ње беже главом без обзира.  

Син Милан је био жртва  политичке дискриминације у основној и  средњој школи, на регрутацији 

1998.године, је пред свима прозван као издајник ( због оца борца за људска права, и мајке која је по оцу 

Јеврејка), на њега су подстицане силеџије, оборен је у нејасним околностима на улици од аутомобила, 

возач није уопште процесуиран, отиман  му је мобилни, имао је мукотрпно детињство у породици 

бивајући очевидац  упада насилничке полиције, уз његову и мајчину вриску. Данас не може нигде да 

нађе запослење , иако је млад и здрав. 

Зашто сам се борио цео живот, и жртвовао најбоље године за живот без дискриминације и 

неправди?  Зато, да би они који су , раније мене лично, мога сина и његову мајку, обесправљивали као `` 

стране плаћенике и издајнике``, `` пријатеље Запада и Америке``, сада настављали да нас тлаче и 

уништавају наше животе. Себе су брзометно прогласили за `` Савезнике Америке ``, нас злостављају 

исти ти, као и  раније, сада они  као `` пријатеље Америке``. А сада су постали транзициони богаташи. 

У чије име, зашто? 

Отворимо очи Србији! 

Србију, неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници удружени са појединцима из званичне власти, 

из потаје намерно економски руинирају и подмукло јој слабе виталност, јер им такав клонуо и 

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

приватизовати ЗА багателу, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ 
МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, да онемогуће РЕСТИТУЦИЈУ, повратак имовине, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, 

лустрацију, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ СТАТУС КУО. 

Њима се у данашњој остарелој и снемоћалој Србији, њиховом сатанистичком и некрофилном пројекту 

једино могу супротставити млади и Верарени.  

Већина њих је напустила бојно поље. 

Већина грађана је на граници обеспомоћености и мирења са судбином. 

Такве грађане може свака шуша преводити жедне преко воде. То је био за тајкуне  њихов сан, који 

је  постао јава, рај за свакојаке деликвенте и лопуже. 

Суштина опстанка, или нестанка једне нације је у људским ресурсима. Ако су они успешни у њиховим 

задацима, све ће бити добро. И обратно. 

Зато тајкуни изгоне младе из Србије, зато они копне Србију. 

Где мачака нема мишеви коло воде. 

Вера ужива у шетњама на Земунском кеју, и да одемо код РАДЕЦКОГ на Дунаву. 

 

 

 

Изненађује ме да  понекад релативно преверемено умиру моћни државници. А знам сиромашке који 

доживеше скоро стоту годину?. 
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 7 јануара је преминуо Марип Суарещ, португалски политичар и бивши председник, доживео је дубоку 

старост. А 8 јануара Akbar Hašemi Rafsandžani, бивши председник Ирана. 

У Бања Луци је 9 јануара прослављен Дан Републике и 25 година Републике Српске. Око ове прославе 

се воде  расправе,  јер Уставни суд БиХ овај датум сматра неуставним. 

Закон прописује да почетком сваке године свака НВО треба да се поново региструје, ако то не учини, 
гаси се. Водим рачуна да рок пријаве не пропустим. До недавно је било довољно да се попуне документа 

и предају у Бранковој улици, сада је уведен други начин, електронским путом. То ми уради за скромну 

цену Миланов симпатични друг и земљак од Љубовије, кога Милан ословљава именом ``рођа 

Лазарица``. 

Покушавам да спасем из старог компјутера нестале податке, не иде, ни флешеви неће да се отворе.  

11 јануар сам се чуо телефоном са драгим пријатељом са Аде  Бобаном  Комненовићем.  

Сестричине Валерија и Ксенија су у суседству, а тако се ретко виђамо. Оне су младе и имају много 

обавеза, а мало времена. 

12 јануара смо од 13 часова Вера и ја шетали Адом, скроз око целог језера.Био  сам пријатно изненађен 

њеном физичком издржљивошћу, пратила је без предаха мој убрзани темпо  

У стану опет истинска најезда буба руса. Узео сам средство против инсеката. То помаже извесно време, 
али се поново појаве, јер их има у многим домаћинствима  у десетоспратници у којој се налази мој стан. 

15 јануара је преминуо Мики Јевремпвић, српски певач (1941), уметник који је обележио читаву епоху. 

 

Био је нарочито популаран 1960-их и 1970-их година.  Његова песма `` Пијем``.ми  је одавала  тужан 
утисак - он због нечега пати? Да ли је то неузвраћена љубав? Можда то говори и упорни очајнички 

рефрен : 

Pijem, al' ne znam cemu sve to  
i pijan ja je ipak volim  

pijem jer jedno davno leto  

samo uz vino mogu da prebolim  

Славни уметници и многи успешни људи, поготову имућни, скоро по правилу имају неку патњу или бол. 

Jедном приликом, то је било средином 1960-их година пред мој одлазак у Брисел, нашао сам се сам 
поподне у хладном зимском дану у топлој кафани  у Хотелу `` Москва``. Напољу је дивљала кошава, 

унутра је било топло и пријатно. Сала је била полупразна. Госте је забављао оркестар монотоним 

потпури мелодијама, потсећао ме је на давне сретније дане, када су слични оркестри забављали живахне 

шетаче на Калимегдану.  

Зашто опет неки оркестар не засвира у неком београдском парку? Да обезнањени народ мало живне? 

Занет својим мислима о мом предстојећем одласку у Белгију, нисам много загледао ко седи  за суседним 
столовима. Нечија снажна рука ме зграби за рамена. Спазих изнад мене стоји сав насмејан драги 

школски друг Ђоле Прудников,( томови 2-5) сликар:``Нисмо се видели одавно, дођи за наш сто``. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88
https://sh.wikipedia.org/wiki/Akbar_Ha%C5%A1emi_Rafsand%C5%BEani
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
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Повуче ме за руку неколико корака и пружи ми празну столицу:``Ово је мој школски друг Тома``, 

представи ме Ђоле.  

Ђоле је уметник, а уметници нису обични људи. Ђоле би понекоме могао заизгледати као помало 
лепршави  шаљивџија. А он то није никако био. 

Био сам изненађен и радостан, седох за повећи сто, остаде још неколико празних столица, спазих поред 
мене два позната певача: Микија Јевремовића и Тому Здравковића, и још једну лепушкасту девојку. 

Нису на рочито обраћали пажњу на моје присуство. Чини ми се да су оба певача била наглашено весела, 

да не кажем поднапита.  

Девојка је фиксирала свој поглед нарочито ка Томи Здравковићу. 

Они су наставили страсну дискусију, није им нимало засметало што сам ја непознат сео за сто. 
Ослушнух, почех да повезујем нити изречених мисли. Живо су се надвикивали, расправљали су о 

женама. 

``Тешко је чувати туђе паре и своју жену``, чух да рече сањиви Мики Јевремовић, очи су му бле 

замућене.Ђоле се насмеја:``Ама ајде Мики, олади, најтеже је чувати своје паре, а ти си доста зарадио, 
немој имати једну, имај неколико жена, једна ко ниједна``. 

Тома Здравковић искористи кратку паузу:``Мики, не доводи своју у друштво где има других мушкараца, 

а ти то стално чиниш, мудар си а чиниш наивно, знај- Лепу жену и виноград поред пута не треба имати`` 

Не познајем их, не желим да се умешам у разговор. Али то учини девојка за столом:``То све важи и за 
мушкарце, живимо у свету мушкараца``.. .   

15. јануара је преминуо Владимир Трифунпвић, генерал-мајор ЈНА (1938). 

 

Сматрам да је у изузетно тешкој ситуацији имао смирености и војничке мудрости  да доноси мудре 
одлуке. 

Према Википедији: ``22. септембра 1991. године, како би спасао око 280 војника и официра у окружењу, 

генерал Владимир Трифуновић је предао касарну у Вараждину, са великом количином наоружања, 
укључујући тенкове. Сам Трифуновић тврди да је својим подређенима издао задатак да онеспособе 

технику и борбена средства и да непријатељу нису оставили готово ништа.  

Године 1994. осуђен је у Београду на ослобађајућу пресуду. Њему је пребацивано то што није срушио 
брану да потопи цео Вараждин, чиме би подавио сопствене војнике, као и грађане Вараждина.  

Оваква порука је за мене доказ да највећу штету наносе прегрејани умови. То није мудра порука, то је 

сулудо повлађивање незнању и наивно наседње DIVIDER ET IMPERA .Србе и Хрвате, браћу  спВера 

завађају, очигледно да таквих потплаћених има не само у Хрватској, него и у Србији. 

1997. године пресуду Трифуновићу је укинуо југословенски председник Зоран Лилић након снажног 

притиска демократске јавности. Врховни суд Србије 2010. године укинуо је пресуду против њега и 

његове групе официра.Трифуновић се до краја свог живота борио са законским средствима како би 

доказао да је у Хрватској невин.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
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Ослобођен је оптужби за ратни злочин против цивилног становништва у Словенији 1991. Окружни суд у 
Вараждину у 2013. години одлучио је обновити процес против њега  у Хрватској. Умро је 15. јануара 

2017. на Војној академији у Београду.`` 

Пресвиснуо је од јада. 

 14  јануара воз који је ујутру из Бепграда кренуо за Кпспвску Миурпвицу, украшен манастирским 

заставама, и натписима `` Косово је српско`` заустављен  је поподне у Ращкпј, на последњој станици пре 

административне линије са Косовом. Након претњи са косовске стране администативне линије да ће 

пруга бити минирана, и информација да ће машиновођа и путници бити похапшени, одлучено је да се 

воз са станице у Рашкој врати за Бепград.  

 

16 јануара је овај наш жалосни свет напустио драги рођак Рајо Кљајић ( томови 1-5), по мајци из 
Братунца а по оцу из Зворника. Много је се намучио од болести и неприлика које су га нападале. 

Преминули су му родитељи, сродници из Босне дошли у Београд, настале бриге, деца, породица.  

Жалосна је судбина многих српских избеглица у Београду. 

Толико драгих заједничких успомена, незаборавних сусрета и свакојаких догађаја још из раног 
детињства. Рођак Рајо, пореклом из Источне Босне,  се оженио Драганом, високом и витком 

достојанственом девојком, интелигентног лица, које се сећам из Међународног студентског кампа `` 

Рашице `` у Дубровнику, почетком 1960-их година ( том 2).  Када је Ани Шово дошла из Брисела у 

посету Београду 1968.године ( том 3), срели смо се са Рајом и Драганом, седели смо у раскошној летњој 

ноћи на тераси Хотела `` Метропол``истуреној у зеленило парка. Сви четворо смо се осећали као 

најближи сродници, Драгана течно говори француски . Она  и Рајо су били прикладан пар, млади, 

факултетски образовани, полетни и способни, пред њима је био живот. 

По природи сам оптимиста и никако се не предајем, али после три врло стресне године у Бриселу, 

описаних неприлика, у много чему последично изневерених вера, тада сам се осећао као неко кога неки 

желе на силу да убеде да је природни губитник. И да му нико није крив.  

А ја сам добро знао да је све супротно од тога. Знам какве грозне ствари и сметње су ми се дешавале за 
ове три  године боравка у Бриселу, и какве су биле њихове разорне  последице на моја тамошња 

остварења ( том 3). 

Неки који су ме посматрали, укључујући и Рају и Драгану, били би зачуђени, навикли су да ме виде 
насмејаног и пуног наде и самопоуздања. Сада сам видео себе у њиховим очима као забринутог и 

смушеног ћутљивка. Такорећи скршеног човека повученог у  себе, и свој мрачни свет кошмара и 

бескрајних  руминација са самим собом. У изразима њихових лица  и очију сам читао сажаљење, можда 

су се питали шта се то са њим  десило?  

Нисам се никако предавао. Осећао сам се као боксер на кога на рингу насрће одједном више њих. Ипак, 
нисам никако хтео да себи дозволим да се осећам пораженим, или изиграним, не правдам се сам себи, 

све схватам. Сматрам да је пристрасни судија у рингу ипак саосећао са мном, да је био, колико толико на 

мојој страни.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Тиха вода брег рони. Живи били  па видели. 

То сам још тада у дубини себе доживљавао као подмукли покушај да ме изиграју. Рачун се не прави без 
крчмара. Ко се последњи смеје најслађе се смеје. То су били мој немушти одговори подмуклим 

злочиниоцима. 

То је било затишје пред буру,прикупљање снаге за следеће битке. Изгубио сам неке битке. Али не и рат. 

Трудим се да извучем поуке. Усамљени појединац је осуђен на пораз. Морам наћи снажне савезнике, 

удружити се. То чиним одавно. 

 

Снага и бујност мојих осећања према Ани су била на неки начин потиснути бригама и стресовима. А 
стресови пију виталност на сламчицу.Они су гутачи не само физичке, него и  менталне енергије. 

Није то била она страсна и бујна љубав каква је била са Пакизом ( том 2). Брисел је за мене у понечему 
био одузимање не само виталности, него пре свега мрачњачки покушај наказа у људском облику- све су 

чинили да у мени убију наду. 

 

Никад то нису успели. Још тада сам био непоколобљив у убеђењу да ћу бити победник.  

Истина и правда су на мојој страни. Бог је са мном. 

Не ради се о Ани, да је то нешто због ње, она је била дивна особа и љупка млада жена. Ја сам јој 
захвалан за све оно што је чинила за мене. 

У Белгији сам сретао закулисане сурове и немилосрдне моћнике. Али и многе такозване обичне људе, 
који су се према мени односили коректно и пријатељски. Ани и њени блиски су се према мени понашали 
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као према свом најрођенијем. Ани и њена породица су ми повратили пољуљану веру не само у 

Белгијанце, него  у  људе уопште. 

Белгија је за мене врло необично искуство.Било је лошег, али је било и много добрих ствари. Тамо сам 
отишао занет површним забавама, шетњама београдским улицама и игранкама, отуда сам се вратио као 

зрео човек, образован и освешћен. 

Нисам осветољубив. Ксенофобија властодржаца је катастрофално погрешан државнички избор. Можда 
је то пролазило раније, вековима. сада се ствари брзо мењају.  

Просвећени и образовани, падају на испиту. Изостају прилагођавања на промене. 

И њима ће мечка заиграти пред вратима. Сада они долазе на ред. Божји млинови мељу полако  али 

сигурно. Правда је спора али достижна. 

Hanibal ante portas.   О tempora, o mores. 

Мигранти , метеци, постају њихва ноћна мора и кошмар. 

17 јануара  је Суеју депарумену потврдио  да су САД увеле санкције председнику Републике 
Српске Милпраду Дпдику, уз образложење да омета Дејтонски спопразум. 

Др. Влада Љубичић је велики борац. Мудар, искусан, упоран. Он је за мене охрабрење и инспирација. 
Има људи који се не предају.Он се не предаје, иако га здравље не служи. Саветовао сам му као лекару да 

је најважније здравље. Јер да би се изборио мора имати снагу, здравље. Предлагао сам му шетње, рано 

легање, здраву исхрану. Не знам да ли је моје савете усвојио. 

Шта се то дешава у Италији?  

 

18 јануара снажан земљотрес је ударио у срце ове велике и моћне апенинске државе, погодио је 

централну Иуалију, покренуо је лавину која је усмртила 23 особе.  Hotel Rigopiano на  Gran Sassu у 

Италији је затрпан лавином, 29 мртвих. 

-Јануар 2017.године.Сећања на Брисел-Бриселски  ( југовић Мишко)  и београдски Делез ( 

Мирослав Мишковић) , чоколадица од кокоса BOUNTY , и претње младих Албанаца у Бриселу. 

Данашњи тероризам у Белији. 

Иако сам Брисел напустио још априла 1974.године ( том 3), и од тада више ни једном нисам тамо био, 
стално се питам: Зашто ја непрестано размишљам о томе далеком граду?  

У мислима бих се враћао у ту малу пренасељену земљу, где са Северног мора често добују кише из 

тмурних суморних облака. А ипак, Белгијанци су радни и ведри? Затицао бих себе у далекој прошлости, 

у ветровитим бриселским улицама које шибају млазеви кише. Или бих из аутомобила који је возила Ани, 
посматрао у Валонији на граници са Француском, зелену симфонију братског грљења малих белгијских 

Ардена и све виших француских планина То ме је у сивим равницама Белгије, тако потсћало на 

брдовити родни крај. Кола би прешла тиху и широку Мезу код градића Динана, и испела се на леву 

обалу ове велике реке. Али сам једног јесењег кишовитог дана мирну путницу Мезу видео сасвим 

другачију, негде  тамо кад се уђе у Француску, испод неке повише планине, била је надошла. Излила се, 

клокотала је и пенила вртлозима. Био сам задивљен, скоро као Дрина. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%98%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/Gran_Sasso
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Како сада изгледају те драге улице где сам провео више од шест година?  

Прочитах недавно у новинама вест да су муслимански емигранти у Бриселу опет напали полицију, негде 
ка улици Shaussee de Wavre у Бриселу. Тргнух се. Па ја сам био запослен у једној од бриселских 

филијала Делез баш у тој улици. ево слике.  

Потом сам прочитао напали су полицију баш код супермаркета Делез, где сам био запослен 1966-године. 

 

Делез Брисел, у улици Shaussee de Wavre,  где сам био запослен  1966.године.( том 3) 

У тому 3 сам описао моје вишегодишње неприлике са албанским насилницима, и са извесним земљаком, 
Србином, запосленим у Делезу, кога су сви звали Мишко, пореклом из једног села у околини Крушевца 

Не  могу никако да поверујем да је ово што се сада дешава на улицама Париза и Брисела истина? а ми је 
неко тако нешто предвидео када сам био у Бриселу далеких 1960-их година, изгледало би ми као пасус 

из футуристичког романа Жила Верна!.  

Време носи бреме. Доноси промене. 

Белгија, на први поглед сива и крајње индустријализована и пренасељена земља, а ипак земља 
необичног дискретног шарма, када се боље упозна- је тада била врло јака и стабилна држава.  

Шта се десило? Како тако моћна некадашња држава, сви су јој се са страхопоштовањем клањали, а сада 
се такорећи ставља у ванредно стање, као да стрепи пред неким? Понекад ми се учини да се у Бриселу 

воде уличне борбе за поједине квартове?  

Тако моћна држава? Како није у стању да их згроми?  Као да због нечега не сме?  

Десетине француских полицајаца је због нечега извршило самоубиство?  

Шта да чине када не смеју да се бране? Ни своје? Колико је само наших полицајаца извршило 
самоубиство? 

Шта је ово?  

Када се сетих бриселског Делеза, сетих се моје недавне куповине у једном спермаркету у једној од 
централних улица Земуна,  што даје на Земунски кеј и наше море, широки тихи Дунав. Уђох у велики 

супермаркет, прошетах кроз редове наслаганих сталажа свакојаким пакетићима и производима. 

 ``Као да сам у овом супермаркету већ био ?, упитах Наду, која је поред мене занета загледала шарене 
пакетиће наслагане у сталажама. Ово је супермаркет Делез ``, Вера ми се накрену у пролазу.`` купио га 

је од Белгијанаца Мирослав Мишковић``. 

Одмах схватих одакле сличност, загледах се мало боље, величина, распоред  сталажа, унутрашњи изглед 

и опрема, све је типско, исто као  у супермаркетима Делез у Бриселу. Учини ми се да чујем исту музику, 
да видим праве правцате тамошње купце како изабирају робу из гондола. Пред очи ми искрсну силуета 

мршавог црномањастог момка Мишка. 
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Београдски Делез, на Новом Београду. 

Свиђали су ми се поједини квартови овога великог града, улице, железничке станице, састајалишта 

младих. Стицао сам понеког драгог пријатеља. У туђини, осећај дружења  уме бити исти као у Београду.  

У Бриселу често пада киша, неопходан је кишобран. А ја га не користим.То јест купим, један, па други, и 

тако неколико пута, увек га негде заборавим. Одлучих да се сналазим без кишобрана, претрчавајући од 

капије до капије, од настрешнице до настрешнице.Трчећи бих тражио погледом уличне мале 

продавнице,  где се кроз излог са улице могу купити врло укусне чоколадне бомбонице, добро познате 
марке Leonidas. Најомиљеније су биле оне са самлевеном кором  поморанџе. 

Друга моја страст су биле мале чокoладе од кокоса BOUNTY. Моја тадашња пријатељица, звала се 

Симон, љупка висока плавуша, се увек смејала када би у мојим рукама видела омиљену 

чоколадицу:``Јеси ли читао као дете књигу ПОБУНА НА БРОДУ БАУНТИ``? Хтела је због нечега да 
буде духовита:``Ти си бунтовник, мани се тога, гледај своја посла``.  

Дан данас ми није јасно зашто ми је то казала?  

Да, сетих се те врло занимљиве књиге, остала ми је дубоко урезана у сећање, читао сам је као ђак 
основне школе.  

Симон је била врло љупка. налазили би се у малој кафаници изнад Гранд плаца, сели би поред великог 
стакленог зида, напољу је ромињала упорна сива кишица са мирисом Северног мора, у кафеу је било 

топло. Све је одисало надом и оптимизмом. 

А касније све поче да се у Бриселу мења!  

Већ неколико година виђам у београдским продавницама и киосцима паковање мале чокoладе од кокоса 
BOUNTY. Исто као у Бриселу. Радо купујем. Када год бих купио, укус и мирис ове чоколадице би 

снажно заголицали негде дубоко у потсвести давно заборављена сећања, као даљинским управљачем би 

отворили давно негде у магли заборава затурену фијоку, усталасали би се сећања, да би извукли на 

површину свести слику ондашњег кишовитог града. Као када риболовац удицом извуче рибу, нашао бих 

се опет, по ко зна који пут у Бриселу. 

Док грицкајући ову чоколадицу од кокоса  размишљам о прочитаној вести о окршајима бриселске 
полиције са терористима, баш у близини супермаркета Делез у Бриселу где сам био запослен, нагрнуше 

нова присећања.  

Видех малопре у новинама слике муслиманских терориста, баш код Делеза у поменутој улици. Баш ту, 
недалеко од  супермаркета Делез 

.  
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Шта чине нечастиви? Када сам се запослио у супермаркету Делез 1966.године, Симон ми је казала да је 
Делез био неки тајанствен човек, који се бавио хипнозом и окултизмом. 

Тих давних година, једног сивог дана, чим сам изашао из радног простора у супермаркету, и упутио се 
стану у кварту СУБ-Слободног универзитета Брисел, треба око 20 минута брзог хода, спазих у даљини 

три млада Албанца са којима сам имао неприлике још од доласка у Брисел 1965.године. Они би 

повремено изненадно искрсли иза неке зграде, кренувши ка мени накострешени,  псовали на албанском 

али понекад и на српском језику.(том 3).Али ме ниједном нису физички напали. Увек када бих их видео, 

владао сам собом, и био сигуран у себе, нисам одговарао на њихове провокације, опрезно и учтиво бих 

се удаљавао од њих. 

Знао сам да их неко моћан шаље? Ко? Сматрао сам их не само за необразоване, него и за кукавице. Како 
их није срамота, иду тројица на једнога?  

 

Тако поступих и овога пута. Брзим ходом замакох иза зграда и упутих се ка стану. Док сам брзо ходао 
кроз празан простор грицкајући  чоколадицу Bounty, око мене нису промицале ни улице ни зграде, сем 

сенки врло ретких журних  пролазника,са обе стране пута у сумрачном недогледу се губе шикара и 

ониже густо дрвеће, иза кога се назире дуга и широка празна пољана. Иза које је у широкој улици велика 

зграда жандармерије. На овој празној пољани би жандарми понекад тренирали  јахање.   

Осврнух се. Скоро да се стварно уплаших. Из огромне пољане су брзим ходом право ка мени журила три 

намргођена млада Албанца што их видех малопре. Сагнули су главе грудима бацајући претеће погледе 

ка мени, задихани су бесно махали рукама у ходу.. 

Док се у мислима враћам у Брисел из врло далеке  1966.године, запитах се изненађен, зар  је могуће да 

ови данашњи терористи тотално заличише на ова три албанска терориста из 1966.године.  

Ко са ђаволом тикве сади  о главу му се лупају.  

Les meteques, o les meteques!, 

Безбедоносне службе Белгије су пале у замку, упале су у клопку. Почеле су да сарађују са криминалцима 
из појединих земаља, чиме су постепено отварале врата страном тројанском коњу, да им гује улазе у 

недра и да се тамо коте. Белгија има врсне научнике, водеће светске социологе, експерте о такозваним 

категоријама странаца које они називају именом METEQUES ( метеци).  

А сада у 2017.години метеци им праве  тешко замисливе неприлике, уздрмали су целу земљу која дрхти 
у страху од страних насилника.  

Зар су они толико моћни? 

Да је актуелна `` плишана револуција`` почела и у Белгији још тада, тврди и независни истраживач Том 
Секер. Он спомиње у тадашњој Белгији „Операцију Гладио―,  у организовању тајних група 

за извршавање тероризма у европским земљама током Хладног рата. Мистерија убистава која су три 

деценије дрмала Белгију, могла би бити на ивици револуционарног преокрета, након што је бивши 

полицајац признао на самртничкој постељи да је био један од чланова „Крејзи Брабант килерс―  насилне 
криминалне банде која је убила 28, и ранила још 40 особа, у низу пљачки које су се десиле током раних 

осамдесетих.Током трогодишњег постојања групе „Брабант Килерс― тројица прерушених мушкараца са 
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маскама, који су говорили француски, викали су на жртве током напада и били познати као „Џин―, 

„Убица― и „Старац―. Извршили су преко десет напада. Мета су били супермаркети и хостели, пуцали су 

на купце и особље, па чак и децу, често само у потрази за ситном готовином и јефтином обом.  

Последњи  напад десио се у новембру 1985. године када су  запуцали у супермаркету Делез у Алсту. 
Убијено је осам особа, укључујући и људе који су полегали по поду и деветогодишњу девојчицу која је 

чекала у паркираном аутомобилу.  

Теорија да је постојала потенцијална веза између „Лудих брабантских убица― и белгијске државе била је 
предмет размишљања скоро од првог напада који је група извршила. Једна од њих је и да је толико 

познавање оружја од стране убица, морало да буде последица стручне и добре обуке. Чињеница да је 

група толико дуго деловала недодирљиво, упркос својој бруталности, изазивала је сумњу да је банда, 

на неки начин и од некога заштићена.Иако је белгијска Влада више пута наредила службама безбедности 

да сарађују са истрагом, они су то сваки пут одбили, што господин Секер назива „класичним примером― 

обавештајних и безбедносних служби „које раде ван контроле демократски изабраних влада―. 

Упознао сам  мудрост обичних Белгијанаца, поготову компетенцију и стручност њихових научника и 

вођа, поврх свега ондашњу застрашујућу моћ њихове државе.То што се дешавало у Белгији са групом `` 

Крејзи Брабант Килерс`` 1980-их , и ово што се дешава данас са мигрантским терористима, никако не би 

било последица лоше  политике  белгијских власти, или мањкавости њихових научника Нису они  тамо 

неке афричке племенске вође, како би казао Гете `` Људи су лонци који плутају и сударају се``. Пут 

Белгије у будућност трасирају мудраци. 

Шта је онда било по среди када се ради о овоме удару у државу, зашто долази до дестабилизацје ове 

моћне и модерне државе коју воде врхунски експерти?   

Једини одговор на ово  сложено и деликатно питање би, по мени, био: ПРИНУДА, Белгија је морала да 

то дозволи!:  

Мени је 1967.године казала скоро потрешена једна Белгијанка, била је сарадница хришћанске 

хуманитарне организације:`` Драги пријатељу, у шта сте ви све запали, нека вам је Бог у помоћи, 

заборавите Делез заувек``. 

Сада белгијска држава увиђа погрешке, после злурадости након Косова, распада Југославије, ратова на 
Балкану,`` Мечка је и њима  заиграла пред вратима``Бог је дошао по своје.   

Les meteques! 

Шта сам све претрпео у Белгији?  

Зашто?  

У то време Бриел је био центар света, седиште ЕУ, НАТО. америчких компанија, сплета свакојаких 
шпијуна и обавештајаца.  

Мала земља је подрхтавала под таквим изазовом. Валонци су слични духом Французима. У Француској 
атавистички виде своју прапостојбину. Белгијанци су прагматични, понекад им Америка као суперсила 

није симпатична, али то не испољавају  барем на видљив начин. Званична власт је привржен партнер и 

пријатељ Америке, иако можда народ није у тој мери. 

Фламанци нагињу Холандији, док сам 1967.године радио два месеца на Северном мору у фламанском 
делу Белгије, видео сам америчку војну базу и америчке војнике, становништво се према њима није 

нимало односило нељубазно. Посматрали би  их у пролазу, без икакве видљиве спољне реакције. 

Питао сам се: како би пролазници реаговали на њих у неком делу Валоније? Знам да би то било 
другачије. Валонци имај дух империјалних Француза, неће ни пред ким да се савијају.  
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Када је 22 маја 1967.године избио велики пожар у  робној кући Innovation у  улици rue Neuve у центру 
града, у коме је  настрадало 325 затечених у згради, био сам посматрач пожара  ( том 3 Роман о Бриселу, 

стране 308-310), неко рече тада да је се у ужареној заблиндираној згради  робне куће чуо узвик:`` Je 

donne ma vie pour Vietnam``( Дајем мој живот за Вијетнам). 

Ани, и шеф наше службе, психолог  Андре Дима, у америчкој пропагандној агенцији Мк Кан Ериксон, 
лоцираној на периферији Брисела, нису знали ни реч енглески. Сви уче и знају француски.  

Обадвоје су пушили. Господин Дима је волео чашицу.  

Причала ми је Ани, да је се он, онак,о омањи,  на некој интерној свечаности, попивши чашицу 
француског коњака, попео на сто, развесељен је скакао победнички високо увис, ка плафону, играјући 

националну валонску игру са карневала у Биншу. 

Био сам сведок у то време сукоба у овој америчкој компанији, између америчког и белгијског клана.  

Дима је напустио због овога ову америчку фирму. Али је опет улетео у америчку фирму, фабрику 

цигарета.( Чини ми се да је мј отац крајем 1950-их година продавао дуван  управо тој фирми ). 

Господин Дима је 1971.године добио принову, сина коме је дао име Грегуар, по имену Римског папе из 
минулих векова. Био је поносан. Пореклом је био из Француске, Ани и ја смо коментарисали: Грегуар, 

грегарни инстинкт, нагон удруживања. 

Био сам једном приликом у великој шатри разапетој на пространом тргу Place Flageu, недалеко од 
пребивалишта Аниних родитеља, гостовао је Француски циркус, водитељ пограма  Француз, снажан 

млађи човек, крајње самоуверен, кипти од енергије мудрости, сав раздраган се скоро заштитнички, као 

на фудбалској утакмици, обраћао франкофонској публици.  

 

Сви су му раздрагано пљескали. И Ани. 

Слушао сам редовно радио емисију за Белгију из Француске, млад спикер врло оштроуман, али крајње 

самоуверен, и препун енергије, је нагло прекинуо патриотску тираду остарелог Де Гола, скоро да га је 
вулгарно понизио, рекавши му потсмешљиво:Les canards de bon Dieu- Патке драгог Бога.  

Национализам постаје превазиђен, застарео. Французи су патриоте, има много националиста, потсвесно 

не воле  Америку, али су свесни да са Америком морају да се савијају. Није им пријатно, Французи су 

велики и поносит народ. Али друге нема.  

Сила не пита. Кога је митити није га љутити. 

Обод малог и плитког језера Ixelle, у Бриселу где лепршају јата припитомљених пловки, уред града, а 
као у дивљини реке у нетакнутој природи, сликовито  језерце грли  кратка уличица, којој су дали назив 

avenue De Gaulle. 

Зар тако значајан државник не заслужује значајнију улицу? 
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Да се вратим на на малопређашње описивање застрашивања три млада Албанца.  

Млад сам, снажан, бавио сам се борилачким спортовима. Бранићу се ако будем морао. па куд пукне да 
пукне. Одмах такву помисао енергично одбацих, не иде да се са њима бијем, друго сам ја интелектуалац, 

друго су они, то мени не доликује. Поврх свега своје неприлике никад нисам разрешавао снагом. Ум 

царује снага кладе ваља.  

Њих је тројица, а ја сам сам. Шта ако имају ножеве, оружје? Њих неко злоупотребљава и шаље их да ме 
изазивају, они не разумеју игру, шта ја да се расправљам са онима који не схватају о чему се  ради? Да, 

али, не прилазим ја њима, него они мени.  

Ипак сам био увек убеђен да они који их злоупотребљавају, су их уствари неуке обманули, да ја наводно 
мрзим Албанце, али да су им строго наредили да све остане само на вербалним провокацијама. 

Они ми се приближише на неколико корака. Раширили изазивачки ноге, један је држао као и ја у руци 
паковање чоколадице Bounty сваки час га приносио устима и грицкао..Псовали су ми мајку, бесно нешто 

говорили на албанском. 

Шта су наши јадни Срби и Српкиње доживљавали на Косову, помислих  тада? 

Онај што је држао у руци пакетић Bounty, крочи корак испред друге двојице, скоро пред мојим носом 

звучно поцепа папирнато паковање и баци га пред моје ноге, узвикнувши јаросно:`` Подигни ``. 

 

Смирено наставих својим путом. Кишица се претварала у снажан пљусак.  

Утом наиђоше нека кола, зашкрипаше кочнице, кроз прозор се промоли глава мога партнера у шаху Др. 
Кирша, научника на СУБ:``Улази, покиснућеш``. 

Када тројица младалачких деликвената  видеше шта се дешава, заждише кукавички кроз шикару, док су 
кола одмицала посматрао сам их како беже кроз пусту пВерану главом без обзира, као поплашене овце 

кад из шикаре искрсне вук. 

Србија је одавно направила грешке у понашању са домаћим мањинама. Али се добро сећам да је се 
полиција Србије олако упуштала у свакојаке тајне дилове са криминалцима и мафијашима, па се 

постепено почела отежано отимати из њиховог подземног кобног загрљаја.  

МУП Србије добро зна колико су инспектора некадашњег ГСУП-а убили криминалци? Данас 
криминалци дрско нападају полицајце, чине провале, крађе, пљачке, неки од криминалаац имају досије 

тежак неколико десетина кривичних пријава. Али не само полиција, него и судство су паралисани у 

загрљају мафијашке хоботнице. 

Криминалци у данашњој Србији нападају и рањавају, или убијају полицајце, чине кривична дела. 

 Судови изричу врло благе казне.  

Како то? Правосуђе и Полиција су два министарства у  Влади Србије.  

А Правосуђе навија за криминалце?   

Држава против државе. 
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Ова држава већ деценијама држи страну прекршиоцима закона.  

Зато сада жање жетву посејаног злог семена. 

Зар Србија није извукла поуку. 

 Само будала два пута удари у луди камен у своме дворишту.Будала довијека. 

Ко са ђаволом тикве сади  о главу му се лупају. 

ГДЕ МАЧАКА НЕМА МИШЕВИ КОЛО ВОДЕ! ТЕШКО ЛИ СЕ ОНИМА КОЈИМА ЈЕ СВРАКА ПОПИЛА 
МОЗАК. 

Откуд стално Делез, и у Бриселу,  и у Белгији, и овде у Београду?  Делез ми долази ноћу у сне, као 
огромна змија, урличем, кажу ми присутни поред постеље.! 

-18 јануар 2017.године.  Томислав Крсмановић: Данашња Политика Масовна умирања људи. 

У прилогу текст из данашње Политике-Сахрањивање од сумрака до свитања у Панчеву и околини. Тако 

је  у целој Србији. Тако није само сада, то траје годинама. Биће олакшани пензиони фондови, раст 

суфицита у буџету, цвета погребна индустрија, трљају руке свакојаки транзициони лешинари и кајишари 

-изнуреди народ им се  не може супротставити. 

Ликују суседи србофоби-Глупи Срби се свађају, а не виде да умиру, благо ли се нама, ако зарати лако 

ћемо се изборити са изнуреним спадалама.  

Бања Лука и Београд говоре о мајоризација других нација или мањина у БиХ и у Србији-Шта се ту може, 
имају већу стопу наталитета.  

А зашто други етницитети имају већу стопу наталитета, није тачно да је то због сиромаштва, друго је по 
среди. И Срби и Српкиње могу нагло повећати број новорођених, али надлежни ту ништа не чине што 

треба.  

Политичари се боре ко ће бити председник, посланик, медија удри у ријалити, да народ не препозна да 
изумире, злобни суседи подстичу будалаштине у Србији.   

ГДЕ МАЧАКА НЕМА МИШЕВИ КОЛО ВОДЕ! ТЕШКО ЛИ СЕ ОНИМА КОЈИМА ЈЕ СВРАКА ПОПИЛА 
МОЗАК. 

19. јануара се срушио облакодер у Техерану, настрадало 20 ватрогасаца. 

Вера је велики љубитељ цвећа. Омиљено место где понекад купи цвеће се налази на Земунској пијаци. 

-19 јануар 2017.године. Обратио сам се поново Одбору за људска права УКС-Удружења 

књижевника Србије .  

LE QUART-ЗАКРЖЉАЛИ ЧАПУР. Трагедија наших писаца и стваралаца -ТАБУ о којем  треба 

најзад проговорити. 
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Мени је ускраћена слобода литерарног стваралаштва, жртва сам подмукле цензуре. Спречен сам да 

пишем моју књигу. Од  мога боравка у Бриселу Белгија ( том 3, 1965-1974) упорно стављам у жижу 

разматрања и позивам на измену мисли о горућем проблему не само мом личном, него и многих других 

стваралаца.А то је и питање широког националног значаја.  

О томе нико не спмиње? Да ли то неко у овбиј духовно хибернатизираној Србији  уопште и препознаје?  

Желим да ставим на расправу једну велику несрећу. Многе погађа а сви ћуте. 

То је својеврсно подмукло  интелектуално кастрирање 

Које производе свакојаке сметње у различитим областима, гушења, насртаји.  

Који сви заједно копне личност и лично стваралаштво, као што гуја својим уједима у градини ископни 

овцу. 

Када то кажем мислим на тешке животне неприлике, или личне и националне  трагедије, које могу бити  

проузроковане од појединих локалних, или глобалних власти. 

А последично би настајала нечувена пошаст.  

Када навале неприлике, сиромаштво, насиље, стваралаштво је пригушено. Без слободе, мозак је као 

плућа без ваздуха.  

О овоме феномену коме сам дао назив LE QUART ( смишљено смањење личности и креативних 

потенцијала на четврину- ЧАПУР), придајем посебну пажњу у свим мојим књигама. 

Ставио сам  на увид  ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА доказе о 

заплени рукописа мојих необјављених књига од 1975.године до данашњих дана, што је најдрастичнији 

облик цензурисања. Наводим само неке од њих: 

-2 децембра 1981 године органи СУП-а Београду су запленили рукопис моје књиге која је била спремна 

за публиковање КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА, никад није била враћена. Доказ: Сага о ... ићима Том 4, 

ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ-ttp://enlite.org/sage/4.pdf. стр.315, 316, 317, 318, 469, 

470, 351,  345, ( врло споро се отвара јер има преко 1.500 страна, примерак књиге у класичном штампанм 

облику се налази у архиви УКС). 

-априла 2000.године је дошао велики полицијски камион и однео страначку и моју  личну архиву,  

укључујући рукописе 20 необјављених књига спремних за  штампу, 2.000 примерака књига аутора Кена 

Скуланда, професора Државног Хаваји универзитета Хонолулу и специјалног саветника Беле куће,и 

познате америчке научнице др Мери Руварт , опсежну личну преписку са појединим светским 

политичарима,  и ствараоцима, неколико хиљада досијеа жалиоца на повреде њихових права,  примерке 
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листа ЉУДСКА ПРАВА,  све до личних фотографија. До данас ништа није враћено Почињен је монст 

руозан духовни злочин, нестало је све што сам стварао. Докази:   Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- 

ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСKИХ НАРОДА---http://enlite.org/sage/5.pdf., стране  1003 до 1013. 

-Органи  полиције су у неколико наврата од 1975.године упадали  у стан и заплењивали рукописе мојих 

необјављених књига, што се исчитава у мојим књигама. 

-од како имам лични рачунар  1997 године, насилницима је олакшана саботажа мога литерарног 

стваралаштва,  рукописи мојих  књига им се налазе на дохват руке. Будући да они контролишу 

провајдере  имају директан увид у директоријуме власника личних  рачунара, пошто нема адекватних 

санкција,  могу по потреби украсти, уништити, опструирати рад на писању књига, успоравајући, 

претумбавајући, и на друге начине. Они су наставили, стање се погоршало.     

- иако сам судски рехабилитован решењем  Вишег суда у Београду из 2012.године, са правом 

обештећења, као жртва прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе --

http://enlite.org/bela/02.doc- БЕЛА  КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА , 19 маја прошле године је мој лични 

рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и труда, 10.6.2016.године сам 

позајмио новац и купио нов компјутер.  Том приликом је почињен нов монструозан духовни злочин, 

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

Овом терористичком нападу је претходило појачано вишенедељно мрцварење у раду са личним 

рачунаром, кочење, застоји, упади у систем, учестале поправке, а што траје од 1998.године, од како 

поседујем лични рачунар. Био сам изложен несносном стресу, застоју свих за мене значајних активности 

које обављам на компјутеру, изгубио сам време, исцрпљиван  финансијски.  

Где је овде слобода научног и књижевног стваралаштва.?  

Али, не ради се само о заплени делова књига. Моја књига је подмукло цензорисана и осакаћена  без  

званичне забране.  

Али то није онај класични облик цензурисања. 

Писање ове књиге се дешава у специјалним и ванредним околностима.Нарочито када се ради о блокади 

рада на моме персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 

интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, крађи реченица, и тд.  

Моја концентрација и инспирација су у оваквим тешким крајње стресним околностима биле у великој 

мери изложене неизмерним искушењима, испрекидане сталним и врло интензивним  стресом.  

А писање стилски  и материјално дотераних књига, захтева мир и опуштеност.  

Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим тананим мислима 

и емоцијама, да их смирено преточим у најбољи избор речи, да све то дотерам.  

Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, на делу је 

осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет  овога амбициозног пројекта. 

Због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и фонта 

појединих поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама уметнутих слика, па и о 

читљивости појединих скенираних докумената. 

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

http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
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Добар пријатељ др. Влада Љубићић ме је запитао: `` Пиши на писаћој машини``? ` Немогуће јер 

користим изворе на интернету и гуглу``, био сам кратак`` Он ме опет упита: `` а зашто не снимиш сва та 

докмента и фајлове књига на флешовима и на друге начине``?  

`` И то чиним, али морам све испочетка, друго, изнеВера се празне флешови, сви из њих нестане, 

дискови, то узима огромн време, нервира``, објаснио бих му.  

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

QUART (смишљено  смањење личности и креативних потенцијала на четврину- ЧАПУР), се нарочито 

бавим у мојим књигама. Јер је то у вези са централном темом моје  књиге:  НАСИЉЕ, ускраћивање 

слободе и људских права. Шта чинити?  . 

Понављам, овакав на први поглед  хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни креативни 

подухват,  је као такав,унакажен. Али је управо, и каотакав, на неки начин баш због тога вредан.  

Јер је управо због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само прошле, него 

и данашње Србије. 

 

 Наш еминентни писац Драгослав Михајловић је имао моје књиге у својим рукама, узвикнуо ми 

је:``Стил је рогобатан, то неће нико да чита, почне па остави``. 

29 новембра 1988.године сам објавио текст ``Расправе између  "умерених" и "радикалних ". Тема овога 

текста је управо злоупотреба-, гушење потенцијала јединке. Ондашња власт је све чинила да спречи да 

истина изађе на видело, да угуши оне који би хтели да на прави начин, без длаке на језику, обзанане 

рушилачку помаму која је све више узимала маха на овим просторима. 

Ондашња власт је мање гушила такозване ` умерене`` прегаоце за демократију, јер јој је тако одговарала. 

У "умереној" струји постоје афирмисане личности из јавног, културног, научног и уметничког живота 

(Напомена аутора: који су касније постали власт у, политичким партијама и невладиним 

организацијама). Могуће је рећи да су их власти релативно поштеделе, јер су били благи у осудама 

злоупотреба власти, и из опреза да им се не замере  

Са друге стране су били "радикални". Они су често аутентични страдалници, многи од њих прогоњени 

од свог детињства, преживели су све врсте прогона, кршења људских права, дискриминација. Често су 

такве особе биле дискриминисане и онемогућене да стекну образовање, мада не увек,  без ресурса и 

инфраструктуре,   

Притисци, тешке егзистенцијалне ситуације, репресија, удружени са последичном душевном 

пренапрегнутошћу, сатерани  у временски теснац, све би то стварало врло непогодан миље за 

плодоносно стваралаштво. 

Услед тога и  недостатка инфраструктуре, често без добрих писаћих машина и других техничких 

уређаја, нису били у могућности да осигурају адекватну језичку експресију, да се изјасне на јасан и 

концизан начин, и да обезбеде прихватљиву материјалну презентацију.  

Њихови креативни потенцијали су били  гушени , систематски смањивани. 
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 Истинске, али неафирмисане националне елите, су тако бивале подмукло сасечене, као бујно дрво када 

му шумокрадице ноћу скрешу гране, све до претварања у пањ, у ЧАПУР. 

Због оваквих објективних околности, "радикални", који су често били аутентичне националне елите, су 

били онемогућени да се јавности представе на адекватан начин и да буду исправно процењени и 

прихваћени.  

Сада  `` манипуланти`` покушавају да то исто да чине са мном у 2017.години.  

Са јасним циљем да од мојих књига одбију потенцијалне читаоце, и да обезвреде кредибилитет и 

убедљивост  мојих ставова и тврдњи. 

Као што тешке животне околносги гуше појединца, о смањењима потенцијала се може говорити  када се 

ради о читавим нацијама. 

О овој теми често расправљам у мојим књигама. Примера ради се позивам на анализу овог феномена, 

када се ради о  нашој земљи, и балканским народима, у тому 4 , САГА О ... ИЋИМА ( 1979-1992) ТАЈНА 

ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ  ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ , стране 30 до 34. 

Укратко ћу сада резимирати тадашње излагање. 

Нашем народу је 1945 наметнут комунизам насилно, против воље, на превару на изборима који су били 

``ћорава кутија``, видео сам својим очима ( том 1).  А ШТА СУ ЧИНИЛИ НАШИ ПОЛИТИЧАРИ, 

комунистичке вође?  

Да ли су оин криви што је заведен комунизам? Не бих рекао, огромна већина њих је се борила за 

остварење њихових идеала. Били су заведени. Али се испоставило касније да су ти њихови идеали били 

изневерени, многи нису хтели да се одрекну оних идеала за које су се борили, обично су такви лоше 

пролазили. Многи други су пак кренули у супротном правцу опијени влашћу и п привилегијама. Није 

било мало оних који су застранили, постали окрутни бирократе, пли истински прогонитељи.                                                        

Да ли су њихови избори били на своме месту? 

АКО НЕКО ПРАВИ ПОГРЕШНЕ ИЗБОРЕ, СНОСИ ПОСЛЕДИЦЕ. 

УПРАВО УКАЗУЈЕМ НА ТЕ ПОГРЕШКЕ ПОЈЕДИНАЦА, ОБИЧНИХ МАЛИХ ЉУДИ, ИЛИ 

ДРЖАВНИКА, И САМЕ ДРЖАВЕ 

. ЗАШТО СУ ПОЈЕДИНИ НАРОДИ И ДРЖАВЕ ПРОСПЕРИТЕТНИ?  

ТО ЈЕ СЛОЖЕНО ПИТАЊЕ, АЛИ ЈЕ ВРЛО БИТНО ДА СУ У ПРОШЛОСТИ МУДРО ПОСТУПАЛИ.  

УКАЗУЈЕМ НА НЕПРОМИШЉЕНОСТИ  ПОЈЕДИНАЦА, И НЕ САМО ЊИХ. НЕГО И НА 

ПОСЛЕДИЦЕ. 

СТАЛНО ПРИСУТНЕ ТЕМЕ У ОВОМ АУТОБИОГРАФСКОМ РОМАНУ СУ: СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, 

ПРИНУДА, РЕПРЕСИЈА И СТРАХ, ДРЕСИРАЊЕ ПОЈЕДИНЦА ДА ПРИХВАТИ НОРМЕ МОЋИ.  

АЛИ И ДРЕСИРАЊЕ ЧИТАВИХ ДРЖАВА, И НАРОДА? КАКО МУДРО ОДГОВОРИТИ НА 

ОБЈЕКТИВНУ ПРИНУДУ?  

ИСТИЧЕМ ПРАВО НА САМООДБРАНУ, ПРАВО НА ЛИЧНИ ИЗБОР.  

ПИТАМ СЕ: -КАКО ОСТВАРИТИ СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ? -КАКО ПРЕЖИВЕТИ? ОВОМ КЊИГОМ 

СЕ БАВИМ ПРОЦЕСОМ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПОЈЕДИНАЦА, НАЦИЈА И НАШЕ БИВШЕ И 

САДАШЊЕ ДРЖАВЕ.  
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Треба прихватити неминовности, сила не пита, кога је молити , није га љутити, не може се главом кроз 

зид.  

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЈЕДИНКЕ, ДЕТЕТА, И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НАЦИЈЕ, ИМАЈУ ВЕЛИКЕ 

ПАРАЛЕЛЕ И СЛИЧНОСТИ.  

БЕБА, ОНДА КАДА ИЗ ИНСТИНКАТА И НЕСВЕСТИ ПОЧНЕ ДА СЕ ИНДИВИДУИЗИРА, ОНА 

ПОЧИЊЕ ДА УЧИ ДА ПОШТУЈЕ ПОРОДИЧНЕ НОРМЕ, СРЕЋЕ СЕ СА БЛАГИМ ОБЛИЦИМА 

ПРИНУДЕ. КАСНИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, У ШКОЛИ, НА РАДНОМ МЕСТУ, МОРА 

ДА СЕ СВЕ ВИШЕ ПОВИНУЈЕ ДРУШТВЕНИМ ПРАВИЛИМА. ОВАЈ ПРОЦЕС ЈЕ СЛОЖЕН, И 

БОЛАН, И ПОДРАЗУМЕВА СТРАХ И ПОТИСНУЋА У ПОТСВЕСТ. АКО ЈЕ ДРЕСИРАЊЕ БЕБЕ ОД 

СТРАНЕ РОДИТЕЉА КАКО ТРЕБА, АКО НИСУ ПРЕСТРОГИ, ИЛИ СУВИШЕ ПОПУСТЉИВИ, АКО 

ЈЕ ЊИХОВО ВАСПИТАЊЕ ПРИЛАГОЂЕНО ПОЈАВЉУЈУЋОЈ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТА, ОНО ЋЕ СЕ 

ХАРМОНИЧНО РАЗВИЈАТИ. И ОБРАТНО, АКО СУ РОДИТЕЉИ ПРЕСТРОГИ, ИЛИ СУВИШЕ 

ПОПУСТЉИВИ, ДЕТЕ РАСТЕ ДУХОВНО И ДУШЕВНО ОСАКАЋЕНО. НАСТАЈУ ЗА ЦЕО ЖИВОТ 

МАЛАДАПТАЦИЈЕ И МАЛИГНИТЕТИ. ЗАШТО НАВОДИМ ПРИМЕР ДЕТЕТА? ЈЕР ЈЕ ТАКО И СА 

ЧИТАВИМ НАРОДИМА. АКО ЈЕ ДРУШТВЕНИ ОКВИР ДЕМОКРАТСКИ И ПРОСВЕЋЕН, 

ПОДАНИЦИ ЋЕ ВРЕМЕНОМ СТАСАТИ У СМИРЕНЕ И ИЗГРАЂЕНЕ ЛИЧНОСТИ. ТАКВЕ 

ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ СУ УПРАВО ЗБОГ ТОГА ПОБЕДНИЦИ. ИМАЈУ КВАЛИТЕТНЕ ЉУДСКЕ 

РЕСУРСЕ. А ОНИ СУ НАЈВАЖНИЈИ РЕСУРСИ. АКО ЈЕ НЕОСНОВАНО РЕПРЕСИВАН, ИЛИ ПАК 

НЕ КАЖЊАВА ПРЕКРШИОЦЕ, ПРОИЗВОДИЋЕ МАСОВНО ДУШЕВНО, ДУХОВНО И МОРАЛНО 

ОСАКАЋЕНЕ ПОЈЕДИНЦЕ.  

ОВА КОНСТАТАЦИЈА ЈЕ ВРЛО ПРИМЕНЉИВА ЗА ОВЕ БАЛКАНСКЕ ПРОСТОРЕ И ЊИХОВЕ 

СТАНОВНИКЕ. ЈЕР СУ ОВИ ПРОСТОРИ ХИЉАДАМА ГОДИНА ПОЗОРНИЦА КРВАВИХ РАТОВА, 

ВЕКОВНИХ СТРАНИХ ОКУПАЦИЈА, СИРОМАШТВА, МИЛИОНИ СУ СЕ САВИЈАЛИ ДА САМО 

ПРЕЖИВЕ. ПСИХОЛОГИЈА ЉУДИ СА ОВИХ ПРОСТОРА ЈЕ ДРАСТИЧНО ОБЕЛЕЖЕНА, 

РАНЉИВА, ОСАКАЋЕНА. РАСПАД ЗЕМЉЕ, РАТОВИ, СИРОМАШТВО, БОЛЕШТИНЕ, СТРАХ. ТО 

СВЕ ЧИНИ СВОЈЕ. КАКО ЈЕ СЕ СВЕ ОВО ОДРАЖАВАЛО НА СПОСОБНОСТ НАШИХ ЉУДИ ДА 

НАПРАВЕ РАЦИОНАЛАН ИЗБОР?.  

Већина би ћутала савијене кичме. Вишедецинјска тиранија и страх су савили кичме.  

Са великом тугом запажам да овај поредак производи духовно осакаћене појединце, да не води процвату 

личности како то већ деценијама труби- ЧОВ ЕК КАКО ТО ГОРДО ЗВУЧИ, ЧОВЕК ЈЕ 

НАШАНАЈВЕЋА ВРЕДНОСТ, него да производи смањене личности, чапур . 

Наш народ је генетски врло виталан и мудар.  

Али су кроз историју поједини политичари правили погрешне изборе. Један наш славни војсковођа је 

казао:``Што год смо ми добили ратовима, наши политичари би предавали другима у миру.`` 

Завођен је комунизам самоуправљање, несврстаност, свакојаке ``мудре`` реформе.  

Неки дрско питају: А зашто је  народ то дозволио, Срби су лоши генетски``.  

Један ``високи``режимски интелектуалац је на једном скупу добацио:`А што Срби дозовВеравају 

свакојаке лажне вође, какав народ такве и вође``.  

Придружи му се грлата жена из публике:  Ако слепац води слепца пашће у јаму. Потребно је и у Србији, 

као и у Босни и Херцеговни довести стране стараоце, као оним распамећеним лишеним пословне 

способности`` 

Људска злоба уме бити опака. У оваквим злонамерним ставовима нема основа и логике. 

Српски народ је обеспомоћен . 
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Треба да ојача. 

20 јануара је је  инаугурисан Доналд Трумп, 45. председник Сједињених Држава. 

 

Избор Доналда Трампа за председника САД је широм планете поузроковао свакојаке контраверзне 

коментаре и буру опречних реакција. 

Његове похвале Србима и наговештаји промена политике према Балкану су изазвали истинско 
одушевљење међу Србима. Аналитичар Драгомир Анђелковић оценио је да то што је нови амерички 

председник Доналд Трамп у инаугурационом говору поновио да је за њега радикални исламизам највећа 

опасност, представља гаранцију да ће Срби постати врло брзо савезници са Американцима. Још једна 

важна ствар код Трампа је нешто што није садржано у његовом говору, а потврђује његове намере– а то 

је састанак шефа његовог кабинета Рејнса Прибуса са шефом Представништва Републике Српске у 

Вашингтону Обрадом Кесићем, када је Прибус рекао:`Ми волимо Србе`―, напоменуо је Анђелковић. 

Када је реч о Балкану и Србима, Анђелковић је истакао да порука Трампа да уважава право другима да 

воле своје земље и да Америка више неће наметати другима режиме, представља за Србе сјајну вест. 

Наредних дана је изрекао низ извршних наређења: слабљење Obamacare, градња зида према Мексику, у 

вези имиграције, градња нафтовода Кеистоне КСЛ и Дакота, повратак забране међународног саветовања 

абортуса, замрзнуто запошљавање у федералним агенцијама, повлачење из Транспацифичког 

партнерства. 

21. јануара је најмање 16 људи погинуло, а око 40 је повређено након што се ауупбус који је превозио 

мађарске ђаке запалио у северној Иуалији. Шта се то превире и прекувава у заталасаној Италији?   

Ко је Орбан, ко стоји иза  њега?   

Како се после свега тога профилишу односи Италије и Мађарске?   

  -Јануар 2017.године. Студенти за истину о Косову. 

Ова НВО је објавила врло запажено саопштење, колико су они обавештени о Косову, колико мудро 

процењују?  

Документ број  507 A.Интегралан текст. 

23. јануара у казахсуанскпј престоници Асуани, почели су мировни преговори који су окупили 

представнике сиријске владе и ппбуоенишких група 

23 јануара је преминуо Бошко Крунић, Социјално-политички радник САПВ, СФРЈ (рођен  1929) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Donald_Trump_Pentagon_2017.jpg
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 24. јануара сам се јавио господину Станићу из Архива САНУ, чим завршим том 6 ове књиге доносим му 
је. 

 25 јануара је  Трумп потписао извршно  наређење забрањује улазак грађанима неких муслиманских 
земаља у САД, што изазива протесте, а судови обарају делове одредбе. 

На Светском првенство у рукомету - Француска 2017 .: Француска 1, Хрватска 4. - бронза изгубљена у 
драматичној завршници са Словенијом. 

 29 јануара Саша је била у болници. 

26 јануара  научници са Харварда су објавили прво стварање метализираног водоника у лабораторији 

користећи дијамантски наковањ. 

У Украјини дошло до ескалације сукоба између укријинске впјске и прп-руских сепарауисуа у 

близини Дпоецка, а три дана касније украјинске снаге су покренуле офанзиву после две године рауа на 
исупку земље. 

29. јануара је наоружани нападач усмртио 6 особа и повредио 8 у нападу на џамију у Квебеку. 

31 јануара је око 150.000 људи изашло на улице Букурещуа и још толико у још неколико 

градова Румуније, због одлуке да се ублаже прописи о борби против корупције. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

-Фебруар 2017.године. Догађања. 

1 фебруара је одржан састанак највиших званичника Београда и Приштине у Бриселу, у потпуности је 

пропао и није донео никакве резултате. 

2 фебруар 2017.године. Jаке снаге жандармерије упућене су на Југ Србије у Ращку пбласу и Прещевску 
дплину. 

 

 

У Косовској Митровици  влада велика напетост  због тензија, које су настале после неуспелих разговора 

између српске и албанске делегације у Бриселу и порука које стижу из Приштине, да неће никада 

дозволити формирање Заједнице српских општина, па су на улицама појачане патроле косовске 

полиције.  

У међувремену је стигла информација да су јаке снаге Жандармерије кренуле ка југу Србије.  

Председник Томислав Николић је после сусрета са амбасадорима Русије, Кине и САД пренео да 

понашање делегације Приштине у последњој рунди дијалога на високом ниову није било у циљу 

постизања договора―. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.intermagazin.rs/napeto-na-kosovu-ka-jugu-srbije-krenule-jake-snage-zandarmerije/zandarmerija-4565/?lang=cir
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Неколико стотина косовских Срба окупило се надомак зида на мосту преко Ибра у Косовској 

Митровици. У исто време, Жандармерија на југу Србије је из предострожности у повишеној 

приправности. Окупљени грађани су репортеру Тањуга рекли,  да су уплашени због свега што се 

последњих дана дешава у вези са рушењем потпорног зида у близини моста и напетости.  

Премијер Александар Вучић састаће се у Рашкој с политичким представницима Срба с Косова и 
Метохије 

Арапско пролеће не јењава. Јеменски Хууи тврде да су успешно лансирали балистичку ракету на Ријад, а 

најавили су још напада на главни град Саудијске Арабије која је у маруу 2015. године покренула 

војну агресију на Јемен. 

Грешком руске војске, три турска војника су погинула, док их је 11 рањено, током ваздушних напада у 
северној Сирији. 

8 фебруар 2017-године. Са Вером у биоскопу у Југословенској кинотеци у Узун Мирковој улици- 

ирански филмови. 

Иран је велика држава, још из Брисела трају моја дружења са  мудрим и врло виталним Иранцима. Тако 

далеко до наше земље, а тако сличан дух? Питам се о чему се ради? Иран и Иранци у мени од детињства 

побућују нарочит интерес. Још средином 1950-их су се у ондашњој Југославији учестало спомињао 
Иран, и политичар по имену Мосадик.  

Ко влада Ираном? Отац ми је 1953.године кратко одговорио на ово питање: Има нафту, интерес Запада. 

А онда из деценије у деценију снажне турбуленције: Риза Пахлеви, Ајатолах Хомеини, рат са Ираком, 

потреси државни удари, трустно подручје. 

У Југословенској кинотеци је недеља Иранског филма. И Вер у и мене интересује да боље упознамо ову 

велику и необичну земљу и њен народ. 

 

Филм се дешава у великом модерном граду, где се ипак назире судар Старог и Новог. Старо узмиче и 
топи се. Главни јунак снажан и маркантан, не много црномањаст, могао би бити и Србин, је оболео, 

опоравља се од тешког можданог удара. Изгубио је памћење. Живи сам,није сиромашан.  

Изгледа да је био моћник? Али се нешто десило? Растао се од жене. Кћерка отишла у Америку. Неко га 
обилази и помаже му. Али их се он не сећа од раније. Лопови му краду пошту и ствари из дворишта. Где 

је полиција?  

Дошла из Америке кћерка, да се постара о своме болесном оцу. Он је не препознаје.Али је прихвата у 

домаћинство у коме је и она била. Иако она с` времена на време употребљава енглеске речи, као о кеј, и 
слично, иако је стекла западњачке манире, иако је постала модерна жена, ипак је сачувала иранско 

достојанство, морал и оштрину духа. Показује оцу слике када је била мала, који је не препознаје  њему 

иду сузе на очи. Полако му се враћа памћење. Кћерка хоће да га измири са разведеном супругом. Њена 

мајка је одкада је сама кренула својим путем и сновима. Да ли да се врати своме мужу или да се 

препусти узбурканим таласима који носе њену животну барку? Скоро као у Америци: Сретно разведена. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/2015
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83_(2015)
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Као код нас. Не баш исто.Али слично. 

Цела планета се мења, односи међу људима, брак, породица.  

Али, упркос свега Иран има око 80 милиона становника, јаку породицу и високу стопу наталитета. Неће 
мудри Иранци пасти на испиту са наталитетом, породицом,  браком и абортусима, као што је снемоћала 

Србија у духовним и моралним  развалинама иза комунизма?  

9. фебруарa у експлозији гаса у подземном постројењу за пољоприредна истраживања у 

јужном Ирану погинуло је пет радника, док их је девет повређено. 

У нуклеарној централи компаније ЕДФ у Фламанвилу на северозападу Француске, одјекнула је 

експлозија услед пожара у реактору, при чему нико није повређен и нема нуклеарне опасности. 

-13 фебруар 2017,године. На аеродрому у Куала Лумпуру  Убијен Ким Џонг Нам, полубрат лидера 

Северне Кореје. 

 

 

Kim Džong Nam i Kim Džong Un.  

Према првим извештајима њега су на аеродрому отровале две жене. 

Убијени полубрат севернокорејског лидера је био познат по заговарању коренитих реформи у Северној 

Кореји ,отварању свету  и тржишту.Због чега је дошао у сукоб са полубратом. Овакви његови ставови су 
се јавили након њгових студија у Швајцарској, откуда се вратио са новим схватањима. Још као дечак је 

покушао да се прошверцује са пасошом друге државе у Јапан,  да види тамошњи Дизнленд, враћен је у 

Кину, избио је мали скандал. Полубрат га је изоловао.   

Последњих година је живео махом ван земље. 

Његово убиство је постало истинска мистерија. Према америчким изворима убиле су га севернокорејске 

власти. 

Не могу да схватим како је лидер једне тако моћне и антизападно, непријатељске  оријентисане државе, 

дозволио да његов полубрат оде на студије у непријатељску Швајцарску?  Пустио пиле у лисичју 

јазбину? А још више не могу да разумем, како тајне службе Северне Кореје  нису спречиле његову 

индоктринацију за време студија у Швајцарској ?  

За мене у овој гео-политичкој слагалици мањкају логички делови? Како је поредак у Северној Кореји 

био тако несмотрен да тако нешто дозволи? Тако нешто не доликује таквој моћној држави,каквом се 

приказује Северна Кореја?  

Из балканске социјалистичке Југославије сам отишао у Белгију,  где сам боравио у два наврата, од 1965 

до 1971 и од 1973 до 1974. године где сам завршио пост-дипломске студије и започео докторат.  

Потпуно сам свестан шта се за време мога боравка  Белгији догодило са мојом свешћу, виђењима света. 

То је био истински интелектуални  земљотрес.  

У Београд сам се вратио са новом зрелошћу и потпуно новим виђењима стварности. 

Схватио сам још тада, да тоталитаризам и отвореност граница  страним утицајима, а то је био случај  са 

Југославијом, ће неминовно водити либерализацији и демократизацији.   

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Не може и јаре и паре.  

У Југославији су настали тектонски ломови,  ратови, распад земље. 

Сретао сам док сам био ван земље наше младе људе, интелектуалце, студенте, научнике, укучујући децу 

појединих југословенских утицајних политичара, они су постајали скривени, или понеко од њих 

отворени дисиденти. Многи се нису вратили у земљу. 

Југославија није била у стању да се стара у довољној мери о  својим људима ван земље. 

А зар је Северна Кореја слична пропалој Југославији? 

13. фебруара  власти Калифпрније наредили су евакуацију око 180.000 људи који живе низводно од 

бране на реци Федер код града Прпвила због пукотина на преливнику. 

-Фебруар 2017.године. Томислав Крсмановић: ДРАСТИЧАН  ПОРАСТ  УМИРАЊА. СРБИЈА ЈЕ 

У РАТУ. А НЕВИДЉИВОМ, ВИДЕ СЕ  ЖРТВЕ А  НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ.  

На београдским гробљима, број  погреба током јануара је премашио неславни рекорд из истог месеца 

2000. године. Слично је и у суседном Панчеву, у последња два месеца је повећање до невероватних 60 
одсто у односу на исти период прошле године, у Нишу ,у Ужицу, Новом Саду  Овако је у целој Србији.  

Кривуље рађања и умирања су се укрстиле, у Србији више умире него ли што се рађа, Србија је сваке 

године мања за један град осредње величине.  

За само десет година, опустошена је унутрашњост Србије, нестају читава села као потонули библијски 
градови, затварају се школе, празне се обори и штале, не обрађују оранице,  становништво стари, све је 

болесније, млади одлазе, распадају се породице, у многим селима се годишње роди једно а умре 

двадесетак житеља. 

Документ број 508. 

14 фебруара на седници Председништва Српске напредне суранке једногласно је одлучено да 

актуелни премијер Александар Вушић буде кандидат напредњака на избприма за председника Србије. 

Црнпгпрска скупщуина је одлучила да одузме имунитете лидерима опозиционог Демпкраускпг 
фрпнуа, Андрији Мандићу и Милану Кнежевићу, који се сумњиче да су умешани у организовање 

терористичких напада у изборној ноћи претходне године.16. фебруара је суђење лидеру Грађанске 

иницијативе СДП Пливеру Иванпвићу враћено на почетак. 

18 фебруара је преминуо Крсуп Щканауа, југословенски и српски филмски редитељ (1924). 

19 фебруар.2017.године. Хтео бих да са Миланом идем у Јеврејски клуб и да одем заједно у ресторан  
Tел Aвив  улици Царице Милице и Београду. Мерил је  у неприликама, Нина Дрндарски јој је 

препоручила да одржава високу зграду у којој станује у близини Дунав станице.  

20. фебруара  је у Њу Јорк у изнеВера преминуо Виуалиј Шуркин, руски дипломата , представник у 

ОУН.(1952) 

Срео сам Веру пред рестораном Банија у некадашњој улици 29 новембра. То је одмах ту у суседству 
београдског кварта, где је моја породица становала од 1952 до 1955.године ( том 1).  

Искористио сам ову подударност да јој покажем наш стан у некадашњој улици Генерала Махина број 12. 
Вера  има изграђен смисао за лепо и стилски грађене грађевине. Сада се некадашња улица Генерала 

Махина зове улица Миће Поповића, сликара. Улица је од тада доста промењена, нигде нема ондашњих 

станара и суседа, А Мићу Поповића лично познајем, остао ми је у драгој успомени  када ми је у његовом 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2017.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1924
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1952
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сликарском атељеу у поткровљу САНУ тужно саопштио: И са мојима нешто петљају са психијатрима. 

Сарађивали смо у борби за људска права ( том 4). 

 

Мића Поповић други с  ̀десна 

Pasqualina je из Француске, Америке, не знам одакле, она се бави психолошким  анализама  личности. 
Уједно је и нека врста врачаре, прориче будућност. Контакт са њом сам успоставио преко интернета. 

Проследио сам јој на енглеском неколико захтеваних података о себи, већ следећи дан сам добио њен 

брзометни одговор. На неколико страна је исписала психолошку анализу моје личности. Био сам у 

правом смислу речи фрапиран њеном интелигенцијом, савршеним баратањем енглеског језика. А тек 

колико ствари о мени је погодила?  

Како, а тако је далеко?  

Одговорио сам јој на француском. Развила се преписка на том језику, који она такође савршено познаје. 

Пасквалина је врло занимљива, али и тајанствена особа? 

 Ко је она?  

 

       Pasqualina 

28 фебруара је се десила експлозија у Крагујевачком техничком центру за поправку, у којој су 
настрадале четири особе. 

Данас сам био са Ољом и  њеном пријатељицвом Драгицом Тошић ( томови 4 и 5). Придружио нам се и 
Миле Банић ( томови 2-5) 
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-Март 2017.године. 

1 марта је македонски председник Иванов одбио да да мандат Зорану Заеву да буде лидер коалиције Социјалдемократа и 

албанских странака, јер сматра да би то угрозило суверенитет земље.  

Милан почиње да тражи посао. 

2. марта је преминула Мирјана Вукојичић, српска глумица (1947), а 3. марта  Ремон Копа, 

чувени француски фудбалер (1931) 

Од 3 до 5 марта је у Београду одржано Европско атлетско првенство , Ивана Шпановић је освојила 

злато. 

 4 марта је Председник Трумп оптужио бившег председника Обаму да је прислушкивао телефоне у 

Трумп Тауеру током предизборне кампање. Наставља се и контроверза око контаката његовог 

тима са руским званичницима (нпр. Тужилац Сессионс заборавио сусрете са руским амбасадором). 

 4. март 2017.године. Преминуо Лазар Стојановић, српски дисидент, редитељ и глумац ( 

1944)  

Када сам се вратио из Брисела у Београд 1971.године сазнао сам да је неки студент снимио филм 

``Пластични Исус`` и да је то изазвало истински политички потрес. Тада је у власти тињао страх да 

се недавна 1968.година не понови. 

 

Лазар Стојановић је због тог филма био осуђен на три године затвора. Касније је учествовао у 

протестима, потписивао је моје петиције, поново је био хапшен 1984.године због учешћа у `` 

Отвореном универзитету``. Једно време је боравио у САД. 

У претходним томовима и  у претходним поглављима овога последњег тома мога ауобиографског 

романа , сам описивао моје сусрете са њим. Последњих година сам био зачуђен његовом 

променом.Као што сам описао наш сусрет у подземном пролазу испод  Теразија, он који се борио 

за поштовање људских права и због тога робијао, ме је скоро изгрдио када сам му саопштио да сам 

поднео захтев за накнаду штете: `` Одмах то повуци, држава нема новца ``. 

Људи се мењају. Наш народ је мудар: Нужда закон мења, Кад дође мука нема брука. НевВера је јача 

од стида. 

Нешто га је притисло, застрашило, уценило. 

Умиру умни и млади људи. Смрт нарочио коси новинаре.Премино је Небојша Спаић, српски 

новинар и главни уредник недељника НИН ( 1961) 

Урош Јовановић ме је позвао на перформанс његове дружине у просторијама у Сарајевској улици. 

Вера и ја смо сели на уздигнута седишта и пажљиво осматрали малу салу и придошлице. Млади 

људи, по свој прилици студенти, би мирно улазили и седали на клупе око празног простора на 

коме ће се одиграти преформанс.То су неки покуњени и савијени младићи  и девојке, као да живе  

неко катаклизмично време, претпостављам да зуре у ријалитије , савили поспани главе 

мазохистички да их гњави ко год да наиђе,  

Млади   Урош  је био свугде присутан, он је организатор и аниматор, сви присутни актери вечери 

су му се повиновали. Младићи и девојке без посла, генерација без перспективе остала у земљи иза 

оних који су отишли трбухом за крухом.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1947
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1931
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Мој син годинама седи у соби и зури у екран личног рачунара, то је за њега повлачење из света 

апатије и таме, у слике и речи које које нуде фикцију уместо мучне стварности. 

Перформанс је до крајности  тужан,  разголићена мршава девојка у хладној просторији, неки 

младић, изгледа да је хомосексуалац се увија у змијастој паноними, некада је волео прекрасне 

девојке, сневао о њима, па се у неку црнку разочарао, да јој се освети на неком излету уплео ноге са 

момком у заједничком кревету. Крете флаша шљивовице из руке у руку, сви пију, никоме не паде 

ни на памет да обрише грлић флаше,  пре него што ће је принети устима, кад је бал нек је бал, 

присутне бледуњаве девојке сладострасно сисају грлиће флаше као да пуше томпузе. 

Генерација која се опире безнађу!  

 

Перформанс је тужан, одакле смо пошли, где смо стигли. Омладина на странпутици. Где су 

родитељи? Где је друштво? Нико такорећи  о нашим младима не говори.  

А ја имам незапосленог 36 годишњег сина, како да му помогнем? Он би хтео да оде у Аустрију.То је 

лепо, али да ли је то добар избор?  Хајде да тражимо посао овде у Београду? , рекох му.   

Он би можда хтео плату од  хиљаду евра? Али да ли је то могуће?  

6 марта је погинула  у саобраћајној несрећи Вера Бодражић, била је  посланица Демократске 

странке у прошлом сазиву парламента, али и мајка трагично страдале Иване Бакић Бодрожић, 

пријатељица Жељка Митровића, која је 2014. године пронађена мртва у "Хајату" . Несрећа се 

догодила на путу Сириг - Нови Сад јутрос, Вера је управљала аутомобилом када је скренуо са пута. 

 

     Вера Бодражић. 

7 март 2017.године. Рођак Бобо је болестан. Има здравствених тешкоћа са бубрезима. Изгледа да 

ће морати да му један бубрег изваде. 

8 марта је најмање 39 девојчица убијено у протестној ватри у сиротишту Вирген де ла Асунцион у 

Гватемали. 

Данас сам Јелки уплатио још једну рату за позајмицу, од које сам купио нов компјутер. Строго 

пазим да редовно уплаћујем дуг. Јелка ми је помогла онда када ми је то било врло значајно. Због 

тога је изузетно ценим. 

Осумњичени за напад секиром на железничкој станици у Дизелдорфу, у којем је повређено седам 

особа, је ухапшен, установљено је да  пати од "психичког поремећаја", а немачки магазин "Шпигл" 

је на сајту објавио да је осумњичени идентификован као Албанац са Косова Фатмир Х. Повређени 

нису у животној опасности. 

Скршен је нацизам. Обрачун са европским комунизмом је докрајчен падом Берлинског зида, 

распадом СССР-а. ЧСР и Југославије, балканизацијом и крвавим ратовима на Балкану. 

Сада се центар збивања и занимања глобализације  окреће ка Азији и Африци, ка Исламу и 

исламском, фундаментализму.  

Победиће не само моћнији него и мудрији .Ум царује снага кладе  ваља.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86
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Ова народна српска мудрост се ипак не може у довољној мери применити у актуалним 

догађањима н на релацијама Запад-Ислам, јер је Запад и Моћнији, и Мудрији.  

Исламски фундаментализа води муслиманске масе у  прегрејаност и екстремизам. 

Ако слепац води слепца, обадва ће у јаму пасти. 

11 марта смо у прилично ведром и пријатном дану Вера и ја отишли возом на излет у Сремске 

Карловце.  

Одмах од железничке станице смо кренули пешке ка Стражилову. Сремске Карловце и Фрушку 

гору  сам посећивао још у ђачким и студентским данима. ( томови 1-3).  

Овај град и околина су се изменили. Нема оне раније живости.  

 

Затекли смо празно излетиште, нигде никога, неолистало дрвеће.  

11. марта је планирано полетање руске летелице Сојуз са нова три члана Експедиција 51 / 52 

на Међународној свемирској станици. Посаду чине Александар Мисуркин, Николај 

Тихонов и Марк Т. Ванде Хај. 

12 март 2017.године. Томислав Крсмановић: Крађе по селима и градовима у Војводини и 

Србији попримиле су епидемијске размере.  

Србија је дестабилизована. Овако нешто се можда дешавало једино у мрачном Средњем 

веку. 

Према вестима из медија, полицијских и других званичних извора, лопови и пљачкаши широм 

Србије отимају практично све, шта стигну.  

Из банатских села лопови односе из пушница кобасице, шунке, сланину, краду јастуке, славине, 

пршут, кокошке, алат, казане за ракију, месо из замрзивача. Мештани се жале да  су лопови из 

трактора извадили гориво, однели тракторске делове, кључеве, грађевинска колица , 

акумулаторе. Ојађени покрадени грађани се жале да су им лопови однели разних кључева, 

каблове, продужне каблове за косачицу, бушилице, брусилице. 

Неки се жале да су систематски пљачкани у дугом временском интервалу, а да су неки од њих у 

последње време били у више наврата пљачкани,  преко 20 пута. Пљачкаши однесу колико могу и 

хоће.  

Слично је у сремским селима. У зимском периоду све су учесталије крађе меса из пушница, а 

последњих дана мештани румског села Никинци суочени са овим проблемом, те им је сав труд у 

смислу прераде сухомеснатих производа, како кажу, био узалудан. А посебно су на мети 

крадљиваца биле пушнице домаћинстава где су газде на дужи период одсутне. току ноћи из 

пушница краду кобасице, кулен, сланину, шунке. Просторије за сушење меса полупразне. Ловачки 

дом у Никинцима је такође био на мети крадљиваца. Али, осим хране из фрижидера са собом су 

овог пута однели и друге вредне ствари које су биле у објекту, попут музичке линије. Од Сремске 

Митровице поред Саве ка Земуну стање је слично. 

У околини Мајдана, тешко је наћи кућу која у последњих годину дана није била барем једном 

опљачкана. Број крађа се из године у годину повећава,  а људи немоћно гледају како им односе све 

њихове драгоцености. Краде се све - од казана за печење ракије, каблова, акумулатора, алата, цеви 

- до када и фрижидера, и то је само део "асортимана" покрадених предмета. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2._%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%98
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Слично је у селима широм Србије, нарочито су угрожена села јужне , југоисточне и источне Србије, 

где је остало старо и здравствено угрожено становништво неспособно да се брани. 

 

У Београду и већим градовима није много боље. На Палилули, у среду ујутру уз претњу пиштољем 

тројица младића су наредили малолетнику да скине златан ланчић са врата. Скоро у исто време у 

Доситејевој улици једна жена је такође остала без накита, ударио је прво палицом по глави, након 

чега јој је истргао ланац с врата. Ова врста пљачке грађана, учестала је последњих месеци. Тако је 

пре неколико недеља у Улици Војводе Гојка истргнут ланчић  Нишлијки, две пљачке су се збиле у 

саобраћајним деловима Булевара Немањића, а непријатно искуство је имала и једна професорка 

Грађевинског факултета која је остала без имовине, и многи други.  

Провалници улазе у станове, прете, застрашују, отимају, закидају где стигну, насилници 

рекетирају пекаре, продавнице, или поједине немоћне грађане. 

 

Органи полиције су преплављени пријавама против насилника, али проблем настаје када све дође 

пред судије, судство не реагује . Против неких истих прекршиоца су полицијски органи, или сами 

поједини грађани поднели десетине кривичних пријава судовима, али без стварног резултата. 

Шта је то? 

Како ћу ја онда да захтевм до суда накнаду штете? 

Оно што мештане ових села  и грађане ипак највише мучи јесте осећај безнађа. 

Према речима Сутуровића из Мајдана: Крађу увек пријавим полицији, али они ниједном нису 

изашли на лице места, а штета коју сам због крађа претрпео у последње три и по године укупно 

износи сада већ око 1, 2 милиона динара, само сам добио обавештење од суда да су починиоци 

ослобођени, јер је окружни тужилац повукао оптужбе. Према његовом мишљењу, крађе су добро 

организоване, и да нису увек у питању сиромашни људи. 

"Полиција покушава да уради што год је више могуће, али су немоћни. Њихова овлашћења су 

таква каква су, закон је такав какав ", каже Петровић из Кикинде. 

Председници појединих месних заједница у градовима покушавају да се договоре да  са 

представницима полиције, власти и правосуђа како би изнашли решење за ово, више него 

озбиљно стање безбедности грађана и имовине. 

Србија је дестабилизована. Пљачкаши и лопови несметано краду и пљачкају што стигну.  

Нема казне, онда су охрабрени. 

Полиција је немоћна , судови криминалце не приводе правди. Грађани су немоћни, поједини су 

стари или здравствено оронули, или усамљени, а са друге стране пљачкаши су изванредно 

организовани , иду у разбојничким групама,  и није им никакав проблем да отму што желе од 

снемоћалих и немоћних људи, или да их тиранишу и физички злостављају,  `` њих више на 

једнога``,, поврх свега без заштите полиције и судства.  

Два лоша убише Милоша. 
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Мудри Французи: Les meteques! 

Насилници кажу:``Сиромашни смо, гладујемо, када могу да краду они горе, можемо и ми``. 

Да ли је Србија измештена у Африку, овако нешто има тамо само понегде, али у најзаосталијим 

државама. 

Зашто се о томе не говори у Парламенту, Влади, Медијима,Србија се растаче.  

Ако насилници несметано пљачкају Србију, није чудно што судије суде неправично, ко то 

граћанима опструира рад на личним рачунарима, ко им прети, ко их застрашује, ко их уцењује, 

рекетира?. 

Србија тако потсећа на Косово.   

Влада у Београду оптужује Приштину за насиље над тамошњим Србима.  

А шта је ово у Србији?   

Када наши јадни Срби на Косову прочитају овакве трагичне податке о Србији, биће дотучени. А 

биће охрабрени тамошњи албански криминалци и њихови двојници у Србији. 

Где мачака нема мишеви коло воде. 

Србија се може спасити од насилника једино да се грађани самоорганизују. Нема наде у  судство. 

Србија је рај за пљачкаше. 

16. марта је седамнаестогодишњи ђак упао у средњу школу у јужном француском градићу Грас и 

ранио директора, а још две особе, док је пет особа у стању шока. 

-16 март 2017.године. Томислав Крсмановић: Настављају  се опструкције новог личног 

рачунара- поново нестају фајлови и поглавља књиге. 

Данас 16 марта 2017.године,у  11 часова и 30 минута су опет нестали поједини урађени фајлови и 

поглавља из моје књиге САГА О ... ИЋИМА Том 6 ( 2005-2017.година ). исто се десило 10 овога 

месеца, 

Нестаје мој вишедневни труд. 

Вандализам починиоца се наставља. Пала им је кашика у мед. Седе у својим становима, одакле  

повезани са провајдерима,  злостављју и киње оне који нешто раде за њиховим компјутерима, и  

не сањајући да им то неко чини.  

Обезобразили се.  

Даш им прст, хоће целу руку 

Снашли су се тајкуни, они кој желе да пригуше оне који им сметају са њиховим компјутерима, 

плате беспосличарима по 200-300 евра, дају им рачунаре, науче их да их користе, повежу их са 

провајдерима, и они ако треба по 24 сата злостављају несретнике  који често  не сањају да им то 

неко чини. 

О tempora o mores! Les meteques-како би казали мудри Французи.,  

 Документ број 509. 

  

  Од 17 до 3 марта се одиграла Битка за западни Мосул, изгинуло је много цивила. 

  

  20. марта је преминуо славни амерички банкар  Дејвид Рокфелер, амерички банкар (1915), поживео 

је 102 године. 

21 март 2017.године.Томислав Крсмановић: ОДНОСИ СРБИЈЕ И САД. Зашто је Србија пала  у 

немилост? Види ли се излаз из тунела? КАКО СЕ СПАШАВАТИ. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1915


1634 
 

 

 

                                                  Aутор јуни 1953.године. На стени изнад Крсмановића гробља у Узовници. 

Долази време истине. Будимо мудри. 

Односи САД и Србије су одувек били пријатељски. До драстичног ремећења изразито пријатељских 

однос две државе је дошло када је СР Југославија због војне интервенције НАТО прекинула 

дипломатске односе са САД  25. марта 1999. године. 

Дипломатски односи су обновљени 17. новембра 2000. г.одине.  

Србија и САД успостављају званичне дипломатске односе 1881. године. 28. јула 1918 на четврту 

годишњицу објаве рата Аустроугарске Србији, Председник Вудрп Вилспн издао је саопштење 

америчком народу које је прчитано у црквама широм земље и објављено у скоро свим утицајним 

дневним новинама. Српска засуава је подигнута изнад Беле Куће као и свим зградама јавних институција 

у главном граду САД.  

Кнез Милан је 1. јуна 1879. г. Донео указ о успостављању почасног конзулата Србије у Њујорку . 

Посланик Кнежевине Србије у Бечу, Филип Христић, нотификовао је 23. децембра 1880. г. Америчком 

посланику Кассоном, да би Влада Србије поздравила долазак дипломатског представника САД у 

Београд. Касон је 1. фебруара 1881. г. Одговорио Христића да је његова влада "са великим задовољством 

прихватила као израз пријатељских осећања Владе Србије њену жељу да у Београду има представника 

Сједињених Америчких Држава ... Државни секретар Евартс ће упутити предлог Председнику и 

Конгресу САД" . 

 

У међусобним договорима и уговорима, поштовани су у потпуности принцип реципроцитета и принцип 

најповлашћеније нације. САД нису ни покушале да у своју корист траже повластице на које су имале 

право, следећи начела Америчке револуције, успоставиле односе са једном малом земљом на бази 

суверене једнакости. САД су уговором прихватиле "да се одрекну привилегија и имунитета које су 

њихови грађани уживали до сада у Србији, по сили капитулација с царевином Отоманском које су 

Уједињеним Државама дате и потврђене уговором од 1830. г. И 1862. г." (Члан КСИИ Конвенције). 

 

Оба уговора остала су на снази и за време Краљевине СХС, односно Југославије и Демократске 

Федеративне Југославије, односно касније ФНРЈ и СФРЈ. Правно вредност ових уговора никада није 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1881
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
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била довођена у питање. 

 

Након успостављања дипломатских веза, односи САД и Србије крајем 19 и већим делом 20 века били су 

традиционално добри и пријатељски. Рефлектовали су се конкретно кроз америчку подршку стварању 

прве заједничке државе Јужних Словена 1918. г. Савезништвом у два светска рата и развијеним 

политичким контактима и значајном економском помоћи коју су САД пружиле Југославији након 

Другог светског рата. 

Југославија је од 1948-године, стицала све већу наклоност САД и све до 1980-их година је била 

слављена у свету као самоуправна, несврстана  демократска социјалистичка државе, шампипон 

мирољубиве коегзистенције, мост између Истока и Запада. Југославија је била мезимче Запада, enfant 

terribe међународне политике. 

Ми који смо се борили за људска права и демократизацију Југославије знамо добро на какве смо 

препреке  наилазили  у нашим обраћањима међународној заједници, током 1970-их година смо 

наилазили на истински зид-наше жалбе су биле одбациване од представника  западних држава са 

образложењем да је Југославија демократска држава која поштује људска права.  

До промене односа међународне заједнице, укључујући и САД, настало је крајем 1970-их година , а 

нарочито све више 1980-их година,  западне државе су почеле све више да подржавају југословенске 

дисиденте и борце за људска права,  у почетку дискретно, а онда све снажније. Југославији су изрицане 

критике, које су из године у годину  постајале истинска упозорења, у вези Косова, односа нација, тензија 

на релацији Београд-Загреб- Љубљана. 

Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као коинциденција 

приближавања краха комунизма, рушења Берлинског зида, и распада СССР-а ЧСР и Југославије.  

Нарастајући анимозитет међународне заједнице према Југославији у овим годинама би се могао видети 

и као последица недовољног прилагођавања Југославије убрзаним променама у свету, у упорном 

инсистирању окошталог од света деценијама размаженог бирократског апарата да сачува нетакнут 

STATUS QUO, како у земљи тако и  на међународној сцени, као Југославије неспособне да сагледа 

објективно промене у свету и да се на њих прилагоди. Уместо тога, повређени лидери земље, пре свега 

они из Србије и Црне Горе,  су кренули  у расправе са САД, које су постале огорченост што Америка 

подржава дисиденте и друге нације.  

Лукавији и упућенији комунистички лидери из Хрватске и Словеније, удружени са партнерима 

припадницима несрпских нација широм ондашње Југославије, су у таквој инфантилној осионости и 

дечијој повређености сујета размажених бирократа из Београда, све више распиривали  окретање леђа 

Београда Западу,  иподмукло подстицали раст симпатија преме СССР-у и Русији.  

Да тако изолују Србију, да је сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке амбиције, уз помоћ 

анти совјетског ( руског) блока.. 

Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 1990-их година, од 

мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана. 

Ум царује, снага кладе ваља. 

Оваква нагла промена САД према Србији , вечитом пријатељу, се може објаснити и тако, да је Србија 

кроз векове, била окружена махом непријатељским државама, које су не само имале претензије на њене 

територије, него су биле надојене отровном  мржњом према Србима као народу, Србија је била вековима  
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инструментализована по девизи DIVIDER ET IMPERA, против ње најснажније на овим просторима су 

подстицани мањи народи, из чега су настајали крвави ратови MAGNUM CRIMEN. 

Да ли су САД по инерцији, помало аутоматски извагале да треба нагло да промене став према Србији,  

да прихвате непријатељске односе на Балкану и у овом делу Европе према Србији , сматрајући да је то у 

њихови интересима?,  

Америка пре тога  никад није имала било какав лош однос са Србијом, увек је царевало међусобно 

пријатељство.   

Нагла промена Америје према Србији, нема подлогу у историјату међусобних односа, она је настала 

убрзано у приказаним околностима крајем 20 века.  

Ту не би могло никако  бити било какве етничке нетолеранције, него пре свега се ради о политичком 

прагматизму. 

Оваква лоша еволуцију у САД према Србима се може видет и и овако. САД су далеко преко океана, 

имају изуезтно стр учне политичке аналитичаре. Ипак се не може отети утиску да су САД у том 

критичном периоду по Србију , поступиле по инерцији наслеђеној  из вековних односа према Србији, 

пре свега  од стране поменутих суседних држава. 

Спољна политика САД је врло рационална и у исто време врло прагматична, у политици нема емоција, 

него постоје само интереси.  

Срби су одувек били пријатељи, они симпат ишу Америку, и Америка симпатише њих.  

Али су се поступци Америке према Србији нагло променили.  

Зашто? 

Поредак Слободана Милошевића се супроставио пројекту рушења комунизма и Југославије.Можда га је 

требало привести покорности прибегавајући НАТО бомбама?   

Али је добро познато да комунизам није произведен у СССР-у или Југославији, него да је конципиран 

спВера.  

Да ли би то значило да се комунистички робот отео контроли?   

Милан Панић, Американац српског порекла, власник фармацеутске компаније ИЦН Галеника, је био 

ривал Слободану Милошевићу на председничким изборима, раширено је убеђење да је добио више 

гласова на изборима, да је био покраден. 

Међународна заједница је на оптужбе за крађу његових гласова реаговала анемично. 

Да је Панић постао председник државе, можда не би било ратова и сукоба са НАТО?  

Не би се могло узети као поуздано образложење да су Срби пали у немилост у доброј мери зато што су 

традиционални пријатељи Руса. 

Тачно је да Србе и Русе веже иста крв, вера, језик, дух, да су Руси кроз  историју увек у најтежим 

тренуцима били уз Србе и Србију.  
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Али је исто тако тачно, да су панславизам и русофилија, све до завођења комунизма у Југославији после 

Другог светског рата, били углавному јачој мери  присутни међу ангажованим интелектуалцима.Широке 

народне масе су СССР виделе не само као словенску државу, него као омражени бољшевички поредак.  

Комунисти су од доласка на власт у Југославији 1945.године, завели интензивну кампању развијања 

словенофилства и љубави према Русима. 

У исто време су у Србији надојеној традиционалним симпатијама према Америци, скојевци певали`` 

Америка и Енглеска биће земља пролетерска``. 

Сад наједном ``Срби Руси Балкана`` 

Изнурене и ојађене Србе подмукли суседи из бивше Југославије желе да лажно представе као `` 

острашћене  Русе``., да их тако изолују као наводне ``опасне непријатеље``, `` уз Русе``, да их так могу 

лакше робити, пљачкати их, слабити, да се улижу моћним  државама, да на Србима перу историјске 

комплексе. 

Политика је сурова, у њој царују само интереси. 

Социолози и политиколози добро познају како се концепт НЕПРИЈАТЕЉ мож употребити у политици, 

као средство социјалне ( друштвене) контроле),.савремена политика је постала врло сложена научна 

дисциплина. Планета је  постала после толико векова крвавих ратова простор препун мржњом, 

предрасудама, дошло је до тешке моралне кризе у међународним односима, нарочито после Првог и 

Другог светског рата, после Хладног рата,  читаве нације, милиони људских бића су бивали временом на 

нек начин обезвређивани.  

Разрађена је доктрина владавина државе и друштва путем вештачке производње непријатеља, што данас 

добија кулминацију:. 

-стварањем непријатеља се појачава кооперација у држави, заједници држава 

-стварају  се хаос и конфузија, емоције, мржња, што омогућава моћнима да лове у мутном 

-омогућава обрачун са ривалима 

-стварају се жаришта сукоба, подстичу ратови, и потреба за `` ватрогасцима`` 

Србија је постала од `` мезимчета``  `` непријатељ`, `` демон``, иако није никакав непријатељ. Претворена 

је беспомоћна и без своје стварне кривице у `` страшило``, у  ` учионицу`` , Србију грубо је 

понижавајући и комадајући је, нагоне да буде политички некоректна, да онда њеним примером 

застрашују друге, да виде како пролазе непослушни, да их збијају у табор моћника. 

Србију на силу пртетварају у непријатеља. 

Кроз Доналда Трампа је проговорила савест Америке: Срби нису непријатељи Америке. 

Натанијаху је у Јерусалиму казао: Срби и Јевреји су пријатељи од Римских времена. 

Ове чињенице треба да знају данашњи заслепљени који су острвили на Србију..  

Нека добро размисле шта раде, и ШТА СУ ЧИНИЛИ. 
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Свако је одговоран за своје поступке. Tешко ли се манитој глави на раменима. 

Долази време истине. 

22. маруа у  терористичком нападу у Лпндпну испред Парламену Уједиоенпг Краљевсува петоро људи 

погинуло, а 40 повређено. 

-22 март 2017.године.Томислав Крсмановић:  ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА  ПЛАНЕТА БЕЗ СУКОБА И 

РАТОВА.Утопија или стварност? 

Боже спаси Србију и Балкан! Дај нам мудрости да пронађемо своје место! 

Либертаријанци уопштено одређују слободу као могућност да чините што год желите, све док не 

ометате другу особу или њену имовину. 

Поједине постулате либертаријанизма оспоравају мислиоци -пбјекуивисуи, који заговарјау рационалне 

одлуке уз примену тзв. научног метода који подразумева: објективност, свеобухватност и континуитет 

мерења. 

Објективисти осуђују либертаријанизам да не  процењујe увек објективно, и да због тога може  

наводити на погрешне `` ненаучне`` закључке, и представљати опасност за слободу и заједницу. 

Или да су понекад блиски анархистима. 

Војна дејства Сједињених држава у Ираку од 2003. наовамо, су показала нелагања између објективиста и 

либертаријанаца. Објективисти се често нису слагали са пплиуикпм неуплиуаоа (често називаном 

„изплаципнизам―) либертаријанаца, образлажу да је исправно да држава предузме превентивна 

војна дејства када докази указују на стваран ризик да ће друга држава прва потегнути за 

употребом физичке силе.  

Кроз целу историју су вођени крвави ратови, нестајали су читави народи, милиони људских бића, да би 

до кулминације дошло у 20 веку са два светска рата. Ратови се настављају и у 21 веку.  

Да ли су они који су произвели та неизмерна људска страдања доносили `` научне`` , одлуке, засноване 

на објективној процени? Или су ратови понекад настајали у импулсу страхова и пребрзих, недовољно 

изваганих одлука? 

Где су ту објективност, Бог и морал? 

Могуће је да наилазе времена када ће либертаријанци и објективисти  измирити своје поједине опречне 

ставове и пружити једни другима гранчицу  маслине ( симбол помирења). 

У свету се размишља, да се не види као утопија  појединих објективистичких  мислиоца сан о шару наше 

планете где ће обитавати  просвећени рационални појединци и народи, и њихови политички лидери, који 

објективно процењују гео-политику и односе  међу народима и државама, који слободу не доживљавају 

као што то чине анархисти, него као деловање према нужностима односа и уважавања Моћи. Они су 

склони да виде слободу као избор најбољег решења индивидуе или нације у оквиру нужности 

наметнутих законима Силе и Моћи.  

Хегел дијалектички поима однос слободе и нужности тако да слобода, која у себи не би имала нужности, 

или пука нужност без слободе, представљају апстрактне, па, према томе, неистините одредбе. Он 

историју види као „напредовање свести о слободи―. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB


1639 
 

 Уколико би народи планете дошли до овакве спознаје, која би на први поглед могла лажно 

заизгледати као  добровољно пристајање на ропство, уствари би било признавање објективних 

околности на планети, не би било ратова, било би много више просперитета. Тиме би била утрта 

стаза ка планети разума и објективних процена и обострано корисних односа између Моћи, са 

једне стране, и Просперитета народа ван  држава Моћи и Силе.  

Човечанство би по први пут у својој историји кренуло ка Сну- Планети, Рају на земљи. 

 

Да ли је овакав колосалан филозофски заокрет поимања човечанства могућ? Или је пука утопија? Да ли 

су скептици, или оптимисти у праву? 

Ганди: Мржња се мржњом не гаси, него потпирује 

Ево пор ука Пророка Алаха:  

"Ко год је непријатељ моме робу , кога сам одабрао, и који је мени близак, објавићу томе човеку рат." 

``Ничим се мој роб не може мени више приближити, него оним чиме сам га задужио" 

"Мој роб се мени приближава још и добровољним богослужјем, све док га не заволим. А кад га заволим, 

онда постанем слух његов којим слуша; вид његов којим види, рука  његова којом ради, и ход његов 
којим иде. Ако ме нешто замоли, даћу му, а ако затражи моју помоћ , ја ћу га заштити``. 

Како то постићи? 

Хегелово ``напредовање свести о слободи―.би могло трпети објективну критику  појавом најкрвавијих 

ратова након његовог постојања.  

Ова песимистичка поставка би ипак могла бити оспоравана објективно, валидним контрааргументом-

човечанство је доживело  незамислив напредак у свакојаким областима људске цивилизације и 

егзистенције. 

Да ли је свет без ратова могућ? Како, када? 

Хегел је казао да идеја о слободи еволуира. 

Не може се оспорити да би била чиста утопија о апсолутној слободи, коју би достигла еволуција свести о 

слободи. Апсолутна слобода је немогућа, човек је у својоj бити себично биће, него је могућа таква 

слобода, која је  у складу балансирања са Нужностима Силе и Моћи. 

Ајн Ренд заговара филозофију СЕБИЧНОСТИ, с гађењем одбацује идеју алтруизма и у бити 

сматра да појединац највећу добробит друштву пружа само онда када се такав однос између 

појединаца, или са друштвом , базира на егоизму, али  у заједничкој користи. 
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По Сигмунду Фрпјду је потпуно усвајање моралних норми које једно друштво прописује практично 

недостижно. Због нагонске, импулсивне стране људске природе, човек тек делимично усваја те норме, 

посебно оне којима се одређена понашања забрањују.  

У овм светлу, сасвим оправдано би се могло поставити питање личне одговорности доносиоца одлука, 

државника у демократским државама, и у онима који то нису, ауторитарним и демократским? 

Први председник САД Џорџ Вашингтон је казао:“Government is not reason, it is not eloquence, is 

force! Like fire, it is a dangerous servant, and a fearful master; never for a moment should it be left to 

irresponsible action.‖  

Отуда би поједине асоцијалне и и ирационалне, ауторитарне и диктаторске државнике у недемократским 

земљама планете требало заменити умереним прагматичарима. На такву помисао би се  свакојаке `` 

племенске поглавице`` ( и овде на Балкану) крволочно  накостреше спремне да кољу, у паници да не 

изгубе привилегије. 

Овакве психологије широм планете су препреке оздрављењу планете.,стидљивом окретању ка Планети 

Рају. 

Ајн Ренд је у њеном познатом есеју Глобална балканизација, написаном 1977.године, предвидела ратове 

на Балкану 1990-их година,  истакла је да су балкански трибализми у супротности са разумом, да имају 

своје дубоке вековне корене, и да су у својој бити атавистички. Тврди, да су национални прифитери 

балканских народа  злоупотребљавали национална осећања обеспомоћених:људи и народа, да потпирују 

ратове, или да добијају гласове на изборима. Према њој, комунизам је још више погоршао ово тешко 

вековно бреме неповерења и лоших процена : 

Ејн Ренд заузима становиште да не постоје историјски или неки други детерминизми, него појединци 

који треба да узму судбину у своје руке. 

Док, америчка научница др. Мери Руварт, заступа квалитетно другачије становиште-ако желимо да 

мењамо свет, морамо прво променити себе саме.  

А како ће да обеспомоћени и ван себе, да мењају сами себе? Треба их прво исцелити?  

Чини ми се да је социолог Натхан Глазер на неки начин близак истини када каже: да се погодности и 

непогодности дате људима рођењем у датој нацији. 

Могло би се рећи да је др. Мери Руварт најближа истини : НАЧЕЛО ЛИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ дела у 

оба правца, и на политичком и личном нивоу, истраживања ових преплитања би уствари требала да 

створе нови модел људског бића 

Просвећивање и едукација тлачених и духовно смањених идентитета народа широм планете,  у смислу 

еволуције ка спознаји  објективних околности на планети, ка планети разума и објективних процена и 

обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета народа ван  држава Моћи и 

Силе, није могуће, докле год имају асоцијалне владе које их распамећују и излуђују.  

У политици владају закони интереса. Да ли је у данашњем узаврелом и испретумбаном  свету  

нестао морал?  

Ипак, у свету који се брзо мења, могући су свакојаки ``инжињеринзи`` можда би се могла 

заговарати као могућност солуција `` култивисања себичности и нагона``?  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B4
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Либертаријанци дају предност етици самоодговорности . Данас је у моди израз `` Узети своју судбину у 

своје руке``, што би подразумевало самодговорност за своје поступке. Либертаријанци се противе 

законским забранама уживања дрпге, кпцкаоа или прпсуиууције. Они верују да би грађани требало да 

буду слободни да преузимају ризик, чак и до тачке где себи стварно шкоде. 

Овај постулат самоодговорности видим као применљив у слободним демократским државама. 

 Сетимо се Бернштајнове декларације капитализма: Али мозак не може да функционише под присилом. 

Највећи мислиоци и ствараоци  су схватили да онда када су људи тлачени, да је рационално људско 

размишљање пригушено, и да настаје мрак варварства,  али када су људи слободни да мисле, и да 

делају,  све процвета.  

С` овим у вези је филозофија Ајн  Ренд о мисији појединца и о његовим личним потенцијалима.  

Искуство ме учи  да присила смањује личност, спречава индивидуу да оствари личне потенцијале, 

уместо потпунијег развоја потенцијала, процвата  личности, у пракси настаје личност чапур, `Le quart``( 

четвртина личности, уместо целе личности). 

Дакле, индивидуа, или читави народи, могу бити доведени спољним  поступцима, без њихове  кривице и 

одговорности у стање да нису у поседу својих потенцијала да доносе `` одговорне`` поступке. Нпр. у 

случају `` прања мозга``. Наш народ  је деценијама комунистичке  душегупке, а то је донекле и вековно 

питање,  доведен у стање обеспомоћенсти и врсте распамећености. 

А раније, нпр. пре Другог светског рата,  је то био неки другачији народ, смиренији и отресит. 

Појединци, или читави народи,  који су изложени принуди,  могу бити смањени интелектуално и 

духовно, и као такви нису у стању  да направе слободан ( довољно рационалан, луцидан) избор .  

Указујем да је `` самоодговорност`` применљива, само у случају када је особа `` изворно одговорна``, да 

није вештачки, или насилно, измењена,  `` смањена``, духовно , морално, интелектуално. Према 

студијама научних института, преко 95 % проститутки су настале таквим, не услед генетских склоности, 

него под дејством окружења. 

Зато се залажем за начело самоодговорности, али онда када су у питању особе , или скупине, читави 

народи,  који су `` смањени`` дејством других, или њихових  диктаторских режима. 

Требало би да буду претходно доведени у раније стање.  

Постулат анархиста  за одсуство ма каквих владиних ограничења,  јер ће у одсуству владе појединци 

природно обликовати самоуправне друштвене везе и правила, би  био утопија и наивност. Уз напомену, 

да је у Југославији био заведен самоуправни ескперимент, који се завршио катастрофом. (Можда би 

било примереније да је овакав експеримент био покушан у некој богатој и демократској западној 

држави, например у Шведској?). 

У човечанству нараслог краха морала, би се ипак могла назрети нарастајућа криза идентитета, савести?   

Да ли се Човек не предаје? 

Како да се Србија и Балкан уклопе у брзо мењајући свет?  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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28. маруа је Америшки Сенау ратификовао , Протокол о приступању Црне Гпре НАТП. Резолуција о 

чланству Црне Горе усвојена је огромном већином гласова сенатора из обе странке - 97 се изјаснило ЗА, 

док су само двојица сенатора, Ренд Ппл и Мајк Ли, били против. 

29. маруа је Велика Бриуанија предала писмо, званично почео процес изласка Британије из ЕУ, што би 

требало да буде готово до 2019. године. 

-Aприл 2017.године. 

Александар Вушић је победио у првом кругу председнишких избпра у Србији. 

Најмање 254 особе су погинуле у поплавама и клизиштима у југозападном кплумбијскпм граду Мпкпа. 

Тероризам не познаје границе. 3. априла 14 особа је погинуло у терористичком нападу у метроу у Санку 
Пеуербургу.  

На потезу између Дпма Нарпдне скупщуине и Трга Никпле Пащића, студенти који су незадовољни 

изборним резултатима су започели протесте који су се наредних дана проширили широм Србије.  

4 април 2017.године. Најдражи рођак Слободан Рачић је преминуо. 

Зазвонио је телефон, чуо сам смирен глас Бобанове супруге Даре:``Нема нам више Бобе``. Дубоко 

разжалошћен нисам веровао својим ушима: Како то, немогуће``! 

Дарин смирен глас је био као дефинитивна пресуда. Не може се главом кроз зид. Никако не могу да 
дођем себи. Знам да не сањам, да се то  не може исправити. Али ипак очекујем да однекуда чујем да он 

буде жив?. 

Све је недавно почело  нагло. Бобо је релативно млад ( 1943), по природи увек оптимиста, врло виталан 
и робустан. Жалио ми се последњих година да му се појавио шећер, угојио се.  

Њему и Дари, његовој супрузи сам одавно и упорно саветовао да шетају сваки дан, што су прихватили. 
Увек би ме обрадовали када су ми казали да редовно шетају да иду обично у Шумице у комшилуку. 

Бобо ми једном  рече радосно да су ишли пешке све до Калимегдана, и натраг. Био сам задовВеран, он је 

полако мршавио, осећао се здравији и полетнији. 

Он и ја смо били нераздвојни, такорећи од рођења ( томови 1-6). Веже нас безброј  најрадоснијих 
успомена. Боби сам последњих година саопштавао шта ми је течо Миладин Рачић, његов отац, 

превремено преминуо, часни и поносити Црногорац, српски православни свештеник ( томови 1-4), у 

више наврата упорно понављао. На неком скупу различиих верских конфесија који је у организацији 

католичких свештеника одржан у Швајцарској, њему су се присутне свештене личности из неких 

западних католичких земаља , стално обраћали са МАЛАДИН, уместо МИЛАДИН. Течо Миладин их је 

исправљао, није вредело, настављали су да му се обраћају са МАЛАДИН.  

Бобо је био радознао, питао ме је шта ја мислим, зашто су га тако звали? ``Не знам, није ми  течо 
Миладин износио детаље``, рекох му. `` А шта на неким страним јеизцима значи реч`  малад``, 

коју су тамо употребљавали уместо речи ``милад```, а шта значи реч `` милади``, Бобо је хтео да 

проникне у енигму. 

``Малад` на француском значи болестан,`` Бобо ме је слушао нетремице.   

Замислих се, пред очи ми изађе слика тече Миладина како нам 1945 године у Основној школи у 
Узовници где је тада, иако месни свештеник, предавао руски језик. Он у цркви поје на старословенском, 

а старословенски и руски су тако слични. А Црногорци и Руси, то је прича о љубави која траје вековима. 

Када је у узовничкој школи била прослава Светог Саве, течо Миладин ми је пружио песмицу да је 

научим и декламујем за Светосавски празник. Звала се `` Градитељ``, била је врло дугачка, мало се 

https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BA_%D0%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A3
https://sr.wikipedia.org/wiki/2019
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2017.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
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штрецнух. Али сам био поносан течом Младином, иако сам син сестре његове супруге и нераздвојан у 

њиховој породици, није било протекције, дао ми је најтежу и  најдужу декламацију.  

Не сећам се речи ове песме.Изашао сам на малу бину и издеклемовао је без предаха.  

Када сам сишао са мале на брзину направљене позорнице, течо Миладин ми се мило насмешио и благо 
ме помиловао по коси. Тај благи додир сродника у црној свештеничкој одори је за мене био израз веће 

љубави него ли безброј миловања и пољубаца 

Сетивши се ове драге успомене, досетивши се да `` малад`` на руском значи нешто као ` млад``. То Боби 
кратко саопштих.  

Разговарали смо Бобо и ја ``Ове песме се не сећам, али су ми  у дубоком сећању остале строфе Змај Јове 

Јовановића ТР И   ХАЈДУКА, коју је тада декламовао рођак Драго Пановић ( томови 1-5)  из Узовнице``. 

Средином 1980-их година, колико ме сећање не вара, Драган Пановић је покушао са адвоктуром у 

Београду. Питао ме је шта мислим о томе? ``Буди врло опрезан, има много адвоката, а мало платежних 

клијената, неки са дебелим везама успевају, други таворе``, икрено га упутих у оно што знам.  Ипак, он 

је отворио  адвокатску канцеларију у просторијици приземља великог билдинга недалеко од 
Патријаршије.  

Није ишло, касније је покушао у Љубовији 

`` Сећаш ли се Драго, како смо нас двојица као најбољи ђаци у узовничкој школи давали оцене другим 
ђацима``?, седели смо тада у његовој адвокатској  канцеларијици у Београду. Он се самo насмеши: `` Ти 

си за Светог Саву декламовао строфице песмице мислим да се звала `` Градитељ``, обрадова ме. 

``Како се сећаш Драго.  Ја се још увек сећам строфе песме Јована Јовановића Змаја `` Три хајдука``коју 
си у узовничкoј школи декламовао, прво је хор ђака отпевао УСКЛИКНИМО  СА  ЉУБАВЉУ  СВЕТ 

ИТЕЉУ  САВИ.``. 

Ову песму одавно очекујем да негде чујем. Даје наду и поверење у будућност. 

Драго се орасположи, стаде на ноге, Наадахнут одрецитова једну строфу, прво се поклони и изговори  
наслов-Песма Јована Јовановића Змаја.Три хајдука. Па онда настави исто као када је био ђачић у 

узовничкој школи, Драго се смањи, постаде дете: ``   

У по бурне црне ноћи, 

Феруз-паша из сна скочи, 

Жижак дркће,ко да чита 
Страву санка с бледа лица. 

Феруз-паша каду пита: 

„Камо кључи од тамница?… 

 

Драго овде застаде, као глумац на бини, руком замаха као да тражи негде око себе кључеве.  
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Он је цео радни век био судија, углавном у Тузли, тамо му је остао стан, судије су као глумци. И 

адвокати.  

Настави укипљен: 

Три године како труну — 
Ох, хајдучки пепо клети! 

Па још ни сад мира немам — 

У сан дође да ми прети!― 

„Немој, аго, немој ноћу 

Силазити у тамнице, 

Сутра ћемо послат Муја, 

Да покопа кости њине!― 

Драган се закикота. ``Шта у сну му претили? Зар је и онда турски паша знао за то, а данас не знају 

поједини наши министри``: 

„Хахахаха, бабо моја, 
Ни живих се нисам боја, 

Док су били за ужаса, 

А некмоли мртвих паса. 

Морам ићи да их видим 

Како леже на трулишту, 

Да их питам,што ме зову, 

Што ме траже, што ме ишту!― — 

Узе жижак - зрака дркће 

На пашином бледом лицу — 

Зарђана брава шкрипну — 

Драго зграби кључ од врата канцеларије, заврти претећи кључем око главе, као сабљом, да хоће некога 

да погуби.Настави строфе:  

Он се спусти у тамницу. 

У тамници ледној страви, 

Где јакрепе мемла дави, 

Где се грозе хладне гује, 

 

Драго седе да ми објасни:`` Кад је Феруз Паша ушао у тамницу, три хајдука, три костура су му набрајали 

све његове злочине. Пружише му пехар вина: 

Красно ј' вино, пуна ј' чаша — 

Наздрави , Феруз-паша!― 

 

Сама с' рука паши диже, 

Сама нога крочи ближе. 

Пехар попи, цикну мука, 
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Цикну паша — а те кости 

Смејаше се... Бог да прости! 

Документ број 509 А. Интегралан текст песме. 

Испричао сам тада овај детаљ Боби. 

Онда је дошла тужна вест:мора у болницу на испитивање, има проблема са бубрезима. Смештен је у 

болницу Бежанијска коса. Дара ме је обавестила да ће морати да му ваде један бубрег.  

Вера и ја смо дошли до клинике на Бежанијској коси. Она ме је сачекала у великом тужном кругу док 
сам се  попео лифтом у собу где је лежао Бобо.Тамо сам затекао његова сва три сина, све лепши од 

лепшег, атлете, суперинтелигентни, образовани, успешни, дошли су из света да посете оболелог оца: 

Лалица ( Радмило) из Холандије, где је на челу врло значајне међународне компаније,ту су стајали 

насмејани и оба млађа брата близанца. Мишкица који ради у Дубаију, у фирми у којој Лалица и његова 

шармантна супруга Американка имају свежањ акција, Батица је у Стокхолму, он се бави спортом. Сва 
тројица сада врло успешни млади људи. 

Бобо скупио своје кошчато тело, каже да је операција озбиљна. Знаће се више када га отворе. 

 

Радмило  Рачић-Лалица, Бобанов син. 

Мислио сам тада да ће све бити у реду. 

Дошао је кући да се опоравља. Повремено  би се чули телефоном када би Бобо смогао снаге да 
поразговара.    

Све сам више схватао да је он врло озбиљно болестан. Али сам био убеђен да ће се опоравити. 

Сада ми Дара јави неизмерну трагедију. Бобо, син рођене сестре  моје мајке је за мене био као рођени 
брат. 

Сахрана на Централном гробљу у Београду је била врло тужна, уз присуство најближих сродственика. 

Сетих се умног рођака Бране Беатовића. Он се често позива на народну мудрост: 

ОТАЦ, Епска песма: 

Подиже се дивља хајка 

Заслепила сила турска. 

Па се дигла да поскида 

Све јуначке српске главе. 

Ненадовић храбри паде 

И Бирчанин с њим погину. 
 

Али Јанко, Гагић Јанко, 

Он умаче у планину. 
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Залуд хајка за њим јури, 

Без одмора и без станка, 

Нигде нема горског сина, 

Нигде нема Гагић Јанка. 

Ал' кад хајка не могаше 

У планину да га нађе, 
Она ману горске кланце 

Те у Болеч село зађе, 

Па Јанкову кућу тражи, 

 

Ухвати му једног сина, 

Па га води друмом царским 

Да бар њему главу скине, 

Турци дете на смрт воде, 

 

И већ џелат сабљу диже 

Да детету главу скине, 

Ал' се зачу глас ненадни 
Глас Гагића из планине: 

Стан'те Турци, стан'те вуци 

Не грешите руке своје! 

Не дирајте соколића, 

Ево русе главе моје! 

И изађе из шипрага, 

Па нејаком збори сину: 

Иди сине, иди надо, 

Иди птићу у планину! 

Па кад света ора дође 

Те се поклич гором вине, 
Ти се сети баба свога, 

Што за тебе сада гине. 

Ти се сети да он за те 

Даде русу главу своју, 

Да ти њега замењујеш 

У крвавом светом боју! 

То изрече, главу саже. 

Сабља севну а он мину. 

А соколић дотле беше 

Одлетео у планину. 

Свет ври, планета је у превирању. 

Најмање 58 особа, укључујући 11 деце, је погинуло, а на десетине је повређено у ваздушним нападима 

на северозападану сиријску провинцију Идлиб, саопштила је 4 априла Сиријска опсерваторија за људска 

права. 

6. априла је бивши хрватски премијер Ивп Санадер неправоснажно осуђен на четири и по године затвора 

због примања мита од око 2,3 милиона евра. 7. априла са америчких разарача у 

источном Медиуерану испаљено 50-60 ракета "томахавк" на позиције сиријске војске у бази Щајрау. 

Операцију је наредио Доналд Трамп као освету за напад снага Башара ел Асада у Идлибу. 

Три особе су погинуле, а неколико десетина повређено у терористичком нападу у центру Супкхплма. 

Војни авион Г-4 супер галеб Впјске Србије срушио се у атару села Слауина у општини Уб. 

Опет вести о ЕТА у Шпанији, 8 априла вести тврде да су се активисти ЕТА разоружали, да су предали 
податке о локацијама скровишта оружја. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1_(%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93-4_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%B1)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1
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Арапски и муслимански свет  се такорећи самоистребљује? Шта се то дешава? 9. априла у 

терористичком нападу на две правпславне кппуске цркве у Египуу 45 особа је погинуло, а 126 је 

повређено. 

12 априла у 19 часова Вера и ја смо посетили Озренску улицу бој 13, стан покојног Бобана и његове 
супруге Даре. Тамо смо затекли сва три сина и Радмилову симпатичну супругу.Тада је у посети био и 

млађи брат Милић. 

19 априла је преминуо сликар Ђорђе Прудников ( томови 2-5). Отишао је драги друг из ђачких и 
студентских година, врло Верарен и оригиналан сликар који је стекао интернационалну  репутацију. 

Од 1990.године је био спречен да слика и излаже, у прелазном шкакљивом времену је доживео велике 
политичке неприлике, баш онда када је требао да дочека демократију. Неки су га окривљавали да је 

сликао Јоспипа Броза Тита. 

Изгубио је стан који му припада по закону. Нашао се на улици.  Развео се. Постао подстанар. Запао у 
финансијске неприлике. 

 

 Ђорђе Прудников. 

Повремено би се чули телефоном,  позивао сам га да се дружимо, одбијао је:``Не могу изгубио сам зубе, 
док их не поправим нема ми изласка``. 

``` Зашто не продаш земљиште на Златибору`` . саветовао бих га.`` Чекам да порасту цене ``, био је 
неодлучан  и инертан.  

Ђолета  су тешкоће савиле, гурале га у апатију, у истинску агонију, западао је постепено али сигурно у 

депресију,  још горе, у безнађе. За ово време се његова реч  ретко чула у јавности, као Модератор јаху 
групе ЉУДСКА ПРАВА сам сваку његову поруку послату на овај Форум објављивао. 

Његова смрт ме је не само разжалостила него и изненадила.Данас људски живот тако мало вреди. 

Истога дана је преминуо и  Раща Ппппв, српски књижевник и публициста (1933). Мудрог Пречанина сам 

слушао недавно у празној сали Библиотеке Милутин Бојић преко пута Палилуске пијаце.  

  

   
  

 Тако значајан и мисаоно дубок писац, а никога нема да га чује.  Ипак, он је дуго причао, као сам 

са собом, углавном успомене из Војводине.  Притом се пожалио да га на улици пресрећу 

поодрсли дечаци уличари и прете му. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/1933
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 16. априла су грађани Турске на референдуму прихватили предлог актуелног 

председника Речепа Тајипа Ердпгана о увођењу председничког система у земљи. 

  

 -Април 2017.године.Томислав Крсмановић: Зашто млади  протествују? Зато што избори 

нису били регуларни. 

  

 Млади  протествују зато што се они горе  одушевљени, зато што се непрестано блажено и 

победнички смеју . 

 А њима није до смеха. Њима је до плача.  

  

  
  

 А тај њихов занос многи од њих виде као `` Пала им кашика у мед, па нашли да нама продају 

рог  за свећу````. 

  A ми се злопатимо.. 

 Млади се у Србији  осећају сувишним. У Србији која се смањује територијално и бројчано, или 

се читаве територије празне, где становништво убрзано стари и побољева, а млади масовно беже 
из земље главом без обзира, у земљи  где се уместо начела способности примењује начело 

``партијске књижице``, без прихода и стана, спречени да се образују, да заснују породице, да 

воле, или су продужено зависни  од родитеља, изложени самовољи судова и уценама свакојаких 

асоцијалних силеџија, са свих страна на њих насрћу најподмуклије зaмке и пошасти, нема 

породице без превремене  читуље или опаке болести, у дубокој кризи идентитета, у 

непријатељском окружењу, без икакве наде и перспективе.  

 А за то време новопечени слој транзиционих богаташа, и привилегованих, се шепури  у 

луксузним колима, вилама, тоне у изопачености и баханалије. Виде млади око себе ријалитие, 

медија која скрећу пажњу , ``хлеба и игара``. Медија отворена за површне  спонзоруше, а 

затворена за .њихове тегобе.  

 Овакву еуфорију оних горе млади доживљавају као потсмех, да их он може ``преводити жедне 
преко  воде``. А данашњи  млади су ипак нешто друго од обеспомоћене и обеспамећене већине 

која поданички савија кичму. Иако су ово најтежа времена која распамећују, они су ипак 

сачували  потребну дозу оштроумности.  

 Власт то није схватила како треба,  у Србији поред обеспомоћених и помирених са судбином, 

којима се може свашта причати и муљарити, постоје и оштроумни, који објективно процењују..  

 У овој чињеници ће се одигравати  будућа судбина политичара. 

 `` Изабрани `` су на чело државе која је у развалинима, која се топи,  како би народ казао`` 

гробље неопајано``. Уместо  непримереног ликовања , циничног ``победничког`` добацивања `` 

пораженим ривалима``, нови властодршци, ако стварно желе добро овоме народу и држави, а 

убећен сам  да они упркос свега ипак и то желе,  би требали да добро размисле, да трезвено 

погледају око себе, уз емотивну, временску и просторну дистанцу,  и са ваљаном емпатијом. 
Уместо раздраганости , требали би да буду дубоко забринути, да са највећом скромношћу и 

понизношћу, трезвено и искрено, иступе пред народ..  

 Они ипак  схватају ко су  `` губитници``, и  како су они ``победили``, `` ко  је најбољи``ту своју 

`` победу`` би требали да посматрају промишљеније и из угла`` данајског  поклона``, а не 

превасходно као резултат личне `` генијалности``и ``умешности`` изборних манихинација  и 

манипулација 

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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 Онда би их  народ, и млади поштовали. 

 На гробљу се не  весели, не оргија.  

 Зато их  вређају. 

  

 Документ број 510. 

  

 20. априла је Врховни суд Русије забранио деловање верске организације Јехпвини сведпци у 

овој земљи. 

-Април 2017.године. Томислав Крсмановић.  Покрет за заштиту људских права, председник,. LI-

www.isil.org; Архив САНУ, Википедија). 

 Aлександру Вучићу 

 Ивици Дачићу 

 Томиславу Николићу 

   

 ВАШ ПОРЕДАК  НАСТАВЉА ДА ПРОГОНИ  МОЈУ  ПОРОДИЦУ  И  МЕНЕ  ЛИЧНО-

КАО У ВРЕМЕ СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЋА.   

 РЕШЕЊЕМ  ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр..82/10 od 

14.12.2012.године сам оглашен  жртвом прогона и насиља из политичких разлога,  вербалног 

деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, све у временском периоду од 

1975.године до дана изрицања решења 14.12.2012.године, и да сам из истих  разлога био 

лишаван слободе, имовине и других грађанских права. 

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

 Иако сам званично рехабилитован 2012.године, исти они који су кршили моја права до 2012 

године, не само да одбијају да надокнаде  почињене  штете, него настављају  дискриминације и 

насиље. 

 1994.године сам поднео суду Захтев за накнаду штете, дакле пре 23 године, поступак још увек 

траје. Упркос Решења  Вишег суда у Београду о рехабилитацији бр.82/10 od 14.12.2012.године ,  

надлежни судови  све до Уставног и Врховног касационог суда противно Уставу ,Закону о 

рехабилитацији и другим законима , одбијају  да изрекну Републици Србији обавезу да 

надокнади почињену штету, при том не дајући било какво ваљано образложење.  

  

  

  

 Од 1975. године до данас 2017.године трају хапшења због ненасилних речи, посезање за 

психијатријом,  казне, отимачине, заплена необјављних књига, незаконитo  отуђење  

родитељског стана,  пљачке, физички  обрачуни, покушај убиства, увреде, клевете и 

претње,судски трошкови,  опструкције личног рачунара и необичних кварова  и свакојаких 

нејасних врло стресних неприлика.  

  

 Документ број 511.  

  

 • Аир Пинк "За време сукоба који су се догодили 2011. године у Тунису и Египту, Жељко 

Митровић је Министарству Спољних послова понудио авионе компаније" Аир Пинк "у циљу 

превоза грађана Србије који су се налазили у угроженим зонама. До 2012. године ову 

https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8
http://enlite.org/bela/02.doc
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авиокомпанију водила је авиокомпанија "Цеснна 550 " која процењује да кошта око 5 милиона 

долара. Након тога је регистрован на београдску фирму "Бон аир" која је у власништву 

компаније са Девичанских Острва "Бенлее Интернатионал ЛТД". Други авиони који лети у "Аир 

Пинк" су регистровани у лизинг кући. У априлу 2017. године два авиона "Аир Пинка" су отишла 

по децу која су остала на аеродрому јер их кипарске власти нису пустиле да пређу на 

"окупирану" страну Кипра. 

  

• 21 априла талибани су ушли у базу Шахина у Мазар Шарифу, убили 140 авганистанских 

војника. 

 

На Председничким изборма 23 априла у Француској, први круг: Макрон 24,01%, Ле Пен 21,3%, 

Фијон 20,01%, Меленцхон 19,58%. 

  

  26 априла у  Кини поринут први носач авиона домаће израде, Тип 001А, направљен по узору на 

совјетску класу Кузњецов (Тип 001А у служби од ц. 2020). 

  

  27априла више од 100 особа, укључујући двадесетак полицајаца и тројицу посланика повређено 

је у Скопљу пошто је маса присталица ВМРО-ДПМНЕ упала у Собрање. Нереди почели након 

што је гласовима социјалдемократа и албанских партија Талат Џафери изабран за председника 

Собрања – уз бурно негодовање посланика ВМРО-ДПМНЕ. Међу повређенима лидер СДСМ-

а Зоран Заев. Тешке повреде задобио је албански посланик Зијадин Села. Полиција евакуисала 
све посланике. Полиција се сукобила и са демонстрантима, који су поставили шаторе испред 

Собрања. 

  

Поводом одлуке суда у Колмару да пусти на слободу бившег команданта ОВК Рамуша Харадинаја, кога 

Србија тражи због ратних злочина, чланови Удружења породица  киднапованих и убијених од 1998. до 

2000. године на Косову и Метохији, исказали су своје незадовољство и црним платном прекрили 

Споменик захвалности Француској на београдској тврђави Калемегдан. 

Председник Удружења Симо Спасић рекао је испред споменика да је јучерашњом одлуком француског 

суда о пуштању Рамуша Харадинаја на слободу убијена правда. 

 

Чланови Удружења прекривају црним покровом Споменик Захвалности Француској на Калемегдану. 

Додао је да су породице убијених и киднапованих на Косову и Метохији спремне да се помире са 

албанским породицама, али да се никада неће помирити са злочинцима. 

Колона од неколико стотина грађана упутила се ка "зиду плача" испред Дома Народне скупштине, који 

ће такође, како су најавили, прекрити црном тканином. 

... 

Taj spomenik je trebalo davno ukloniti. 

(петак, 28. апр 2017, 16:29) 

ZARE 1 [нерегистровани]. 

28. априла Скупщуина Црне Гпре усвојила је предлог закона о чланству те земље у НАТП-у. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%94%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%8F%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%A1%D0%9C
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/hronika/2591509/haradinaj-pusten-iz-pritvora.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/hronika/2591509/haradinaj-pusten-iz-pritvora.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/hronika/2591509/haradinaj-pusten-iz-pritvora.html
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Илир Меуа изабран за новог председника Албаније. 

-Maj 2017.године. 

 

Позвао сам телефоном Верицу Којић, кћерку покојног Мике Којића ( томови 1-5), да се договоримо 

о евентуалном изнајмљивању њихове куће и овог лета, као и ранијих година. Испоставило се да то 

неће бити могуће овога пута, јер имају намеру да у то време реновирају и обављају поправке у 

кући. 

Мени је врло битно да свако лето боравим на Дрини  у завичају најмање месец дана. Морам 

уложити напор да у селу Узовница изнађем други смештај?  

Знам да то неће бити лако, иако има подоста празних кућа.  

Ако не пронађем у Узовници, видећу у суседним селима, пре свега у Грачаници. ако не, у суседним 

селима, Лоњину, Старој  Љубовији? Или у самој варошици Љубовији? 

 

-Мај 2017.године. Томислав Крсмановић: Нато  бомбе  су штетне по здравље, али нису 

значајан узрок погоршања здравља и раста  канцера.   

Документ број  512.Интегралан текст. 

4 мај 2017.године. Белгијска пензија опет касни?  

Свет је у превирању. Планета се труди да се повинује законима  Моћи и усагласи са циљевима 
планетарних доносиоци одлука. Поједини досадашњи свемоћни постају послушници према моћнијим.  

Као што су њима били послушни и понизни неки други народи и државе.  

Дешавају се тектонска преклапања гео-политичких планетарних плоча. Настају свакојаки земљотреси. 

Као онај у Италији, и онај не тако давно на Хаитију 

Сада се мењају улоге. Ко би гори сад је доли. Ко би доли сад креће да буде гори. 

Боже дај Србији мудрости да пронађе прави пут!.  

7 маја су оглашени резултати на председничким изборима  у Француској: Макрон 66.1%, Ле Пен 33.9% 
(инаугурација 14 маја). Француска се престројава. То је болан поцес. Али неопходан да би преживела 

ова велика светска сила. Али се нашла стешњена и прилично изолована. Французи су мудар народ, 

њихово политичари још више. Свако време носи своје бреме. 

 9 маја Председник Трумп одбацио је објашњење директора ФБИ-а Џејмса Комија о истражном 
поступку Хилари Клинтон (ФБИ такође истражује руску руку на изборима 2016. године). 

Од  9 - 13. маја на Песми Евровизије у Кијеву, победио је Салвадор Собрал из Португалије. 

Посетили смо Панчево. Био је ведар и пријатан пролетњи дан. Вера обожава излете. 

12 маја сам био у пријатном дружењу са Филипом Давидом. Нашли смо се у 12 часова у ресторану који 
сада држи син покојног Јове Капичића. Филип Давид је мудрац, зрачи оптимизмом и искреним 

намерама. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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 Повређени Јово Капичић. 

-12 мај 2017.године. Сећање на 12 мај 1953.године ( том 1, стране 308-325) 

Данашњи датум је за мене врло значајан, јер означава неку врсту прекретнице на боље у моме животу. 
12 маја 1953.године као седамнаестогодишњак сам био ухапшен у трамвају ``Двојка`` у Београду, 

милиционар ми је казао зато што немам карту. Било ми је чудно да само мене одводи у милицију, и то са 

лисицама на рукама, а и други нису имали карту за превоз ? 

Мало касније се испоставило у Станици милиције`` Савски венац``, на спрату мале чађаве зграде у 
унутрашњости  Главне железничке станице, да нисам приведен зато што нисам имао карту за превоз, 

него због неких других разлога. Прилично строг иследник, променљивог расположења, час топло, час 

хладно, ме је дуго испитивао, о неким политичким вицевима, о неком професору који је исмејавао Тита, 

и о његовој раскалашној супрузи Јованки, која је водила ноћу на Калемегдану  преко пута Ратног острва 

групни секса са читавим водом обесних дечака.  

 

Да би се на крају надмоћно наслонио на лактове и унео ми се у очи, запитавши ме строго:``Зашто 
реметиш наставу,тврдиш да те неко у школи политички дискриминише``? 

Из ове полицијске истраге сам успео да се извучем .  

Али сам био сретан. Схватио сам да сам раније био најбољи ђак, а сада међу лошим, не што нисам 
Верарен, него да је на делу била политичка дискриминација. 

А моје самопоуздање је било озбиљно доведено у питање. 

Сада ми се повратило поверење у себе.  
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Ученици VI 2 Прве мушке гимназије на крају школске 1952-1953 школске 

године.С'лева на десно:први ред доле: Ристић, Света Ћук, Драган 

Танчић,Ђорђе Васиљевић  Драган Милановић, професорка (име забораљено), 

разредни старешина професор Милорад Главички ,ученик( име заборављено), 
Томица Миленковић, Влада Милићевић, ученик ( име заборављено) , Љубиша 

Стојановић.Други ред одоздо, први с'лева: ученик( име заборављено) Бундало( 

надимак), Андрић, Виктор ученик ( име заборављено), Драган Лакић, Душан 

Тодоровић, аутор у другом реду у средини стоји изнад разредног старешине 

Милорада Главичког, Бранислав Вељковић, следећих 6 ученика с'лева на десно, непрепознато.Трећи 

рeд одоздо,  слева на десно:први ученик не препознаје се, Вујинић Десимир, следећа два се не препознаје, 

Душан Стефановић звани Гламба, следећи ученик( непознато), Бора Мирковић, Бода Јовановић, Драшко 

Мисита, следећа три ученика ( непознато), Мијаиловић Бранислав, Мујчиновић Мехмед.  

Настало је ново време у моме животу  

-Maj 2017.године. Одкада, како и  зашто смо залутали у данашњу странпутицу?    

У претходним томовима ове саге, од доласка у Земун-Београд 1951.године, па све до данашњих 

дана, је приказано да моја породица копни.  

А до тада, до 1951.године, смо живели мирно и спокојно, 

нико нас није угрожавао, нити онеспокојавао наше животе. Отац је 

имао добар професионални положај, ја сам свугде био најбољи 

ђак.  

Од доласка у Земун-Београд 1951.године, настаје нешто 

ново. У наше животе се усељавају страх, несигурност, немир.  

Ово је нешто друго? ,питао сам се.  Шта је ово?  Као да 

смо пали у посед сатане? 

Одговор на ово питање сам исказао у томовима и поглављима ове књиге.  
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Позивам се на  мој научни текст ``Заблуде о репресији у Југославији после 1948.године ``, 

објављен у појединим научним часописима у земљи ( и ван ње), интегралан текст је на линку часописа 

Херетикус Правног факултета у Београду-http://media.hereticus.org/2014/12/Hereticus-2009-VII-1-2-

Prevladavanje-proslosti-mit-ili-stvarnost.pdf. 

Мој одговор на ово питање је следећи. Моја породица је пала под удар од 1951.године, не неком својом 

кривицом, него зато, јер је убрзано долазило до измене природе друштвене контроле и политичке 

репресије.  

Наишла је стихија. 

Нису више били дискриминисани, или излагани прогонима, само они  видљиви, или стварни, на први 
поглед штетни по власт, непријатељи. Него постепено, и све убрзаније  под удар су падале и многе друге 

категорије и сегменти грађана, који на први поглед, или  више од тога, не би могли бити виђени као  

стварни`` непријатељи``. 

Уствари у то време се коренито, из фундамента изменила доктрина и садржина појма `` непријатељ``. Из 
корена се изменила природа репресије.  

Напуштани су видљиви облици обрачуна путем затвора и слично, уз евоцирање политичког мотива, сада 
се прешло на дискретније форме злостављања и прогона. Дискретније, али ништа мање опасне и 

разорне. 

Каква научност у конципирању управе државе? А у заосталој балканској комунистичкој држави? , се 
одавно питам. Откуд окошталим сујетним бирократама такав стручност?  

 Према  професору Правног факултета у Београду Андрији Гамсу, југословенски самоуправни 
социјалистички  модел, који је управо требало да спречи стаљинистичке девијације, створио је од 

1948.године рафиниранији облик самовоље, кроз удруживање бирократских олигархија у свеприсутне и 

свемоћне  неформалне кланове; за разлику од грубе, видљиве  стаљинистичке бирократије у СССР.  

Професор Гамс је дакле дотакао суштину, указао је на врло специфичну еволуцију до које је тада дошло 
у Југославији.  

Стварни доносиоци одлука у предузећима, и шире у друштву, постајали су још тада, уместо 
самоуправљача, конспиративни неформални кланови и затворени центри политичке моћи недовољно 

познати грађанима. Постали су неспорна власт у земљи, владали су директивама, често усменим, без 

увида јавности и грађана, пресудно су утицали на рад судова, министарстава, у образовним установама, 

центрима за социјални рад, у предузећима, војсци, полицији, култури, средствима информисања, итд.  

 

Они су се са грађанима обрачунавали  "испод жита ": политички неподобник, нпр  бива отпуштен  с 

посла, уз оправдање званичника да је у питању" нерадник ", или неко ко је" прекршио дисциплину "; 

неко је био ометен да се запосли, са објашњењем "масовне незапослености"; не може напредовати у 

служби "јер су други способнији"; не добија стан, "јер други имају више бодова"; политички  кривац је 

смештен у затвор за непочињено кривично дело (јер је починио наводно проневеру), или је смештен у 

психијатријску болницу "да се тамо лечи" (судске пресуде су увек биле "по закону" ); премлаћивање од 

стране  "непознатих криминалаца" , неко  је убијен у "саобраћајној несрећи"-технички проблем, деца 

неподобних су спречавана у школовању, под изговором да лоше уче, да су лења, итд.  

Виде се жртве а не виде се џелати. 

Не бих се никако сложио, ма како то звучало парадоксално, са тврдњом да је таква суптилнија репресија 

у Југославији била мање разарајућа, у односу на ону видљиву  одмах после рата. 
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 Не, била је само другачија по природи. Знамо добро да је из године у годину све више  грађана падало 

под ударе такве репресије, и да су бивали излагани све подмуклијим ударима са различитих страна.  

Оваква репресија , све до данашњих дана, није на први поглед доводила до тешких и драстичних 

последица.  

Што је велика заблуда. 

Напротив, оваква репресија  је постала веома опасна и разарајућа. Јер погодном комбинацијом, 

дозирањем, интензитетом и временом трајања различитих репресалија, дискриминација, закулисаних и 

других притисака, непожељни грађани  којих је увек било, и не само они, у каснијим деценијама све 

више и више, временом су бивали опљачкани, злостављани, изнурени, гурани у пропаст, распадале су се 

породице, деца се отимала усмеравању родитеља, такви грађани су бивали онемогућени за било какво 

противљење или одбрану њихових права.  

Од тада је настао најмрачнији период у послератној Југославији, који траје све убрзаније до данас, .  

Тадашњи властодршци су почели да у својим затвореним сферама иницирају недовољно утемељене 

хајке на многе грађане, проглашшавајући их без њиховог знања сумњивим личностима или 

потенцијалним  непријатељима поретка. 

Тадашњој Југославији је било неопходно да  прикрива недемократску суштину поретка. Зато се тадашња 

Југославија определила за тиху. 

Али, у исто време врло ефикасну репресију.  

Тадашњи поредак је био врло умешан у прикривању, да не би доводио у питање демократску фасаду и 

представу која је Југославији била потребна да тако створи себи имиџ демократске државе, за њену 

наилазећу улогу у Покрету несврстаних и на међународној сцени, као и за индоктринацију на 

унутрашњем  плану. 

Дакле, почетком 1950-их дошло је до велике забуне. Грађани су наивно веровали да ће доћи слобода и 

демократија. 

Нажалост, то се није догодило.  

Створен је истински мрачни мутљаг . 

Знамо добро да је из године у годину све више и више грађана падало под ударе такве репресије и да су 

бивали излагани подмуклим ударима са различитих страна. Многи нису ни схватали ко, како, зашто, или 

једноставно, многи нису ни препознавали шта се са њима дешава?  

Моја породица је  оваквим ``орвеловским околностима на југословенски начин``, без икакве своје 

кривице, или разумног повода, страдала као безброј других невиних грађана. 

Данашњу голготу разапете Србије, и не само ње, него и других бивши комунистичких држава Балкана, 

треба видети  у светлу ове анализе.  

Семе зла је тада посејано, и до данашњих дана је изџикљало до нечувених  размера.  

Данас нису непријатељи који су против власти, данас су непријатељи већина грађана. 

Шта чинити?  

- Мај 2017.године. Траг јегуља- Коришћење комунистичког експеримента и искуства.  Концепти 

Труста мозгова који су одредили не само нашу судбину, него и целе планете. 
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Ако се потрудимо да  антиципирамо оно што се данас дешава у свету, није тешко проницљивом  

аналитичару да препозна да се широм планете одавно имплантирају поуке комунистичког експеримента. 

Тимови врхунских експерата су проучавали свет, кретања у свету, посебно у комунистичкој 

вишедеценијској лабораторији, да отуда извуку поуке, и створе стратегије за будућност.  

Концепти комунизма у управљању друштвом су били инспирација за дизајнирање новог света. 

Комунизам је уствари испао својеврсна лабораторија појединих богатих држава 

 

                   Јегуља. 

Познати хрватски  новинар Дарко Худелист, у књизи „ Рим, а не Београд―. објашњава улогу Ватикана, 

Kатоличке цркве, папе Војтиле, Збигњева Бжежинског, САД, Запада, хрватске и српске елите и генерала, 

у распаду Југославије и крвавом рату који ће га обележити, и у паду комунизма.  

Комунистичка идеологија и њен друштвени менаџмент и инжињеринг, су можда у почетку били 

омамљујућа иновација за завођење маса.Али је губила корак са све убрзанијим технолошким и другим 

иновацијама, није их сагледавала, нити их узимала у обзир, застаревала је, убрзано су пуцали шавови на 

свим местима. 

А тога комунистички лидери, окоштале и охоле бирократе , аутистичне у њиховим бункерима  власти, 

нису били довољно свесни. 

Зато што сам на застаревања указао средином 1970-их гоина, сам скупо платио. Настали су 

вишедеценијски прогони. 

Совјети су летели у космос, проучавали су васиону,  а нису знали шта им се дешава у кући.  

Западни свет је победнички типовао на ову аутсајдерску фаталну слабост Истока- на. непроучавање 

друштва, неузимање у обзир промена  и неприлагођавање на њих, на застаревања у поређењу са 

убрзаним променама и реформама у западном  свету, и уопште на целој планети.  

Што се сводило на заостајање у развоју друштвених наука на Истоку, у односу на техничке, и на `` 

лакировку`` улепшавање стварности.  

Чиме су комунистичке државе биле успављиване и удаљаване од стварности и последично од 

корективних мера прилагођавања. 

Не бих се сложио у довољној мери са Худолистом, да су ту искључиву улогу напада на ову ``Ахилову 

пету Истока``  пресудно одиграли католички мислиоци језуити. 

Худолист тврди да је преломни  тренутак у том погледу био Други ватикански концил, који је трајао од 

1962. до 1965, који је био резултат сазнања сазрелог у врховима Kатоличке цркве, да ће стари свет – 

онакав какав је био у индустријско и зрело индустријско доба – ускоро нестати, односно да ће за 

релативно кратко време настати (тј. већ настаје) један сасвим нови свет, који ће се дубоко разликовати 

од старога. Они су изјављивали -Преломна тачка у тој трансформацији биће – односно била је – научно-

технолошка револуција, захваљујући којој је човечанство, само неколико година након Другога 
ватиканског концила, закорачило у тзв. ново доба – доба које ми данас називамо информатичким, 

компјутерским, дигиталним.  
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Худолист сматра да је први мислилац – филозоф, научник, футуролог, писац, што још све не – који је, у 

својим делима, најавио скору „промену доба― (тачно се тако изразио), био је засигурно највећи 

католички интелектуалац у целом 20. столећу – језуита Пјер Тејар де Шарден. Он је ту формулацију 

употребио у свом најпознатијем делу, ‗Феномен човека‘, што га је написао у Kини за време Другог 

светског рата―. 

Према Худолисту, Шарденову тезу даље је разрадио Американац, католик  пољскога порекла Збигњев 

Бжежински, у својој пророчанској књизи „Између два доба―, објављеној 1970. Он је том „новоме добу― 

уједно дао и име (Шарден је то избегавао чинити) – „технотронско доба―. Односно – „технотронска 

револуција―, као синоним за информатичку или компјутерску револуцију. ―  

Збигњев Бжежински, објашњава како ће Сједињене Америчке Државе постати предводници 

информатичке револуције и глобализације која ће неумитно уследити, најављујући у исто време пропаст 

Совјетског Савеза и проглашавајући победника Хладног рата. 

Не бих се никако сложио са Худолистом да су у овим предвиђањима доласка Новог информатичког доба  

одиграли католички мислиоци, не само кључну  него ни врло битну улогу.  

Тачно је ово. Да је информатичка револуција започела и остварена у Америци. Већ средином  

седамдесетих година у Америци се производи први микропроцесор, а потом  у каснијим деценијама 

конструише и први мали кућни рачунар, назван Аппле I  

А не у Католичком свету.  

Тачна је неспорна мудрост католичких мислиоца футуролога. Ја бих пре рекао да су се њихова 

мишљења о Новом добу подударала са мишљењима америчких Библијских мудраца, врхунских 

планетарних политиколога, социолога, психолога, антрополога. Америка је одавно постала центар и 

стециште мудраца друштвених наука. 

Можда су мисли Шардена коинцидирале и на неки начин поспешивале визију будућег света научне 

лабораторије генијалних америчких мислиоца 

У јулу 1976. Бжежински се упознаје са тадашњим краковским надбискупом Kаролом Војтилом, својим 
земљаком ПВераком, који ће октобра 1978. постати папа. Сретао је и друге католике. Не може се отети 

утиску да је Бжежински стасао и  развијао се као мислиоц у Америци. У Америци је био јак утицај 

тамошњих католика и Католичке цркве, али је био пресудан утицај оних других, некатолика. Нарочито 

након убиства Председника Кенедија 1963.године. 

Данашња панорама планетарне глобализације, дигиталног и информатичког управљања планетом, није 

ништа друго до централизација одлучивања. Планета је дигитализована, компјутеризована.  

Народи планете су такву глобализацију добровољно прихватили. Толико безброј држава у шару планете. 

А дигитализација и компјутеризација свугде завладала. 

Као југословенски ескперимент Самоуправљање, фабрике дате на самоуправу радницима. А конце вуку 

закулисани центри моћи. 

Планетарна историја улази у ултра-брзи воз и нема намеру да стане. 

Има овде нешто друго што је врло битно за Балкан, бившу Југославију, а нарочито за Србију и Србе.  

Худолист каже:``У Југославији. потпуно неспремној да дочекује глобализацију и информатичку 

револуцију, уместо хватања места у оном возу, као да неке нације свесно и намерно пркосе глобалном 
тренду.  И само једна институција, помало скрајнута, види шта се ваља иза брега. На крилима Другог 

ватиканског концила, духовно подигнута на идејама Пјера Тејара де Шардена, језуитског филозофа и 

теолога, стасава генерација хрватских бискупа и свештеника, предвођена Фрањом Kухарићем, која ће 

покренути самосталну црквену акцију за Хрватску. и антиципирати референдум за независност из 1991. 
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Колико је дискутабилна и спорна водећа улога ватиканских мислиоца у нацрту Новог информатичког 

доба, у корист америчких научника, утолико се више може са јасним и прецизним аргументима 

устврдити: Ватикан је Господар историје. Он има архиве какве нико други на планети има, ватикански 

мислиоци мудраци у црним одорама и лицима које крију тешко замисливе тајне, су били достојни да у 

извесној мери утичу на америчке политичаре и филозофе у појединим гео-политичким сегментима.  

Али не глобално на нивоу планете, него локално, у суседству. 

Ипак, Ватикан нема војну и сваку другу пресудну моћ  ресурса. А то имају САД. И оне побеђују. После 

Другог светског рата Стаљин је питао Рузвелта и Черчила: А где су Папи дивизије? Мудро, али 

превремено питање, на које није добио одговор.. 

А данас постаје кључ промена света. 

Ватикански гео стратези и експерти су ипак далеко више знали од Американаца о суседима, Балкану, 

Јужним Словенима, па  донекле уопште о Словенима и Европи. Они су ту, а Америка је далеко. Не може 

се отети утиску да је Ватикан, употребљавајући вишевековно суседство, бољу уведеност у овом делу 

Европе,  утицао на гео-стратешке одлуке САД према Србији и Србима, од почетка 1980-их година 

нарочито приликом распада Југославије, бомбардовања 1999.године.  

Утицао је онако како је њему одговарало. И како је чинио током векова. Оно што се дешавало током 

1990-их и касније, личи на голготу јужнословенских народа  започету вековима пре тога 

Ту је врло значајну улогу одиграо Бжежински. 

На Србији, Србима, и свим балканским народима је да проникну у слагалицу.ДА СЕ СЛОЖЕ, УМЕСТО 

ЗАВАДА И РАТОВА. 

И да се у вакууму нових односа у свету приближе Америци, али и Русији и Кини,  и отму из 
вишвековног самртничког загрљаја хоботнице у црној кошуљи. 

-Мај 2017.године. НАЈАВЕ КАПИТАЛНИХ ПРОМЕНА: Умножавају се знаци измене процена и 

односа према Србији, када се ради о Косову, ратовима, санкцијама, изолацији Србије, 

Македонији, Албанији, Босни, Хрватској.  БУДИМО МУДРИ-ИСКОРИСТИМО ШАНСУ. 

Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену међународну 
политичку ситуацију, и садашњу пролазну изолацију и голготу Србије, и Срба, да у метежу Србе поново 

наведу на погрешне процене, да им паушално и врло упрошћено подметне кукавичје јаје пркоса 

свемоћним владарима планете и антисемитизма.  

 

Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства са Америком, са 

Јеврејима, са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно 

страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво гурају у провалију.  

Неко може казати: Па они нам чине зло? 

Политика је врло сложена  дисциплина. Иза незнања остаје ништа. Наишла је планетарна стихија, тако 
се све сложило. проћи ће. Неколико милиона Јевреја је страдало у Другом светском рату?  
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Патријарх Павле: Срби  и Јевреји су паћенички народи. 

Будимо мудри. Биће боље. 

Натанијаху је недавно саопштио јавно:`  ̀Пријатељство јеврејског и српског народа потиче хиљаду 
година уназад од времена Римског царства. У савременим временима, наши народи су били уједињени у 

заједничкој борби и патњи током страшних година Другог светског рата.Претрпели смо бруталне 

злочине нациста, а Израел никада неће заборавити улогу Србије у борби против нацизма, због чега су 

Срби  заувек у нашим срцима.Српски Јевреји такође су играли важну улогу у поновном успостављању 

јеврејске нације. Један од пионира модерног ционизма био је рабин Јудал Калај из Србије. ` ,̀ казао је 

Верахнуто Бенџамин Натанијаху. 

 Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ  ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ ЗЕМАЉА КАО 

СРБИЈА. Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан потенцијал. Негујмо брижљиво и 

приљежно историјске чињенице.  

У овим мрачним временима по Србе и Србију, овакве топле речи, поврх свега од тако моћних држава и 

сила, нам дају нову наду и оптимизам.   

Бог се смилостио на Србију. Назире се светло на излазу из мрачног и предугог тунела. 

Будимо мудри, искористимо шансу. 

Учестали су изрази симпатија и саосећања са Србима 

Јеврејска заједница се ставља на страну Срба, Срби и Јевреји су били у Другом светском рату жртве 

геноцида у НДХ. Трамп тврди да су Срби пријатељи Америке. Теолог из Канаде, Кеви Анета, је 

припремио тужбу (коју суд у Канади прихвата) против Републике Хрватске за њен злочин геноцида над 

Србима од 1941. до 1945. године и за наставак тог геноцида од 1990. до 1995. године. Тужилац 

објашњава да је хрватски злочин геноцида над Србима заснован на старим стратешким одлукама 

Римокатоличке цркве (Ватикана), што је обавезивало западноевропске државе, па и Америку и Канаду, 

да обављају истребљење народа на свим континентима, па и у оквиру државних граница САД и Канаде. 

У садржају тужбених докумената против Хрватске, честити Кеви Анет, је пронашао документа - у 

којима су поједини државници Западне Европе  тражили да се јавност затрпа лажима о Србима – као 

злочинцима над Шиптарима, Словенцима, Хрватима и муслиманима у Босни и Херцеговини. 3 

(Фото Танјуг/С. Радовановић) 

Амерички онлајн часопис „Таблет‖, један је од најутицајнијих јеврејских медија на свету, објавио је 

дугачак текст под насловом „Хрватска безочно покушава да из историје избаци своје злочине у 

холокаусту‖.На почетку текста Менахема Розенсафта, подсећа се да су лидери јеврејске заједнице и 
српске мањине у Хрватској бојкотовали протекле две године државне комеморације у Јасеновцу, 

показујући импресивну моралну храброст и интегритет својим одбијањем да одобре историјски 

ревизионизам с одјеком порицања холокауста, цији је циљ рехабилитовати усташе.„Таблет‖ подсећа да 

су усташе убиле стотине хиљада Срба и десетине хиљада Јевреја током Другог светског рата. После 

фудбалске утакмице између репрезентација Хрватске и Израела 2016. године. хрватски навијачи су 

скандирали злогласни усташки поздрав 'за дом спремни', а хрватски премијер седео је на трибинама и 
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није реаговао‖, наводи се на сајту „Таблета‖ и додаје да је тадашњи премијер Хрватске Тихомир 

Орешковић ипак издао саопштење у коме тврди да он и хрватска влада осуђују усташе. Извињење је 

упутила и садашња председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић приликом посете Израелу 2015. 

године, међутим, она се касније у Канади фотографисала са емигрантима који су држали „заставу са 

усташким симболима‖.„Таблет‖ наводи и да се Грабар Китаровић похвалила да воли да слуша Марка 

Перковића, познатијег као Томпсон - хрватског певача који велича усташе, преноси хрватски 
„Индекс‖.Поменут је и бивши министар културе Хрватске, Златко Хасанбеговић, кога „Таблет‖ описује 

као „екстремног националисту‖, и његов долазак на премијеру филма Јакова Седлара под именом 

„Јасеновац - истина‖ у коме се Јасеновац не описује као логор смрти у којем су усташе починиле тешке 

злочине, већ као доброћудни радни логор. Хасанбеговић је том приликом похвалио филм, док је 

другачије виђење имала амбасадорка Израела у Загребу, која је након приказивања филма путем 

отвореног писма поручила да Седларов филм „селективно приказује историју‖ и да „покушава да умањи 

размере страшних злочина који су почињени‖.„Таблет‖ критикује и садашњег премијера Хрватске 

Андреја Пленковића зато што му је требало десет месеци да уклони спомен плочу погинулим ХОС-

овцима на којој се налазио и усташки поздрав. Наводи се да геноцид над Јеврејима, Србима и другима у 

НДХ нису починили Немци, већ домаће снаге „без учешћа Ш-а (Шуцштафел) и немачких снага‖. Таблет 

подсећа да су усташе основале неколико логора, од којих је најстрашнији био Јасеновац - у тексту 

описан као Аушвиц Балкана. Критикује се и садашњи став музеја у Јасеновцу, који је „више 
представљен као сабирни и радни логор‖, него као логор смрти. Добар део текста, „Таблет‖ је посветио 

антисемитским испадима Фрање Туђмана, па се спомиње и његова позната изјава да је срећан што му 

супруга није ни Српкиња ни Јеврејка, као и да је намерно умањивао број убијених Јевреја у НДХ - због 

чега се два пута извињавао Светском јеврејском конгресу.„Туђман је ефективно започео процес 

претварања усташа у хрватске патриоте, тврдећи да Хрвати фашисти и Хрвати антифашисти заслужују 

једнако признање за своју службу домовини‖, пише „Таблет‖, цитирајући „Њујорк тајмс‖ из 1997. 

године где се наводи да је јасно да „Хрватска није успела да се суочи са својим фашистичким наслеђем‖, 

па су „Хрвати рехабилитовали хрватске колаборационисте усташе‖. Додаје се да је усташку валуту куну 

Туђман прогласио важећом валутом савремене Хрватске. Прерушавање усташа у националне хероје и 

узоре има забрињавајуће конотације у земљи и региону, где су етничка мржња и сукоби имали 

катастрофалне последице, не само током Другог светског рата, него током балканских ратова 1990-их 

година‖, пише сајт.  

Све се чешће чују другачији тонови и мишљења о догађајима и ратовима на Балкану и о распаду 

Југославије. 

Фредерик Вилијам Енгдал (72), истакнути америчко-немачки независни аутор, новинар, геостратешки 

економски истраживач и познати балкански историчар, каже да се сепаратистичка осећања манипулишу 

споља, баш као што су  манипулисана колапсом Југославије. Енгдал подсећа: Косово је незаконито 

проглашено, Косово је у овом тренутку центар организованог криминала. Све нације, иако најмање  

морају се борити за свој опстанак и очување њиховог идентитета. Србија ће преживети, Срби су 

морални, поштени, издржљиви и упорни народ. 

Суринам повлачи одлуку о признавању Косова, поједини косовски лидери су уздрмани. Планета се тресе 

из темеља. Отварају се по нас светле перспективе. 

Проникнимо у ову еволуцију симпатија према нама. Овде се ради пре свега о прагматизму. Будимо 

мудри, боримо се да преживимо.  

Слободан сам да саопштим да данашњу  власт у Србији највише подмукло опструирају мафијаши и 

њихови страни подржаваоци из блиског гео-окружења. Нажалост, на основу наших поузданих сазнања, 

мафијаши стоје иза спорадичних појава анти-семитизма и  анти-американизма у Србији.  

Они су данас највећи проблем у Србији. 

Они упорно тврде да су НАТО бомбе 1999.године криве за појаву рака и здраствену и демографску 

катастрофу у Србији. 

 Нато бомбе су врло штетне по здравље. То није спорно. 
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Али катастрофални узлазни тренд рака је почео под дејством синергијe врло сложених и измешаних 

узрока много пре  1999.године.         

 Необорив доказ: Здравствене статистике.  

Подмукли  виновници желе да се пред успаниченим народом укрију, и да своју кривицу усмере на 

друге. Логички закључак: Тако им одговара, болесно и снемоћало  становништво се не може одупрети 

домаћим тиранима, касније транзиционим пљачкашима.  

Ти сналажљиви мудраци транзиције предвиђају Србији у наредним годинама истребљење 

проузроковано раком.  

Та пропаст се може избећи засигурно, али не гурањем прста у очи свемоћнима, него мудром и учтивом 

дипломатијом. Кога је митити није га љутити. 

Спречимо оне који муте, у мутном се лови. Њих не интересује судбина милиона него њихове `` 

фирмице``, и да им се нико не може супротставити. 

Худолист нам отвара очи. Изјављује да је Југославија била потпуно неспремна да дочека глобализацију 

и информатичку револуцију, уместо хватања места у оном возу, неке нације ( мисли на Србе)  свесно и 

намерно су пркосиле глобалном тренду.  И само једна институција је видела шта се ваља иза брега. То је 

била католичка црква Хрватске, која ће покренути самосталну црквену акцију за Хрватску. и 

антиципирати референдум за независност из 1991. ( обавештена и обучена од Ватикана)  

Данас се опет понавља иста прича. Исто оно  гео-окружење које је Србе усмеравало ПРОТИВ 1990-их, 

сада опет жели да Србима преко потплаћених или незналица у Србији, подметне кукавичје јаје вечите 

заваде са моћнима. 

Да   тако Србе заувек изолује и осами. да их ОТПИШЕ и ДЕФИНИТИВНО И БЕСПОВРАТНО БАЦИ У 

КОРПУ ЗА ОТПАТКЕ. И да Србију претвори у посед мрака и свакојаких могућих пошасти. 

 А они им се улизују.  

Наш мудри народ каже: Само будала два пута удари палцем у камен у свом дворишту, 

Католичка црква Хрватске и Ватикан су више векова утицали на односе на Балкану. Као што рекох 

претходно, Ватикански гео стратези и експерти су ипак далеко више знали од Американаца о суседима, 

Балкану, Јужним Словенима. Они су ту, а Америка је далеко. Не може се отети утиску да је Ватикан, 

употребљавајући вишевековно суседство, бољу уведеност у овом делу Европе,  утицао на гео-стратешке 

одлуке САД према Србији и Србима, од почетка 1980-их година, нарочито приликом распада 

Југославије, бомбардовања 1999.године.  

 

Да ли је Ватикан преко Бжежинског натурио Америци поједине своје идеје водиље и мрачњачке расне 

предрасуде према Јужним Словенима?  
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Утицао је онако како је њему одговарало. И како је чинио током векова. Оно што се дешавало током 

1990-их и касније, тако личи на голготу јужнословенских народа  започету вековима пре тога 

На Србији, Србима, и свим балканским народима је да проникну у слагалицу.ДА СЕ СЛОЖЕ, УМЕСТО 

ЗАВАДА И РАТОВА. 

Америка има најстручније научнике на планети, па и када се ради о друштвеним наукама.  

Али ова неспорна чињеница има и своје наличје. Америка је далеко, а Ватикан је ту у суседству већ 
хиљаду година. Ватикан је Господар историје, у његовим архивама су похрањени  безбројни документи 

које нико други  нема. Политику Ватикана промишљају библијски мудраци. 

Ватикан је преко Словенског папе Војтиле јачао слабљење комунизма у Источној Европи , јачајући 

католицизам.и подржавајући борце ѕа људска права? 

Да ли је његова стратегија водила за САД најбољим исходима? 

Бжежински је ипак за живота увидео да поједини његови концепти нису издржали проверу у минулом 

времену. Није канонизован Степинац, јеврејске заједнице су огласиле Јасеновац за Балкански Аушвиц, 

Фрањо Туђман је био оптужен и за антисемитизам. Показало се да није био у праву када се ради о 

исламским заједницама, и о Кини. Кина тежи да постаје сила број 1 на планети  оспоравајући  вођство 

САД. Исламска држава и муслимани широм света представљају опасност за западну цивилизацију. 

Русија и православни свет ипак нису толики баук как је он то деценијама пропагирао. 

 

   Збигњев Бжежински. 

Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, са Америком, негујмо пријатељство са 

Русијом и Кином, али не идимо уз ветар са онима који одређују нашу судбину. 

И огромне Русија и Кина тако себи нешто емотивно и пркосно не дозвВеравају. 

Од чега можемо имати непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима 

у традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети данашњу голготу.  

Будимо мудре дипломате.  

Ти који спВера и изнутре подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи ПРОТИВ, се свим силама упињу 

и сами се систематски улизују свемоћнима , да изгладе злочине које су им чинили кроз историју.  

Зашто то чине?  Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ ових народа, њихове трагичне 

погрешке које не могу да обришу векови. Желе тако чинећи да преживе, да се спасу.  

А нашу дубоко унесрећену  младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши злотвори  подло да 

наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје пркоса владарима света и анти-семитизма.  

Не дозволимо да Србију нечастиви гурају у понављање грешака и самоубиство? 

 Да нас гурну у амбис, да тако изоловане Србе  дефинитивно очерупају и дотуку.  
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Будимо мудри! Не дозволимо да нам наши непријатељи фалсификују историју, и да нас завађају са 

нашим пријатељима, који нам могу бити од неизмерне користи у овим тешким и деликатним временима.  

Ову шансу, еволуцију у корист Србије треба умети искористити.da 

13 маја у 11 часова смо присуствовали 40 дневном помену рођаку Бобану на Централном гробљу. 
Окупили се најближи сродници. Жалосно је да се не дружимо, окупимо се једино на сахранама. Срео 

сам Срећу Кљајића, брата покојног Раје Кљајића, његову сестру Секу, Ацу Беатовића. Била су сва три 

сина и Радмилова супруга. 

 

    Људи живе животе са много труда и наде. А одлазе тихо. Сви дођу на сахрану, а  не сањају да и њих 
то чека. Журе својим кућама понети својим обавезама, забораве драгог покојника. 

Боже , сачувај ме сахрана, болница и лекара, сусрета школских другова!, то је моја лична мисао. 

14 до 15 маја у Пекингу је одржан  Форум"Нови пут свиле" са лидерима 29 земаља, Кина најављује 

улагања од 124 милијарде долара у инфраструктурне пројекте. 

Кина стреми небу, да превазиђе Америку!.Како ће свемоћна Америка на то да реагује?  

26. маја маскирани наоружани милитанти напали су конвој коптских хришћана у Минји (Египат) након 

чега су египатски борбени авиони бомбардовали војне кампове у Дарни (Либија). 

-Мај 207.године.  Томислав Крсмановић:  ОПАСНА ПРЕТЊА ЗДРАВЉУ- НОВ  УДАР  НА  МОЈЕ 

ЛИЧНО  ЗДРАВЉЕ.Tајна полиција Србије тврдоглаво и методично наставља тиху ликвидацију.  

 

У аутобусу 59 ми је у пар наврата за време викенда 6 и 7 маја , од непознате особе упућена претња-

Готов си, како ти је здравље? 

Када сам се 10  маја око 10 часова и 30 минута вратио у стан на адреси Станка Пауновића 70, стан 

број 3, затекао сам у купатилу хаварију, и малу поплаву. Неко је у моме отстуству извукао цев, и 

пустио воду. 

Доказ: у згради постоји видео надзор, органи полиције могу да установе ко је улазио у стан. 

Оваквих улазака у стан је било и раније.НевВера је највише у томе, што онима који то чине стоји на 

располагању храна.  

Након претњи у аутобусу за време викенда , наступиле су озбиљни здравствени поремећаји, који 

трају. Узимам антибиотик ЦИПРОЦИНАЛ. Изнурен сам и снемоћао. 

Обавештавам  јавност да сам изложен појачаним драстичним атацима на моја законска права, 

истинским опасним подмуклим ударима на мој здравствени и лични интегритет.  

Који постају  упорна и методична стратегија изнуривања, покушај подмукле, дискретне, физичке 

ликвидације, без пуцња. Поготову то је очигледно ако се знају моје године ( 80 ). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
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Мени отворено прете на јавним местима непознате особе. добацују- Разорићемо ти здравље.Не либе 

се охрабрени да то писмено саопште и преко интернета, недавна инкриминисана порука претња 

Светисава Стевановића је предата провајдеру Еунет, који ме је обавестио да је предузео прописане 

мере. 

 

Напомињем да су досада у више наврата почињене злоупотребе са мојим здрављем, што је доказано 

судски и од стране надлежних вештака и здравствених органа и Решењем о рехабилитацији Вишег 

суда у Београду .рех.бр. 82/10 од 14.12.2012.године, којим сам оглашен као жртва вербалног деликта 

и злоупотребе психијатрије , и по здравље континуелних врло опасних  злоупотреба, од 1975.године, 

до дана Решења о рехабилитацији 2012. године. Што се упркос Решења о рехабилитацији, наставља 

до данашњих дна. .  

Тако чинећи покушавају да ме тихо уклоне као тражиоца накнаде штете и повраћаја одузетог.  Да 

мојим примером борца за законска прва од 1971.године,  заплаше оне који као и ја траже своју 

правду,  да их обесхрабре- НИКАД НЕЋЕТЕ ДОБИТИ ВАШЕ. 

Овако је са већином грађана Србије. Погледајте сада око себе, своје сроднике,  познанике, суседе, 

видећете визију болесних и изнурених, ојађених и унесрећених, болештине, умирања, читуље и 

сахране. 

Циљ је подмукло рушење Србије, по начелу: осиромашени, ојађени,  изнурени и остарели Срби –

тако подмукло онеспособљени да бране  своја права. 

 На радост оних којима одговара нетакнут друштвени STATUS QUO. Да тако овековече власт. 

 ЗАХТЕВАМ ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  ДА ОВАЈ ДОПИС  ИСПИТАЈУ, ПРОВЕРЕ  

НАВОДЕ, И ОДМАХ ПРЕДУЗМУ  МЕРЕ ДА МОЈА  ДРАСТИЧНО ПОВРЕЂЕНА ПРАВА 

БУДУ ИСПОШТОВАНА, ДА КОМИСИЈА НЕПРИСТРАСНИХ ЛЕКАРА ПРОВЕРИ МОЈЕ 

НАВОДЕ И СТАЊЕ МОГА ЗДРАВЉА 

17 мај 2017.године. Угрожени здравље и живот Мерил Грегориан.  

Мерил је жртва неправди. Њу бескрупулозни и бездушни насилници уништавају. Кољу је тупом сатар 

ом. Таква ваљана и часна интелектуалка од интегритета је запала у раље аморалних психопата који њу, 

невину и  незаштићену крхку жену злостављају већ дуги низ година.  

Зашто? Па она не би ни мрава згазила?  

Обратио сам се 17 маја надлежним државним органима.  Томислав Крсмановић. НАДЛЕЖНИМ  

ДРЖАВНИМ  ОРГАНИМА. 

ЈАВНОСТИ. 
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Мерил Грегориан, најбољи студент и доктор политичких наука -жртва политичке дискриминације и 

прогона. 

Доктор Мерил Грегориан ( 47) , интелектуалка високих достигнућа у образовању и науци,  полиглота, 

изузетно отресита и способна жена, је упркос њених највиших квалификација и завидних личних 

способности и разноликих стручности,  суровом политичком дискриминацијом  и прогонима 

онемогућена да пронађе било какво запослење, остављена је без прихода, без стана, на улици, у 

свакодневној јагми за преживљавање и спас себе и своје двоје  деце. 

Њој се свете поједине државне безбедоносне агенције ( чији идентитет засада нема намеру да износи  у 

јавност), зато што  је одбила да са њеним разведеним мужом са њима сарађује, да путује и борави у 

појединим азијским и афричким земљама, и да тамо за њих обавља обавештајне задатке и прикупља 

податке. Она је се замерила и њеним ангажманом против корупције у Србији и у правосуђу Србије, и 

против незаконитих пост упака органа правосуђа. Њена докторска дисертација јавно одбрањена дана 17. 

маја 2016. године на Факултету политичких наука у Београду ( са највишом оценом)  ``Улога 

правосудног система Републике Србије у борби против корупције",.је плод њеног деценијског 

истраживања корупције у правосуђу. 

Документ број  513. 

 15 маја сам срео Миланка Луковића, скромног и драгог Краљевчанина, који годинама живи и ради у 

Лондону, он ми је послао емајл поруку, са предлогом д се видимо. Он се бави људским правима и 

подршком онима у Србији који се залажу за поштовање људских права, као солуцијом  преживљавања.  

У топлој пролетњој вечери смо седели за столовима кафане ``Коларац`` изнетим у веселу Кнез 

Михајлову улицу. Преко пута мене је седео млађи човек, висок и чврст, као здраво стабло у нашој шуми.  

Пре него што смо се сусрели , био сам радознао шта њега привлачи да ме упозна? Неке одговоре сам 

сазнао увидом у податке о њему на интернету и гугл претраживачу. 

Рођен у Краљеву 1956. године, дипломирао на Економском факултету у Београду. Са другом и ортаком 

основао и водио видео-клуб "Луна", почетком деведесетих година прошлог века најпопуларнији у 

Краљеву. Често је путовао у Лондон. Крајем деведесетих година Енглеска је либерализовала визни 

режим, и он ево већ 19 година живи и ради у Лондону. Има своју малу фирму за дистрибуцију штампе и 

пропагандног материјала.  

Прешао је одмах на ствар. Каже о себи да успева да се одржи у Лондону, да обезбеди себи пристојну 

егзистенцију организујући дистрибуцију пропагандног материјала.у поштанским сандучићима  

  

  
  

 Знам колико је то мукотрпан посао, јер сам се тим једно време бавио за време мог другог 

боравка у Бриселу од 1973 до 1974.године. Треба много радии, да би се зарадила некаква 

недовољна цркавица да се једва преживи.  
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 `` Имам екипу која разноси по поштанским сандучићима широм Лондона, а понекад разносим 

лично,  по десет сати дневно пешачим са краја на крај Лондона. Скромно зарађујем али 

преживљавам`` 

 `` Не претерујте са пешачењем,.троши се хрскавица у коленима`` упозоравам га. Он само 

одмахну главом, то му је добро познато. 

 Одмах сам схватио сврху позива на разговор. Зна подоста о  мени, Читао је неке моје књиге, 

свиђају му се. Жели да ме охрабри да истрајем. Контактира и још неке саборце , Међу њима и 

Владу Марковића ( томови 3-5). 

 Овај човек је на мене оставио утисак часног и мудрог земљака и патриоте, који није заборавио 

свој родни крај и своје људе, жели да помогне колико може у границама врло скромних 

могућности.  

 Мене охрабрује да има таквих наших људи.  

  

 Разговарао сам са господином Филипом Давидом како да мој син успостави покидане нити са 

Јеврејском заједницом у Београду, јер је његов деда пореклом Немачки Јеверејин.  

 Упутио ме је на господина Марка Гринвалда функционера Јеврејске заједнице у Београду.  

 Господи н Гринвалд ми је кратко саопштио: Милан треба да прикупи доказе о његовом 

покојном деди. 

  

  17. мајa je преминупо великан нашег спорта, легенда југословенског фудбала  Тодор 

Веселиновић, (1930) 

  Одлазе симболи младости. Долазе нова времена. 

   

 19. мај приликом  нападу на војну базу Брак ел Шати у Либији убијено је више од 140 људи. 

 20. маја је Хасан Рпхани поново изабран за председника Ирана. 

  

 20 маја сам срео драгог рођака Брану Беатовића, седели смо дуго на Цветном тргу. То је био 

скуп београдских Беатовића у малом. То су били махом старији људи, за мене је било велико 

задовољство да се нађем међу својима и да опуштено разговарамо. 

 22. маја у сампубилашкпм нападу на концерту америчке певачице Аријане 
Гранде у Маншесуер арени у Манчестеру, погинуле су 22 и повређено више од 100 особа.  

 Ако се овако нешто догађа у слободној и деомократској Енглеској, шта се тек може догодити 

другде?. Свет постаје метеж и пометња! 

  

 22 мај 2017.године. Томислав Крсмановић.                                                                                       

 ЗАШТИТНИКУ  ГРАЂАНА 

 Предмет: ПОШТА  СРБИЈЕ  ОДБИЈА  ДА  МИ  ИСПОРУЧИ  ПОШИЉКУ СА  ЧЕКОМ  

БЕЛГИЈСКЕ  ПЕНЗИЈЕ. 

  

 Поштовани, 

 Сваког месеца, око 1 у месецу , добијам од поштара Раковица  коверат са чеком пензије из 

Брисела, Белгија,  преко банке у Немачкој, у коверту  горњи леви угао стоји VIA AIR MAIL , 

PAR AVION , са десне стране горњи угао пише ROYAL MAIL postage paid GB  ХК 7655. Испод 

тога имају нејасни жућкасто наранџасти знаци ( вероватно својствени врсти таквих 

специфичних пошиљки)    

 Пошиљка још није стигла, (ни до данашањег дана,). Услед чега још   нисам плат ио рачуне 

којима ис тиче рок. 

 Документ број  514.  

   

  24. мајa je преминуо познати  српски каскадер (1941) Бата Камени ( том 2, стране 293 и 296), 

чије право име је Драгомир Станојевић. У тому 2 сам приказао моје статирање у 

копродукционим филмовима, да бих зарадио некакав студентски џепарац.Приликом снимања 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8_2017.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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филма Дуги бродови сам се упознао и донекле зближио са необично снажним и кочоперним 

плавокосим младићем, кога су сви звали Бата камени. Вероватно због његове робустности, он 

није био џин, али је био тврд као камен, неустрашив и склон кавзи. 

  Непријатно ме је изненадио, када је априла 1958.године на популарној игранци у студентској 

мензи названој од студената`` Код три костура`` у улици Светозара Марковића у Београду, док 

сам учтиво играо са његовом сестром, бацио пред мене на под опушак, и казао ми 
претећи:``Дигни``.Што сам одмах смирено и учтиво и урадио ( страна 293, том 3). 

  

 -26 мај 2017.године.Toмислав Крсмановић: Данас сам сведочио пред Прекршајним судом у 

Београду, Устаничка број 14. 

  

 Данас, 26 маја 2017.године у 9 чова и 26 минута ,у соби 85, поступајући судија Слађана Ђокић, 

сам као сведок дао исказ у Прекршајном суду у Београду, у вези физичког напада од стране 

непознате особе 26 новембра  2015.године, у улици Станка Пауновића  у Београду, испред  броја 

39 А  на Миљаковцу. 

 Судија Слађана Ђокић, ме је изненадила, била је крајње узнемирена и нервозна, није ми 

дозволила да одговорим на питања, прекидала ме, одбила моје право да се изјасним о битним 

чињеицама, покушала је да  издиктира записничарки речи које нисам исказао. 

 Чиме је прекршила одредбе Закона о парничном поступку. 

 Не чудим се. Ако судије не кажњавају криминалце који насрћу на полицајце, како ће онда када 

се ради о мени? 

  

 -26. мај 2017.године. Преминуо Збигоев Бжежински, амерички политиколог и геостратег 

(1928) 

 Збигњев Казимјеж Бжежински био је пољско-амерички политиколог и геостратег, саветник 

председника Линдона Џонсона од 1966. до 1968. и саветник за националну безбедност 

председника од 1977. до 1981. године и све до краја живота је био утицајан политичар.  

  

 Збигњев Бжежински, ПВерак и католик, близак Ватикану, је постао познат као екстремни 

заговорник тезе да су Руси и православни народи прави противници глобализма. А по њему, 

други народи, укључујући Кину и земље муслиманског света, нису могле понудити један ваљан  

морални пројекат. 

 

  Као такав, Бжежински је имао снажан утицај на обликовање америчке политике, не само према 

Русији, него и према Србији и догађајима током распада Југославије деведесетих година 

прошлог века.  

  

 Подржао је Фрањu Туђмана и друге адвокате Павелићевог тестамента. 

  

Вековима је Рим настојао да покатоличи Србе или да угуши Православље, и у том циљу је 

оберучке помагао све стране силе које су на Балкану наступале као непријатељи Срба. Многи 

светски научници су одавно у својим научним радовима доказивали да је Римокатоличка црква 

вековима истрајно деловала као водећа светска организација, руковођена најогољелијим 

макијавелистичким принципима. У својој жељи за универзалном светском доминацијом, није се 

ни мало устручавала, да на најсуровији начин ликвидира појединце, друштвене групе, и уништи 

читаве народе, ако су јој и пасивно стајали на путу остварења те доминације. 

   

 Poljaci су католици и не воле Русе.  

  

 Збигњев Бжежински је на та два кључна принципа створио своју личну доктрину врло 

уважаваног политичара у Америци, и као такав је покушавао да уводи  у америчку спољну 

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D1%9A%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1928
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политику утицај вишевековних доктрина Ватикана, не само према Русима и Словенима уопште, 

него и када се  ради  о нама,  Јужним Словенима. 

  

 У глобалним променама и „поспешивању национализ(а)ма― које ће довести до распада 

Југославије у крвавом рату, улогу су , према појединим аналитичарима имали и Ватикан, 

Kатоличка црква у Хрватској,  Папа Војтила и његов земљак, недавно преминули Збигњев 
Бжежински. То је на основу десетогодишњег истраживања закључио познати хрватски новинар 

и сарадник Недељника Дарко Худелист. 

Да ли је Америка нагло променила свој пријатељски однос према Србији и Србима, који је  неговала од  

оснивања све до 1980-их година, баш под утицајем ставова Бжежинског?  

Америка има најстручније научнике на планети, па и када се ради о друштвеним наукама.  

Али ова неспорна чињеница има и своје наличје. Америка је далеко, а Ватикан је ту у суседству већ 

хиљаду година. Ватикан је Господар историје, у његовим архивама су похрањени  безбројни документи 

које нико други  нема. Политику Ватикана промишљају библијски мудраци. 

Да ли је Ватикан преко Бжежинског натурио Америци поједине своје идеје водиље и мрачњачке расне 

предрасуде према Јужним Словенима?  

Ватикан је преко Словенског папе Војтиле јачао слабљење комунизма у Источној Европи , јачајући 

католицизам.и подржавајући борце за људска права? 

Могли би се устврдити: Па шта ту има лоше, то је и требао да чини? 

Оваква тврдња би могла изгледати као основана јер сам ја као борац за људска права и страдалник у 

Словенском Папи Војтили видео шансу спаса. Одлазио сам у Папску нонцијатуру у Београду на 

разговоре . 

Према мени су тамо били учтиви. Мржња се мржњом не гаси. Иако су моји блиски вековима страдали 

од спВера подстицаних завада, никада нисам гајио у себи мржњу и осветољубивост према узрочницима. 

Према представницима Свете Столице у Београду сам се односио са поштовањем и хришћанским 

осећањем праштања. 

Дан данас се залажем за учтиву дипломатичност. Мржња је најгори избор.  

Хелсиншки договори, Завршни акт Конференције о сигурности и сарадњи у Европи, је одржан у 

Хелсинкију , у Финској у јулу и августу ове године, са громогласном планетарном поруком: да би били 

унапређени односи између Запада и Комунистичког блока. ( том 3, стране 972-974). 

 

Исто као и појава Словенског Папе Војтиле, и Хелсиншки договори  су за нас борце за људска права у 

Југославији били велико охрабрење . 
 

Али то из данашње перспективе видим другачије. 

 

Јер су овим актом у тачкама 7 и 8, биле назначене обавезе поштовање људских права, и једнака права 

свих народа и њихово право на самоопредељење.  

 

За нас све бројније борце за људска права у нашој земљи, је била пре свега занимљива ова фамозна 

корпа људских права.  

 

Мени се тада чинило да су сада по први пут велике западне државе истински ставиле на дневни ред 

стање људских права у Источној Европи и СССР-у.  
 

Истичем још једну суштинску чињеницу, као борац за људска права: то је за нас било велико охрабрење, 

сада се у комуникацијама са државним органима можемо позивати на Хелснншке договоре, који свима 

гарантују поштовање људских права.  
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Питао сам се откуд сад то? Шта се то десило? Да ли у СССР-у и Источној Европи нараста вал 

незадовољства и клице праве побуне? Да ли су ови договори искрен покушај смирења у Европи и свету, 

или су у служби хладно ратовских натецања Запада и Истока?  

 

Али смо убрзо били истински разочарани, уместо да спроведе демократизацију и тако јача Југославију, 
поредак се није нимало освртао на своје обавезе из потписаног Хелсиншког акта, настављао је са 

невиђеном охолошћу, самовлашћем, и суровошћу, да све више обесправљује већину, и да злоставља 

многе грађане.  

 

Чиме није никако успевао да сузбије све масовније и драстичније незадовољство; напротив, да се 

фигуративно изразим, досипао је само уље на ватру.  

 

Југославија се све више противила  глобалном тренду, ишла је острашћеније против њега. 

 

Што тврди и Худолист. 

 

Откуд таква површност и недораслост београдског режима, стално сам се питао? Уместо да се 
демократизују и смире незадовољство, очувају стабилност државе и обезбеде мир и благостање у земљи, 

они су упорно чинили управо супротно: дискриминација и репресија су добијали у снази из дана у дан. 

Незапосленост је била све присутније, а социјалне разлике веће него ли икад.   

 

Због чега је незадовољство поретком постајало све присутније. Почели су све више да се јављају 

критичари и дисиденти и свакојаки борци за правду и људска права. 

   

Совјетска дипломатија, и дипломате других источно-европских држава, су се по мени такође понели 

ирационално.  

 

Питао сам се: колико СССР има генијалне научнике у техничким наукама, толико је недорастао у 
друштвеним. Јер потписујући корпу о људским правима, би тиме могли охрабрити побуну против 

тираније у њиховим земљама?. И још више од тога, СССР је направио још већу грешку, уместо да 

рационално разрешава оправдану побуну народа против тираније, постајао је још репресивнији и 

острашћенији. Побуна је узимала маха. И површно се упуштао у Рат звезда, Хладни рат, у подршку 

свакојаким герилским покретима широм планете.  

 

 
 

Чиме се исцрпео економски, Америка то није такорећи ни осетила, она је врло богата и моћна.  

 
Хелсиншки договори су убрзали распад Југославије, СССР-а, ЧСР и комунизма у Европи. 

После смрти Бжежинског су се отворила питања, између осталога, и о његовој улози у  распаду 

Југославије?  

Да ли је његова стратегија водила за САД најбољим исходима? 

Он је преминуо, али као што рекох, је за живота ипак увидео да поједини његови концепти нису 

издржали проверу у минулом времену. Није канонизован Степинац, јеврејске заједнице су огласиле 

Јасеновац за Балкански Аушвиц, Фрањо Туђман је био оптужен и за антисемитизам. Показало се да није 

био у праву када се ради о исламским заједницама, и о Кини. Кина тежи да постаје сила број 1 на 

планети  оспоравајући  вођство САД. Исламска држава и муслимани широм света представљају 

опасност за западну цивилизацију. 
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26. маја маскирани наоружани милитанти напали су конвој коптских хришћана у Минји (Египат) након 

чега су египатски борбени авиони бомбардовали војне кампове у Дарни (Либија). 

-26 мај 2017.годцине. Томислав Крсмановић, председник НВО Покрет за заштиту људских права. 

Тel.064-3095176.Books@eunet.rs.   

 LIBERTY INTERNATIONAL, San Francisco, USA-www.isil.org.  АРХИВ САНУ. 

  УБИСТВО  БЕЗ  СУДСКЕ  ПРЕСУДЕ. 

 Поредак убрзава уништавање. 

 Водим борбу на живот и смрт. Моје надређене структуре поручују терористима: Нити се можете 

бранити, нити доказати-ком опанци, ком обојци. 

 Обавештавам јавност и надлежне државне органе  да сам изложен ИСТИНСКОМ ЛИНЧУ, као и 

моји најближи сродници, што се тиче личне безбедности и имовинске сигурности, 

свакодневним  претњама, провокацијама, и застрашивањима. 

  

 Што поприма одличја вишегодишње несносне и по здравље разорне тортуре. 

  

 Документ број  515. 

8. мај - После неслагања са самитима НАТО и Г7, канцеларка Ангела Меркел каже да "Европљани 

морају да преузму судбину у своје руке" и да не могу у потпуности да се ослоне на Сједињене Државе и 

Уједињено Краљевство. 

29. мај - Планирани лет руског  Сојуза са новим троје члановима Еxpedition 52/53 на Међународној 

свемирској станици. Посаду чине Фјодор Јурчити, Паоло Несполи и Џек Фишер. 

Александар Вучић инаугурисан за петог председника Републике Србије. 

 Зоран Заев (СДСМ) је нови македонски председник. 

У Дому културе Раковица одржано вече руских песама, био са Надом. 

 31. маја - бомбашки напад у Кабулу, преко 150 мртвих. 

Ове године касни сезона јагода, мислим оних правих, из њива. 

Купање на Ади обично почиње око 1 маја, овога пута то касни скоро читав месец. Криво је време. 

Журим се у Узовницу, али не могу да обезбедим смештај.Шта да радим?  

 2 јуна сам био са Филипом Давидом, срели смо се у Галерији Вук од 11 до 12 часова. 

-Јуни 2017.године. Председник Србије Александар Вучић је посетио Израел. 

Где је био топло  примљен од председника Израела Бенџамина Нетанијаху, који је упутио бројне 

похвале српском народу.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
mailto:%D0%A2el.064-3095176.Books@eunet.rs
http://www.isil.org/
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      Бенџамин Нетанијаху. 

``Част ми је да вас поздравимо овде у Израелу, господине Вучићу. Пријатељство јеврејског и српског 

народа потиче хиљаду година уназад од времена Римског царства. У савременим временима, наши 

народи су били уједињени у заједничкој борби и патњи током страшних година Другог светског 

рата.Претрпели смо бруталне злочине нациста, а Израел никада неће заборавити улогу Србије у борби 

против нацизма. Ово је ваша медаља части, коју поносно носите и због чега сте заувек у нашим 

срцима. 

Српски Јевреји такође су играли важну улогу у поновном успостављању јеврејске нације. Један од 

пионира модерног ционизма био је рабин Јудал Калај из Србије. ``, казао је Верахнуто Бенџамин 

Натанијаху. 

У овим мрачним временима по Србе и Србију, овакве топле речи, поврх свега од тако моћних држава и 

сила, нам дају нову наду и оптимизам.   

Бог се смилостио на Србију. 

Назире се светло на излазу из мрачног и предугог тунела. 

Будимо мудри, искористимо шансу.  

-Јуни 2017.године.Догађања. 

Дејство НАТО бомби на канцер. 

Документ број 516.  

Јуна 2017.године, Жељко Митровић је финансирао још један хуманитарни пројекат, деца су отишла у 

Бијелу на море, осим смештаја и хране , добила су џепарац и бројне поклоне. 

Ко је Жељко Митровић? Шта он жели?  

3. јуна најмање седам особа је убијено, а 48 је рањено у терористичком нападу у централном Лондону. 

5. јун.Црна Гпра званично постала 29. чланица НАТП пакта. 

Арапски и муслимански свет је у нечувеном ковитлацу и метежу. 5 јуна су Саудијска 
Арабија, УАЕ, Бахреин и Египау прекинули дипломатске односе са Кауарпм због наводног подржавања 

тероризма од стране власти те земље.6. јун  Сиријске демократске снаге су, уз подршку америчких снага, 

објавиле да су покренуле офанзиву за заузимање Раке престоницу Исламске Државе. 7. јуна најмање 13 

особа је убијено а десетине су рањене у два напада у Техерану. Прво су четири наоружане особе упале у 

зграду парламента и пуцале, а затим су непознати нападачи отворили ватру на маузолеј Ајауплаха 
Хпмеинија. Исламска Држава је преузела одговорност за нападе, саопштила је новинска агенција блиска 

ИД. 9. јуна одреди сиријске армије стигли су до сиријско-ирачке границе на североистоку од насеља 

Танф. Сиријске провладине снаге сада контролишу више од петине стратешки важног дела пустиње у 

земљи, саопштила је сиријска војска, пошто је први пут од 2015. године стигла до источне границе 

https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%95
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/2015
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са Иракпм. 18. јун — Иранска ревплуципнарна гарда испалила је из западног дела Ирана ракете "земља-

земља" на источни део Сирије, гађајући базе екстремистичких група које Иранци сматрају одговорним за 

прошлонедељне самоубилачке нападе у Техерану у којима је 18 људи погинуло, јавила је новинска 

агенција "Тасним". Коалиционе снаге, предвођене САД, обориле су сиријски војни авион код Раке, 

саопштила је сиријска војска. Авион је оборен јер је бомбардовао позиције у близини снага које 

подржавају САД, саопштава Коалиција. 24. јуна неколико особа је убијено у нападу израелских авиона 

на Сирију, који се догодио након што је десет пројектила из те ратом разорене земље погодило Гпланску 
висправан. 

У Енглеској и ЕУ  након Брегзита се одигравају значајни догађаји. 8. јуна на општим изборима 

у Уједиоенпм Краљевсуву, владајућа Кпнзервауивна суранка садашње премијерке Терезе Меј је освојила 

највише гласова, али је изгубила већину у парламенуу.12. јуна  Рафаел Верал и Јелена 
Псуапенкп победници Рплан Гарпса у појединачној конкуренцији. 14 јуна се десип велики ппжар у 
лпндпнскпм суамбенпм пблакпде ру . Grenfell Tower, можда 58 мртвих. ЕУ у потпуности укида 

наплате  roaming за мобилне телефоне.. 17/18. 6. у Португалији низ шумских пожара,најмање 62 

мртвих.18. 6. у другом к ругу Параламентзарних избора у Француској , па ртија председника Макрона 

добија надполовичну већину.  

11 јуна на ванредним избприма на Кпспву, највище гласпва дпбила Харадинајева кпалиција.  

15. јуна председник Србије Александар Вушић именовао Ану Брнабић за мандатара за састав нове Владе 
Србије. 23. јун.У Палауи Србија у Београду одржана је свечаност поводом инаугурације Александра 
Вушића за председника Србије. 

27. јуна је преминуо Дущан Бауакпвић, српсkи историчар и дипломата (1957). 

29. јун - Међународни арбитражни суд одлучио да Слпвенији припадну три четвртине Пиранскпг 
залива и слободан пролаз у међународне воде преко хрватских територијалних вода.Ана 
Брнабић изабрана је за нову премијерку Владе Србије са 157 гласова за и 55 против. Уздржаних није 

било, док је 38 било одсутно. 

Ове године сезона купања на Ади је почела осетно касније него ли уобичајено. Време током маја није 

било довољно сунчано и топло. Уместо да купање почне још почеткм маја, ево сезона је почела тек сада 

у јуну  

Јавио се проблем у вези смештаја у Узовници. Нигде не могу да га пронађем. Покушавам у  суседним 

селима, и у Љубовији. Иде тешко.  

Милан је 28 јуна имао операцију бруха. Хвала Богу све је прошло како треба. Мора се одмарати најмање 

два месеца. А онда тражење посла. 

Договорио сам се са Горданом Ерић да она обави лекторисање овог тома књиге 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://sh.wikipedia.org/wiki/14._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/14._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/14._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/18._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/18._6.
https://sh.wikipedia.org/wiki/11._6.
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1957
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B
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4. јула је Светска здравствена организација објавила  да је у Јемену скоро 270.000 људи 

заражено колером због епидемије. 5. јула је либијски војни командант и фелдмаршал Калифа 

Хафтар прогласио победу у Бенгазију, другом по величини граду у Либији, након што су га три 

године раније заузели џихадисти. 9. јула је у Истанбулу завршен 450 km дуг Марш правде који је 

из Анкаре кренуо 15. јуна у знак протеста против хапшења у серији владиних чистки због 

покушаја пуча 15./16. јула 2016. 10. јула је Ирачка влада прогласила победу у битки за 

Мосул услед које је убијено више од 8.000 цивила и расељено око милион људи. 

Занимљива вест, Амерички технички комитет ISO 639-2 са седиштем у Конгресној библиотеци 

у Вашингтону није прихватио кодификацију црногорског језика наводећи да је у питању једна од 

варијанти српског језика. 

 

После вишеденевних покушаја, бројних телефонских разговора, сам упео да пронађем смештај и 

боравак у објекту Ракета, у Грабовици, неколико километара узводно од Љубовије. Боравак лети 

на на Дрини  у завичају, барем месец дана, је врло благотворан за моје здравље. Зато сам ове 

године уложио истински труд да пронађем смештај, барем ван Узовнице. Успео сам. 

 

-15 јули 2017.године Tомислав Крсмановић: У Србији је онемогућен покушај заштите жртве 

насиља на јавном месту.  

 Учиниоци кривичних дела насиља на јавним местима, угрожавања личне безбедности и 

имовинске сигурности, све чешће и неспутаније, физички злостављају мирне грађане, прете, 
краду, пљачкају, и на друге начине чине кривична дела кажњива по закону, тако што иду у 

групма, један или два, три, понекад уз логистичку подршку мало удаљеније повеће 

групе  деликвената. 

 На јавном месту, улици у парку, у превозу, или на јавним купалиштима, у суседству, све до 

стана и личних просторија, прилазе  усамљеној  или незаштићеној жртви насиља, почињу да је 

вређају, прете, застрашују, провоцирају, да би потом прешли на ударце и физички обрачун, 

крађу, или отимачину, и друге облике насиља и кршења закона. 

  

   
  

 У групи, усмеравају се кукавички искључиво ка усамљеним грађанима, старијим, физички 

слабијим, женама, и над њима немоћнима и незаштићеним почињавају описана кривична дела.  

 Два лоша убише Милоша. 

 А никад не насрћу на младе, снажне и којих има више. 

 Врло је ретко да било ко од присутних устане у заштиту жртве.  

 Јер су преплашени . 

 Што снажно охрабрује учиниоце оваквих кривичннх дела.  

 Они постепено, свакодневно, у свакој прилици која им се укаже, упорно и методично сламају 

отпор обеспомоћених и заплашених грађана, дресирају их, да у њима убију и последњи помисао 

на отпор.. 

  Са циљем да створе  друштвену заједницу у којој ће дивљи  јачати и завести њихова правила 

понашања, и претворити   граћане у обеспомоћене и застрашене поданике.  

 Све се чешће чује: Шта те брига, не мешај се, прођи и не гледај. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/2016
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB_(2016%E2%80%942017)&action=edit&redlink=1
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


1674 
 

 У Србији је створена по државни поредак опасна ситуација, која може постати убрзано 

растакање државног и правосудног поретка, рушење ауторитета полиције и званичне власти, 

ионако врло ровитог, са тешко предвидивим разорним последицама.  

 Надлежни државни органи, пре свега судство, не запажају у довољној мери  колико  су оваква 

масовна  драстична кршења закона узела маха, нити ко их, како и зашто чини, нису довољно 

свесни потенцијално трагичних последица. 

 Не приводе учиниоце правди.  

 Чиме их снажно охрабрују. Многи од њих отворено кажу да се нимало не плаше полиције. 

 Србијом некaжњено дивљају организоване групе, или хорде, свакојаки кримниналци, уствари 

деликвенти сужене свести и истинске избезумљене психопате. 

 Грађани су преплашени, мире се са судбином жртава које нико не штити. 

 Грађани образлажу да СЕ  НЕ  ТРЕБА  МЕШАТИ  ЈЕР  ЈЕ  ТО  ВРЛО  ОПАСНО, И  ДА 

ТАКО  МОГУ СЕБЕ  ИЗЛОЖИТИ  ОПАСНОСТИ. 

 Грађане треба позвати на самозашти ту, самооорганизовање, ако асоцијални  деликвенти могу 

да се удруже да их злостављају, онда се и они моги уdружити у квартовима, суседству, и на 

другим погодним местима. 

 Предлажемо: 

 -да се у законе, уз примену строгих казни, упише обавеза сваког грађанина да у границама 

својих могућности пружи  ОДМАХ подршку жртви насиља, развађању, позиву других грађана 

да се удруже и заштите жртву, да одмах позове органе полиције и власти да дођу на лице 

места.Грађанин који тако не пост упи, треба да буде подвргнут строгим законским санкцијама. 

 Надлежни државни  органи са своје стране треба да ефикасно заштите сваког грађанина од 

освете учиниоца насиља. Докле год буде СТРАХА они  НЕЋЕ УСТАТИ У 

ЗАШТИТУ  ЖРТВЕ  НАСИЉА. 

 Тако што ће у законе  бити уписана  НАЈСТРОЖИЈА  КАЗНА  за оне учинноце који насрну на 

грађанина који је устао у заштиту жртве насиља. 

 Казне за насиље, укључујући и над органима полиције, треба да буду драстично пооштрене.  

 Национална трагедија је судство. На пријаве за оваква кривичн дела од стране полиције и 
грађана, нема адекватне казне од стране судова. 

 Србија тоне у самоубиство. 

 Потом треба огласити о овим изменама закона путем мас медија и на друге начине. 

 Грађане треба охрабрити и просветити да су њихово право  и обавеза да  се штите од учиниоца 

насиља,  и да имају ефикасну  заштиту органа полиције и судова.  

 ГРАЂАНИ, САМОООРАНИЗУЈТЕ  СЕ!   

 . 

 -18 јули-18 август 2017.године. Боравак у објекту РАКЕТА у Грабовици на Дрини. 

  

 Вера и ја смо стигли аутобусом ``Ракета`` у Грабовицу код Љубовије  на Дрини око 14 часова. 

  Напустили смо аутобус и са пртљагом у рукама сишли неколико корака до пространог и лепо 

уређеног ресторана, који се такође зове Ракета. 

 Власник објекта Раде, је био на кратко отсутан, љубазна конобарица рече да је отишао у 

оближњи Братунац, одмах ту, 5-6 километаа преко Дрине, то је варошица у Босни.  

 Овде више не користе реч Босна, него кажу да треба рећи Република Српска. 

 Искористили смо прилику да наручимо јело, утом је наишао и власник Раде. Средовечан  

насмејан човек, отвореног и добронамерног наступа. Измењасмо неколико  речи, сазнах да је 

Босанац који је овде дошао одавно, од тада развија овај успешан бизнис. Обрадова се када чу да 

је и моја мајка Босанка , из Братунца, његова земљакиња.. 

 Приликом мога повратка са Златибора 1 априла 2004.године, аутобус се зауставио баш пред 

овим рестораном. Сетих се, тада сам наручио исто ово јело, као и данас ( том 5 )   

  

  
        Ресторан  Ракета 
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 Сада  видим око себе да има проширења, иновација простора. 

  

 Раде нам рече кратко:``Улазимо у комби, идемо у објекат на Дрини, то је петсто метара одавде.``  

 Кретосмо, Раде зави волан на лево ка Дрини, пред нама се појави велика капија,као славолук, 

прођосмо испод славолука, па на лево, возило се заустави поред издужене зградице , као 
неколико поређаних приземних павиљона, има нешто и на спрату, са неким као чардаком 

назиданим малим апартманима. 

 Изађосмо, Вера загледа:``Личи ми на оне приземне зградице из старих каубојских филмова``, 

насмеја се. 

 Раде откључа смештај, показа нам кухињу, даде кључеве и удаљи се весео и 

расположен:``Плажице су тамо, мало узводно``, показа руком, ``снађите се``. 

 Ми не губимо време, напољу је топао сунчан летњи дан. Кретосмо у узбудљиву експедицију 

упознавања места, Приближисмо се Дрини наспрам летњиковца, са врло високе обале видимо 

доле Дрину у правом издању, снажна и валовита, матица вуче зелену клобучаву водену стихију 

низводно.  

 `` Овде нема прилаза, нема овде купања, хајмо узводно`` обратих се Вери. 

  

  
  

 Погледах низ висок насип препун камења, учини ми се да је ипак између камења могућ прилаз 

до реке. Кретох, сиђох до матице, Вера ми одозго скоро нервозно добацује да не идем. Хоћу да 

видим да ли се овде може купати, или ловити рибице черенцем?.  

 Приђох ближе матици, помислих, па ипак је могуће?.  

 Задовољан открићем закорачах узбрдо брзо косим насипом препуним камења, дугачким 

корацима све брже  хитам да се испнем на насип, ка Вери.Пружих стопало ка бусену траве 

израслом на камену, кад испод бусена сукну змија, дугачка и дебела само се муњевито устреми 

ка води. 

 Нисам се много преплашио. Није била агресивна, плашљива је, брже боље се сјурила у воду. 

Можда је водена змија, смук? 

 Кретосмо даље, идемо путањом коз траву и набацано камење, са леве страна набасасмо на лепу 

кућу, испред ње седе два средовечна пара, учтиво нам климнуше главама. Корачамо напред и 

мотримо обалу Дрине, нигде лепе плажице?. Проћосмо поред још једне куће, на доксату весело 

друштво девојака и младића. 

 Хитамо напред, ућосмо у дрворед дрвећа изнад саме обале, свугде на малој приобалној заравни 

зелена травица, има и хлада околних високих јабланова .Вера погледом тражи место да простре  

пешкир да се опружи. Овде обала више није ни каменита ни висока, загазих кроз траву неколико 

корака низбрдо  ка површини реке, загледах, миран мали залив, зелени се прозирна вода, кроз 

њу плове рибице. 

 Тако смо пронашли нашу плажу на којој смо се купали и сунчали  цело време нашег боравка. 

 Овде је Дрина Дрина, као и у Узовници, али ја знам да је Дрина река са безброј ликова. Овде 
откривам још један њен лик мени недовољно познат, ипак за мене је ово овде нешто на неки 

начин ново и другачије. 

 Донео сам из Београда черенац, купио сам га у продавници рибљег прибора испод Панчевачког 

моста. Нестрпљив сам да почнем да ловим. 

 За мене је черенац највећа страст на Дрини. Пажљив читалац би се сетио ранијих долазака у 

завичај, чим бих изашао из аутобуса у Узовници, наспрам засеока Крсмановића, закорачао бих 

ужурбано стотинак метара у правцу Борине куће на брежуљку изнад Дрине, успут бих 
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нестрпљиво мотрио из даљине, од пута, још од почетка дугог сокака што иде од пута узбрдо, 

погледом тражим черенац, наслоњен на бели зид куће, тамо где сам га оставио пре годину 

дана.Обрадовао бих се, спазих га, ено га стоји, одолевао је годину дана снеговима, кишама и 

ветровима, нико га није уклонио. Да нису птице искљуцале мрежу? Брзо уносим пртљаг  у стан, 

не распакујем га, прво поотварах све прозоре и изјурих, зграбим черенац и право на реку. 

 Черенац је за мене изазов за време свих мојих боравака на Дрини још од 1980-их година ( 
томови 4 и 5), здравље, сунце, вода, подизање и спуштање у воду, улов малих рибица. 

 Треба да нађем мотку, прошетах са Вером око павиљона, видех у ћошку наслагне свакојаке 

летве и даске. Нигде мотке. Видех једну дугу истесану летву, узех је и кретосмо са черенцом и 

летвом ка нашој плажи. Летва је дуга, личи на мотку, није погодна,  али засада може послужити. 

 Сиђох до вира, Вера радознала стоји на травнатој обали и прати пажљиво шта ће бити? Ставих 

мало хлеба и забацих мрежу у мирни прозрачни дрински вир. Сачеках пола минута, па подигох. 

У черенцу се закопрца неколико рибица. Био сам радостан. Вера ме је посматрала са 

уважавањем. 

 Али ипак нешто не иде, није ово она права ствар са черенцом, ово није дугачка витка и чврста 

мотка, ово је незграпна издужена отесана летва, жуља, гребе руку, тешка је и незграпна за брзо 

подизање из воде, плаши и тера рибице из мреже.Казах Нади да ово није права чаролија, да 
морам пронаћи праву мотку.`` Хајде да прошетамо ту поред обале низводно, свугде је шипраг, 

ваљда негде има мотка``?, пита ме Вера. 

Кретосмо кроз дубоку траву, загледам шипражје и шумицу, нигде мотке. Присетих се:``У Узовници уза 

зид куће где сам био прошле године је черенац са правом мотком, зваћу сада таксисту да оде и да је 
донесе овде``.  

Тако је и било. Већ за два сата таксиста се појави са возилом пред нашим павиљоном, дугачка мотка је 

вирила  далека иза краја возила.  

Настала је нова чаролија. Одлазили би на нашу плажицу око 10 чсова, све до 14 часова, Вера се сунчала 
оп ружена на травици, или купала. А ја бих са черенцом загазио у свежу воду, и одао се своме 

задовољству које бих очекивао целе године. Али бих обраћао нарочиту пажњу на Ољу , често бих 

черенац одлагао на обалу и прилазио јој, она је дошла овде да се дружимо, а не да стално буде сама на 

обали ове дивне реке.  

Предах до 16 часова, и опет на реку. 

Хтео бих да Вери покажем Љубовију, Грабовица је удаљена од Љубовије око четири километра, 
аутобуси од Бајине Баште ка Љубовији наилазе ретко. Она предложи да идемо пешке, али је брзо 

увидела да то није могуће, сунце пече, `` Упекла звијезда `` како кажу овде старији људи,  а хлада има 

само понегде. Једино што је остало је био такси. А такси је скуп. Али друге нема. 

Љубовија је сликовито мало место, Вера ужива у излетима и упознавањима нових места. Дођосмо до 
зграде Поште, она уђе у повећу самопослугу преко пута, видех је кроз стаклени излог продавнице  како 

подиже велики балон воде на касу. 

Сачеках је на клупи. Она седе поред мене, ухвати се за кичму:``Боли ме нешто овде`, показа на леђа. Она 
одавно има неприлика са кичмом. По свој прилици је подизањем терета на касу нешто истегла. Купили 

смо неку маст која је помагала раније у сличним неприликама. Полако би смо разрешавали овај нагло 

настали мали здравствени проблем. 

Хтео бих да јој покажем Узовницу, село девет километара од Грабовице низводно ка Зворнику, где 
долазим свако лето.( томови 1-5). Драги рођак Панто Савић ( томови 1-5), који лето проводи у родној 

Љубовији,  нас је повезао колима. Отишли смо право до засеока Којићи, где сам боравио претходних 

година. Тамо смо поседeли са  Зорицом, Новком и Сретом, сви Којићи.  

Засеок Којићи је смештен испод шуме, ту одмах изнад кућа  почиње планина. Са мале терасице се отвара 
узбудљив поглед на шуму изнад куће, Зорица ми  је једном казала да је њен покојни супруг уживао да 

одатле посматра окомиту зелену шуму што се уздиже ка планинама. 
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Након тога смо обишли центар села и упутили се на локалну, узовничку плажу. Вери се свидела ова 
плажа.  

У повратку таксијем из Љубовије, по изласку из возила, Вера установи да је изгубила мобилни. На срећу 
имао сам број мобилног телефона таксисте. `` Ту је ``,  рече таксиста, сутрадан га сретох код аутобуске 

станице у Љубовији `` На ти,` рече и пружи ми га. Вера је била радосна. 

Следећег дана ми се јавио син Милан, у суседном селу узводно је био са друговима неколико дана на 
излету, срели смо се, дао сам му нешто новца. 

Приђох Вери на плажици, била је забринута:``Нешто се овде дешава``, показа руком на доњи део 
стомака. Загледах. Био је то крпељ. Кренусмо ка пребивалишту да се спремимо да идемо у Дом здравља 

у Љубовији да јој изваде малог инсекта који се дубоко зарио у мекано ткиво стомака. Успут наиђосмо на 

терасици на групу веселих излетника, са њима Раде. Када чуше шта се десило, сви повикаше углас:``То 

се вади брзо гасом`` 

Ипак смо отишли у Дом здравља у Љубовији, где су јој крпељ извадили брзо и  успешно. 

Власник објекта Раде је врло енергичан и предузимљив. Имао  је раније само друмску механу `` Ракета``, 
онда је купио ово земљиште поред Дрине, и постепено зидао своје снове, да има објекте за смештај 

туриста. Локација је врло сликовита, објекти постављени на обали дивље реке, преко узбуркане реке 

босанска брда и планине. 

`` Раде, ти си ово изабрао да гледаш стално у твоју родну Босну``, нашалих се. А знам да је и то посреди. 
Он ћути. Али осећам да је тако. 

Он је способан ресторатер и трговац, али није стручњак за маркетинг. 

Забрунда аутомобил пред нашим павиљоном, Раде изађе енергично:``Рече ми малопре Рада Тријић ( 
началница општине Љубовија, том 4) да си успешно покренуо замајац туризма у овом крају``.  

Радовао сам се да чујем да ми се одаје признање за то. Трудио сам се десет година. 

`` То су казали и твоме сину``, додаде. 

Урадио сам Радету десет туристичких програма  како да привуче и  задржи туристе.  

Верe  нема нигде.  

Шта се десило?  Наиђе Раде:``Ено оне твоје отперја путем уза шуму`` 

Није прошло дуго, појави се Вера:``Хтела сам да видим околину``. 

Наша тиха плажица се својим доњим делом улива у брзу матицу, Вера се заборавила , пливајући у 
топлом сунчаном дану се приближила сувише тамо где вода вуче широкој брзој матици ,чух њен тих али 

необичан узвик:``Вуче ме у дубину``.Кретох брзо ка њој, али се она са неколико замаха рукама нађе у 

мирној води. 



1678 
 

Посетили смо опет Љубовију. Био сам радознао  да упознам Пркета Пановића, утолико пре, јер је он син 
послератног познатог локалног комунистичког моћника Жике Пановића ( том 1). Он је дуго времена био 

успешан предузетник у Аустрији и Немачкој, уштедео је новац и сазидао огромну кућу у центру 

Љубовије. 

Вера и ја смо седели са једне стране стола у његовој кафаници смештеној у приземљу велике зграде у 
центру варошице, са друге стране су били Прке и др. Миша Петровић пензионисани лекар из Љубовије . 

Прке и ја смо дуго разговарали о његовим књигама и његовој прошлости. Био сам необично изненађен 

да он тако лепо пише, јер је његова струка машинство и грађевинарство.!  Био сам пријатно збуњен, тако 

луцидан  човек, а поврх свега писац?  

Вера је за то време ћаскала са др. Мишом 

Посетили смо Братунац. сам показао кућу покојних родитеља мајке моје мајке, мало даље велики 
стадион сазидан на незаконито конфискованој имовнни покојног деда Васе Поповића  (томови 1-5), оца 

наше мајке, показао сам јој зграду Општине Братунац , школу, улице градића- све сазидано на 

конфискованом земљишту покојног деда Васе.  На овом стадиону су тренирали некадашњи прволигаши 

``Слобода`` из Тузле , `` Сарајево` и `` Жељезничар `` из Сарајева.   

А јула 2015. године приликом обележавања Меморијала у суседним Поточарима на овај стадион су 
слетали хеликоптертима Клинтон и други високи државници  и гости. 

А ми у Београду смо на ивици социјале. 

Са локалне џамије звучник поче да преноси запев хоџе. Његова мелодична врло оријентална молитва, и 
језик на коме се изговара су туђи, немају  никакве везе са нашим језиком и мелосом. А запазио сам од 

детињства да су хипнотички деловали на овдашње Муслимане. 

 

Оријентална музика делује на хормоне. Турци су били уметници да преводе Хришћане у своју веру и 
свој адет.  

То што је посејано пре више векова, још увек џикља! Како је то могуће? Они који су били исти су се 

вештачки раздвојили, и временом постали различити. И та различитост одолева зубу векова! Можда и 

буја? 

Вера воли промене, она се скоро панично плаши од монотоније. Отуда предлаже шетње по околини. 

Ишли би низ Дрину, открили смо једно вештачко језеро поред саме реке, уходасмо у ониже шикаре и 

шумарке,  

Вера је запазила каменити мол истурен дубоко у клобучаву  реку, то је за њу постало омиљено место. 

Тамо би седели увече уживајући у заласку сунца. 

Можда њу овај истурени каменити мол потсећа на покојног мужа о коме често прича, можда су негде по 
свету где су путовали, можда су у Грчкој, Италији, Турској, Шпанији њих двоје седели загрљени  на 

неком сличном молу и уживали у заласку сунца?,  

Око нашег станишта нема сеоских кућа. Са српске стране се уздижу повисока брда која иду у вис у 
сусрет планинама. Изнад Грабовице, дела Доње Буковице, пара висине камена громада Немић. Када сам 
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био дете у Љубовији, замишљао сам да би са Немића могао да полети Икар.( том 1). Причао сам Вери о 

томе.  

 

    Параглајдер лети са Немића. 

Данас се муњевито стигне са краја на крај планете, а не тако давно људи су сневали да имитирају птичја 
крила. Данас земљани посматрају месец и удаљене планете, можда онако као што су посматрали птице 

кал лете, па сада лете авионима.  

Можда ће у будућности тако летети путници у свемир? 

Када мало захлади упутили би се у шумовито брдо, пронашли смо скровита места где се црвене зреле 
шумске купине. Права посластица. 

 

Док смо се верали по купињацима изнад Дрине, банусмо на скоро изграђен асфалтни пут што води ка 
недавно сазиданом манастиру. 

 

Вера има сроднике у Словенији, тамо је одлазила лети. `` Како су дивна стабла, као да смо у Словенији``, 
осматра шуму поред пута. 

Асфалтни пут што води у планину је нов, скоро да мирише на врућ асфалт. Зашкрипаше кочнице 
аутомобила. Кроз прозор се промоли обријана глава, зелене очи, снажна плава људина:``Томо, улазите 

до манастира горе``. То је био пријатељ Протић, власник мале радио станице у Љубовији, неколико пута 

сам тамо наступао. Он је из планинског сеоцета Цапарића подно Немића. 

Стигосмо пред манастир Свете Тројице. 
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539/5000 

У овоме засеоку Бјеле Воде, мештанин Карађорђе Ристановић ( том 4) приватни предузетник из Ирига, 

пореклом одавде, из Поднемића, изградио је цркву 2003. године. Манастир је подигнут на породичном 

имању око гробница његових  родитеља Косте и Божане Ристановић и мале сестре Виде. Прихваћен је 

2005. године доласком Серафима Петковића за свештеника 

. 

  

 

Сретосмо средовечну жену и младог монаха, побожно разговарају. Обишли смо унутрашњост цркве, 

разговарали са монасима и монахињама.Купили смо производе њихове домаће  радиности. Мед је густ и 

ароматичан, справљен са горским миомирисним биљем. 

Ристановића познајем  још од 2004.године. Он је остварио свој сан, да на имању у родном сликовитом 

планинском селу сагради манастир. Упио је он у незаборав  сеоског свештеника, његову песму у цркви, 
славе и преславе, Божић и Ускрс, крштења, и гласна јаукања жена на сеоском гобљу, отишао у равну 

Војводину и непоправиво пати за родним крајем, изгубљеним рајем. 

Успео је умношћу и упорношћу да допринесе да се изгради асфалтна деоница пута дужине 4 

километара, од магистралног пута Љубовија-Бајина Башта до манастира. 

Положај манастира је врло погодан за  боравак туриста и излете планинара  сличних група. Овај 

изузетан успех  Ристановића није само допринос јачању вере него и  развоју туризма у Општини 

Љубовија. 

Десила се једна мала неприлика. Раде ме је замолио да свако вече са цревом попрскам цвеће. То је била 

пријатна обавеза. Вера и ја смо строго пазили да све буде одрађено како треба. Устадох ујутру, видим 

около свугде вода. Обиђох брзо да видим откуд вода? Испаде да снажан млаз прскаве воде тече из црева, 

које није искључено синоћ. А Вера и ја смо сведоци да смо довод воде затворили! 

Са Радетом сам се договорио да му платим трошак исцуреле воде. што и чиним. 

Испред павиљона на самој обали Дрине су две дрвене издужене клупе од тврдог и недовољно отесаног 

дрвета, без наслона. Тамо би увече нас двоје седели и покушавали да у кривој Дрини разрешимо о чему 

се то ради тамо у Босни, и овде у Србији.  

Испред нас је се одвијао истински спектакл играња жмурке  месечеве светлости и речних брзака.Месец 

који се укривао тамо високо  у дивљим босанским планинама, је отуда као небеским рефлектором 

пресијавао узбуркану матицу и анимирао ову јурњаву по површини узбуркане реке. Река је као усијана 

лава прштала у пожару сабласне месечине. 

`` Ја сам пијанац Дрине`` , погледах у тами укривено лице Вере.   

Ћутала је, без речи  је пратила шта ради родна река што сјакти у тамној ноћи. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Manastir_Bjele_vode_034.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Manastir_Bjele_vode_012.jpg
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7 августа се Вера  вратила у Београд. рачунала је да остане недељу дана, остала је 20 дана. Отпратио сам 

је на аутобус испред Ресторана Ракета. Била је сретна и насмејана:``Видимо се ускоро у Београду``. 

 

 

Остао сам сам. Преко Дрине су суре босанске планине, ту се се 1990-их водиле борбе Бошњака и 

Православаца. 

А сам ноћу на пустој обали, нигде куће у близини. 

Посетио сам Братунац , неколико километара далеко од Љубовије. На аутобуској станици у Братунцу ме 

је сачекао сродник Бато Беатовић ( томови 1-5). Он је сада у пензији, а раније је био  утицајан, једно 

време председник Општине Братунац.  

Бати је познато све што сам урадио за развој туризма у Општини Љубовија у Србији прек Дрине. 

Упознао сам га да желим да на сличан начин подржим и развој туризма у општини Братунац. Бато ме је 

одмах повео код председника Општине Млађеновића.  

``Млађеновићи су из Слапашнице наспрам Узовнице, имао сам школског  друга Млађеновића``, рекох 

Бати. . 

``Да и они су из Слапашнице``, потврди Бато.  

Разговор са председником општине Млађеновићем је био кратак и садржајан. Пажљиво  ме је саслушао, 

у мене су пријатељски пиљила дискретно и радознало два мудра ока, претпостављам да му је познато 

како сам доводио туристе тамо преко Дрине.  

` Туристичке групе су већ више пута обилазиле све тамо око Љубовије, желе нешто  ново, овде у 

Републици Српској има лепих планина и сликовитих места, Дрина мами , да их следеће године доведем 

овде```предлажем му. 

На крају смо измењали бројеве мобилних телефона и емајл адресе. 

Након тога смо сусрели Лончаревића, младог и енергичног човека, председника месне Туристичке 

организације. Он плени спокојом и оптимизмом. ``Сећам се из ђачких и студентских дана, када би 

долазили у Братунац, са десне стране испред куће би пред нас излазио старији човек са великим 

брковима Лончаревић, `` рекох Бати.  

Бато се само  насмсши, обрадова се моме сећању.  

И са младим и виталним Лончаревићем сам обавио плодоносан разговор. 

Отишао сам из Братунца расположен.  

Зарекао сам се сам себи да за следећу сезону покренем токове излетника да иду преко Дрине. 

Имам још десетак дана боравка на Дрини, 18 августа истиче месец дана. Толико је плаћено Радету.  

Искористио сам да обавим разговор са Слађаном Грујичић, она је сада опет председник Туристичке 

организације Љубовија. Код ње сам затекао младог и енергичног човека, он ми је објаснио како је довео 

аутомобилисте да возе по високим излоканим брдским колницима. Изванредан успех !  
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Са Слађаном сам се договорио да  за следећу сезону 2018.године, направимо нове програме. Да дамо 

нови полет развоју туризма. 

Последњег дана боравка се десио занимљив догађај. Наиђе група снажних горштака, газе самоуверено, 

зверају око себе, одоше негде па се вратише. Стадоше и у трену се свукоше  у купаће гаћице, или 

костиме, било је и неколико младих жена са њима. Паде ми у очи дечак, нема му више од око 11 година, 

плав као Рус, прав и чврст, лице одаје одлучност и духовну чврстину. А још дете. Одоше у воду  купају 

се. Недалеко од мене остаде најстарији од свих присутних, он је дошао на челу групе горштака  газећи 

рогобатно испред свих. Није млад, плав је и снажна људина, иако му  има  можда и шездесетак година, 

тако процених. Самоуверен, искусан, прекаљен човек, препун знања и поука.  

Зачу се доле у води дечији преплашен узвик. Када ово чу, овај најстарији, вођа, се залете , побесне, 

претвори се у горопад. Јурнух да видим шта се дешава. ? Спазих плавог необичног дечка како маше 

одмерено рукама, што би био смирен и без панике позив у помоћ. Очигледно, не уме да плива, у том 

горњем делу наше плажице вода изненаад постаје дубока. И мени преко главе. Мали се занео и загазио  

у дубоку воду. а не уме да плива. 

По свој прилици деда, се баци на њега као тигар, зграби га око паса, гурну га у плићак, опсовавши му 

сочно: `` Је..о ли ти пас матер``. И ништа више није казао.  

Да ли је ово спартански начин васпитавања? 

Мали се није био успаничио, био је смирен, изађе из воде и седе на траву, као да није било ништа. 

Његов накострешени спасилац седе поред мене. Он поче да се шали:` Кренула једна наша на вашер у 

Цапарић, дошла сва љута, каже -Нико ми није тражио пи.. ке.`.  

Онда ми исприча о змијама поскоцима:``Има их горе где почиње планина, око метар дуг, уме да скочи и 

по два метра, само се праћакне``.. 

Иако је ово мој завичај, само девет километара од Узовнице, нешто ми недостаје.Није то оно право што 

сам навикао као ранијих година. Како би се рекло, нисам се осећао у својој кожи. 

Слушао сам ранијих година за поделе и распре и у овом делу Србије. Углавном би то биле свађе или 

свађице између мештана опречних политичких опредељеења, или, једноставно,страначка препуцавања. 

Било је и тајкунских међусобних борби за тржишта и оимачина плена. 

У таквим приликама сам сазнао да се мештани  у општинскм органима , установама и предузећима, и 

када се ради о становницима ове општгине, не би делили само по личним страначким и политичким 
интересима,чуо сам да  су неки у општини мени истакли да постоје изражене разлике у менталитету 

између становника села изнад Љубовије уз Дрину, ка Бајиној Башти, у поређењу са становницима испод 

Љубовије. низ Дрину, ка Малом Зворнику. 

Мени се чини да су ови овде из села изнад Љубовије, уз Дрину, ка Бајиној Башти виталнији, живљи, и 

осетно млађи?. Да су ипак заиста другачији по духу и донекле и по виталности, од оних испод Љубовије, 

низ Дрину ка Малом Зворнику? 

Можда ми се само тако учинило? . 

У Београд сам се вратио 17 августа. 

Месец дана боравка на Дрини је деловало врло добро на мој организам. Осећам се чио и подмлађен.  

Стварност изгледа сасвим другачија у зависности од стања здравља и виталности. Сада ми све изгледа 

другачије и оптимистички.  

Уђох у мој стан. отворих прозоре, разместих пртљаг. Отворих компјутер да исчитам поруке.  

Узех свеску да видим радне задатке и циљеве. 

Одмах прионух на посао. Раније, пре одласка на Дрину, бих отаљавао свакојаке задатке, али је било 

спорости, неодлучности, оклевања, сада све крете невероватно лако и брзо. Оно што сам раније 

отављавао за недељу дана, сада урадих за један дан. 

Опажање стварности је сада другачије. Лепршаво, радосно, или романтично. Тако би одувек било након 
повратака са летовања и вишедневних излета.  

До када ће ова еуфорија, рекао бих фикција стварности трајати?.  

Дотада, докле будем одржавао расположење, здравствену форму и виталност. 

Да бих чувао виталност кретох да дижем тегиће, у шетњу у шуму, на Аду. 

Вера слично закључује. 
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21. јула је преминуо Предраг Гпјкпвић Цуне, српски певач староградских песама (1932).  

31. јула је преминула Жана Мпрп, француска глумица (1928). 

Нестаје онај ранији свет.Сваки одлазак ветерана је као да се са неке старе зграде окруни велики блок.  

Нестаје наш свет. Помаља се неки нови. 

Нови људи у старом Ритопеку. 

28. јула је полетела руска летелица Сојуз са нова три члана Експедиција 52 / 53 на Међунарпднпј 
свемирскпј суаници. Посаду чине Рендплф Брезник, Паплп Несппли и Сергеј Ризански. 

Пожари букте у Далмацији и Црној Гори.  Откуд пожари? Да ли то привлкачи стране туисте?  

 Захтевам од поретка да испоштује моја права. 

  

 21.авгусу 2017.гпдине.  Томислав Крсмановић, 

 председник НВО Покрет за заштиту људских права. Тel.064-3095176.Books@eunet.rs.   

 LIBERTY INTERNATIONAL, San Francisco, USA-www.isil.org.  АРХИВ САНУ. 

   

 Насер Орић 

 Мирослав Мишковић 

 Александар Вучић 

 Ивица Дачић 

   

 ЗАХТЕВАМ  ДА  ХИТНО  ПОСТУПИТЕ  ПО  ЗАКОНУ. 

 Очекујем ваш одговор до 1 септембра. 

   

 Ви сте припадници поретка, формалног или неформалног, који ми  је од 1971 године, наносио 

енормне материјалне и нематеријалне штете,  кршећи флагрантно моја права и мојих ближњих, 

а и ви лично сте се огрешили о мене. 

 1994 сам поднео захтев за накнаду штете,  Решењем Вишег суда у  Београду  Рех.бр. 82/10 од 

14.2,    2012.године сам рехабилитован као жртва незаконитих поступака  органа власти од 1971 

до 2012.године, оглашен сам  невиним због нелегалног кажњавања  вербалног деликта и 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, због великог броја повреда мојих права, како на 

формалан тако и неформалан начин.  

  

  

       Насер Орић.            Мирослав Мишковић. 

  

 У изреци овог решења стоји да имам право на накнаду материјалне и нематеријалне штете. 

 Надлежни државни органи и судови одбијају да поступе по Закону о рехабилитацији и по 

основу овог решења, не желе да пресуде законом прописану накнаду штете.  

 Судски поступци трају од 1994.године, поднесци су ишли до највиших судских инстанци, које 

су увек добијале да испоштују закон.  

 Сада се поступци воде пред Високим касационим судом у Београду 1739/16 и Уставним судом 

Србије Уж.10101/2016. 

 Будући да је сваки од вас лично наносио штете, за шта су дати докази у поднесцима, и да сте 

припадници поретка који је кршио моја права, захтевам од вас лично  да интервенишете 

ХИТНО код судова да поступе по закону. Уколико не узмете озбиљно у обзир овај допис и не 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%93%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1932
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1928
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%84_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%98_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sh.wikipedia.org/wiki/21._8.
mailto:%D0%A2el.064-3095176.Books@eunet.rs
http://www.isil.org/
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поступите по закону и савести, бићу принуђен да цео досије огласим у јавности и на друге 

начине. 

 У нади да ће преовладати елементарна логика и разум. Очекујем ваше одговоре до 1 септембра 

ове године. 

 Томислав Крсмановић 

   

 Вера и ја се налазимо на Ади на Макишкој страни. 28 августа је био Верин  рођендан. 

  

Сада се указала прилика да посетимо бању Врујци. Где смо боравили у приватном смештају од 30 

августа до  1 септембра. 

 

                   Бања Врујци. 

Бања Врујци је прилично изграђена и уређена. Користимо сунчано време, по цео дан на базену, рано 

легање. шетње. Док сам пролазио базеном зачух женски глас да узвикну моје име. Окретох се у правцу 

гласа, то су биле две моје колегинице из Галенике. 

Замишљао сам ову бању другачије?  

Првог септембра руски председник Путин је протерао 755 дипломата у одговор на америчке 

санкције. 

 

 -Мерил запада у све дубље и озбиљније неприлике. Без посла и прихода, без стана, забринута због деце, 

поремећених породичних односа, нарушеног здравља. Све је мрачно. А она се бори. Каква љубав према 

животу? Колика упорност? Ја јој се дивим. 

Почела је сезона у Руском дому. 

Северна Кореја наставља да забрињава свет. Трећег септембра је обавила  свој шести нуклеарни тест у 

округу Килк ода око 120 килотоната ТНТ•  

Русија је постигла победу над Њемачком 3: 2 у финалу ЕП одбојке у Пољској, где је Србија освојила 

бронзу. 

5. септембар - Сиријска војска прекинула трогодишњу опсаду опкољеног града Дајре ез Заур од 

припадника Исламске Државе. 

 Ураган Ирма, који је 30. августа основао острво Зеленортских Острва, стигао је до Кариба (Порторико) . 

 6. септембра Европски суд правде одбацио је апел владе Мађарске и Словачке да зауставе прихват  

избеглица у ЕУ. 
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8. септембра сиријске демократске снаге састављене претежно од етничких Курда су покренуле 

офанзиву са леве обале реке Еуфрат на источне делове града Дајре ез Заур против прпадника Исламске 

Државе, са циљем заузмања читаве Источне Сирије и великих нафтовода и гасовода у том делу државе. 

8. септембра је преминуо Љубиша Самарџић, српски глумац, филмски и телевизијски глумац и редитељ 

( 1936). Запазио сам га крајем 1950-их и почетком 1960-их година, тада је долазио на игранке у подруму 

Факултета ликовних уметности на крају Кнез Михајлове улице. Висок и мужеван, играо је са плавушом, 

носио је тада црно-бели кариран сако. 

 
Na premijeri filma Bitka na Neretvi sa Silvom Košdinom, Milenom Dravid i Batom Živojinovidem 

Иако поставши славан, био је скроман и није био нимало уображен. Звали су га неки именом Смоки. 

15. септембра - Мисија Касини-Хајгенс, која је трајала 13 година, званично се завршила уласком 

летелице у Сатурнову атмосферу. 

 Представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова, изјавила је да су снаге 

сиријских власти успешно прешле реку Еуфрат и заузеле позиције на источној обали. 

 -Септембар 2017.године. Томислав Крсмановић: ГАЛОПИРАЈУЋИ УЗЛАЗНИ ТРЕНД КАНЦЕРА ЈЕ 

ПОЧЕО ДА БУКТИ  МНОГО  ПРЕ  НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999.године. 

Обмана становника Србије- стварни виновници желе да скину одговорност са себе,   шире 

дефетизам, застрашују и прете им да ће због бомби обољевати још хиљаду година 

Документ број 517. 

16. септембра  руска армија бомбардовала положаје сиријских опозиционих снага у источној провинцији 

Дајр ез Заур.Ирачке оружане снаге покренуле су офанзиву у западној провинцији Анбар, што је прва 

мета за припаднике Исламске државе.  Сиријска арапска армија (САА) и Хезболах покренули су 

операције дуж ирачке границе са главним циљем ослобођења Ал Букмала, најважнијег граничног 

прелаза на крајњем југоистоку Сирије. 

17. септембра под слоганом "За промене" у Београду, "Парада поноса" одржана је у свечаној атмосфери 

и без инцидената. 

Амерички председник Доналд Трамп исмејао је лидера нуклеарно наоружане Северне Кореје Ким Џонг 

Уна називајући га потсмешљиво "ракеташ" (енгл. Rocket man), док су саветници Беле куће упозорили да 

ће се та изолована земља суочити са уништењем уколико не стави тачку на своје оружане програме и 

ратне претње. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:S.Kragujevic,_Sylva_Koscina,_Ljubisa_Samardzic,_Milena_Dravic,_Bata_Zivojinovic,_Bitka_na_Neretvi,_premijera.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:S.Kragujevic,_Sylva_Koscina,_Ljubisa_Samardzic,_Milena_Dravic,_Bata_Zivojinovic,_Bitka_na_Neretvi,_premijera.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Словенaчки кошаркашки тим је нови европски шампион након победе против Србије у финалу 

европског првенства у Истанбулу. 

18. септембра  специјалне јединице Сиријске арапске армије уз надзор руских инструктора прешле су 

Еуфрат јужно од Дајре ез Заура и направиле мостобран како би се обезбедило пребацивање осталих 

трупа.19. септембра припадници терористичке организације Тахрир ел Шам покренули су офанзиву 

против сиријске војске и руске војне полиције задужене за надгледање демилитаризације зоне. 

20. септембра је премијер Ирака Хајдер ел Абади изјавио  да су ирачке снаге почеле операцију за 

преузимање града Хавиј од екстремистичке организације Исламска Држава. 

-21 септембар 2017.године. Томислав Крсмановић: Међународна политика Србије на странпутици: 

Србе желе да овековече као НЕПРИЈАТЕЉЕ? Како спречити нову надолазећу СРПСКУ 

ТРАГЕДИЈУ?  

  ``На муци се познају јунаци`` а ``На ребусима мудраци``.`` После незнања остаје једно 

велико ништа``. `` Најтеже је учити некога ко се не да учити`` 

   

 Зашто и како је Југославија, некадашње мезимче међународне политике, постала непријатељ? 

  Ова област остаје неразјашњена до данашњих дана. А упрaво у њој се налази кључ енигме 

трагедије Срба и Србије. 

  Србија  је у претходним деценијама постепено од `` пријатеља Америке`` постајала 

``непријатељ``.  До драстичног ремећења изразито пријатељских односа две државе је дошло 

када је СР Југославија због војне интервенције НАТО прекинула дипломатске односе са САД  

25. марта 1999. године. 

 А пре рата односи САД и Србије су одувек били пријатељски.  

 Дакле, могло би се закључити,  да су Срби у оваквим сложеним гео-политичким  и 

историјским околностима,  постали непријатељи САД, иако су кроз историју били 

пријатељи.  

 

 Да ли је овакав по Србију трагичан исход био условљен објективно, или. је последица 

недовољне политичке промишљености Београда и Срба? Да ли је поредак Слободана 

Милошевића повлачио одмерене и рационалне потезе? Да ли су то чинили они пре њега? И 

после њега? Како данашња власт Србије поступа? 

 Потребна је научна анализа друштв а у Србији. Где се налазимо, дијагноза свих проблема?  

 На основу којих треба  донети пакет мера. 

 Овако Србија лута у магли, као брод на олујном мору без компаса.  

 За то време боље информисани  аморални уседи, не само они, на нама на странуптици ћаре. 

Гурају нас у супротном смеру. уз ветар. 

 Да нас тако дискредитују и изолују.  

  Политика  је сурова, у њој царују само интереси, у политици  емоцијама нема места. 

 Данас се води одлучна борба да се свет сврста у два табора: ПОБЕДНИЦИ и ОНИ КОЈИ ТО 

НИСУ.  

  Србији  је место у Победницима. 
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  А њу смушену и озлојеђену, злобници и мрзитељи,  гурају против Победника, да себе извуку из 

блата Губитника. 

  СУШТИНА ДАНАШЊЕ СВЕПШТЕ КРИЗЕ СРБИЈЕ И СРПСКОГ НАРОДА ЈЕ ЊЕНА 

НЕРАЦИОНАЛНА СПОЉНА ПОЛИТИКА И ОРИЈЕНТАЦИЈА  незаснована на објективној 

процени и закључцима на основу стварних чињеница.  

Документ број 518. Интегралан текст. 

3. септембra Тигрове снаге Сиријске арапске армије (САА) уништиле су последња терористичка 

упоришта Исламске Државе на западној обали Еуфрата у покрајини Рака и очистиле међупокрајинску 

границу између Раке и Дајре ез Заура. 

 

 

 24. септембra  Коалиција Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније Баварске 

канцеларке Ангеле Меркел освојила је највише места у Бундестагу на Немачким савезним изборима. 

25. септембra nа референдуму о независности Ирачког Курдистана 92,7% изашлих бирача гласало је за 

независност те ирачке покрајине. 

-Септембар 2017.година. Жељко Митровић лансира нови ријалити. Пред новим моралним 

посртајем Србије сви ћуте. 

 

 

У септембру 2017. године почела је прва сезона риалитија "Задруга", у коју  је Жељко Митровић уложио 

више од 10 милиона евра. Сарашивао је са холивудским стручњацима и у Шимановцима је направио 

град у којем ће учесници живети у наредних шест месеци.  

 

 
 

У граду, поред планина, језера, водопада и села, налазе се три трга, продавнице, Улица Перуана, 

Клубови, Рајска башта и Дрво мудрости.Митровић је платио 150.000 евра за систем који би могао да 
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мења временске прилике.Он је најавио да ће у шоу довести осмомесечну бебу,.коју ће ту задржати до 

пунолетства 

Предложи измену  

-Oктобар 2017.године. Догађања. 

 

 1. октобра је одржан референдум о независности Каталоније, 90% становништва гласало за 

независност.• Шпанска полиција покушала је да спречи гласање уз употребу полицијске силе, а 

каталонска влада је рекла да је најмање 844 људи повређено у нередима, од чега 335 у Барселони. 

 

Српска одбојкашка репрезентација је нови европски шампион након победе над Холандијом на 

Европском првенству у Бакуу. 

2. октобра  најмање 58 људи је погинуло и више од 500 рањено када је оружани нападач отворио 

ватру на Лас Вегас Кантри музичком фестивалу. 

7. октобра  турски председник Реџеп Тајип Ердоган рекао је да је тренутно у току велика војна 

операција у провинцији Идлиб на северозападу Сирије, где се спрема упад Слободне сиријске 

војске уз подршку Турске. 

9. октобра председник Турске Реџеп Тајип Ердоган допутовао је у вишедневну посету Србији где је 

дочекан уз највише државне почасти. 

-9 oктобар 2017.године.Томислав Крсмановић:  ЗДРАВСТВЕНА КАТАСТРОФА-УЗРОЦИ И 

МЕРЕ.  

 Ако се не предузму благовремене( УРГЕНТНЕ) и ПРАВЕ  мере Србима и Србији прети 

дефинитивно изумирање. 

 Није проблем доказати да је стање здравља у Србији катастрофално, да Србија копни. То је 

очигледно. Суштинска тешкоћа је у томе да се прецизно дијагностикују  који су узроци, ко је 
кривац што овакви  капитални пропусти, са трагичним последицама по државу и  нацију, нису 

благовремено откривени.?   

 Демографи и статистичари треба да прецизним бројкама искажу колики су губици  у људству у 

овом временском периоду од 1945.године до данас, по сваком демографском сегменту, и колико 

би било становника у данашњој Србији да тих губитака није било?   

 Када одговори на ова питања буду дати прецизно, не само да ће надлежни моћи да препишу 

прави ПАКЕТ МЕРА, него ће нација бити дубоко потрешена сазнањима,  пробудиће се из 

деценијске летаргије, и обамрлости, стећи ново стање духа и нову мудрост. Исправиће кичму.  

 Здравствено изнурени грађани, нису  у стању да штите своја права, да се одупру незаконитим 

приватизацијама, да захтевају  повраћај одузетог, лустрацију и свакојаке накнаде штета, 

снемоћао народ није у стању да се одупре потенцијалном страном агресору. Немоћан народ  се 
не може одупрети незајажљивој себичности оних који су се у међувремену обогатили.и чувају 

нетакнут STAUS QUO. 
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 У освешћеној Србији је све присутнија матрица размишљања: да је на делу смишљено скретање 

пажње  острашћених  и појединих неосвешћених националних елита,  са суштине, на споредно, 

класична замена тезе, ПОВИКА НА ВУКА А ЛИСИЦЕ МЕСО ЈЕДУ.  У жижу  јавности се 

гурају разноразне испразне страначке расправе, сумњиве афере,  и неважне догодовштине  

надуваних `` звезда``,  политичара, тајкуна, мафијаша, транзиционих моћника,. ријалити шоу, 

Mis задњице, грме сексуалне афере, ко са ким.  

  Хлеба и игара.   

 Суштински узрок здравствене катастрофе Србије је у сфери сложених односа и утицаја 
политике на здравље.  

 Узроци  слабљења здравља су бројни и испреплетани: 

 а. Сиромаштво.б..Распад правног система  в.Загађење људске средине г. Слабљење  етике 

медицинске професије. д. Стрес. ђ. Политизација медицине  е. Разно.  

 У овоме смислу на слабљење здравља нације делује ментално стање, изнурени , депресивни и 

обесхрабрени грађани, у дубокој кризи идентитета, поврх свега осиромашени, немају снаге да се 

брину о себи, о своме здрављу..    

  Најважнији   ресурс једне нације су њени људи., а данас је овај највиталнији ресурс у Србији 

драстично угрожен, осиромашен, ојађен,  остарео, изнурен. Дошло је до одлива мозгова.  

 Уважавање људских ресурса је створило неизмерно богатство.и снажно повукло човечанство 

напред,  у прогрес, у свим областима, и у космос. Западна Европа је створила поредак који 
ствара чудесну продуктивност.  

 Док се код нас односи према људским ресурсима без уважавања, и да смо заправо због тога сада 

пред провалијом. Страни инвеститори и због овога избегавају Србију, радна снага је остарила и 

изнурена. Претходна Југославија, потом Србија, су запливале дављенички беспомоћне у овој 

здравственој каљузи још поодавно. 

 А то није регистровано на прави начин, нису предузете корекције, у овој области треба тражити 

један од најважнијих узрока пада наталитета и  демографске превласти Албанаца и Бошњака, и 

других, и банкротства наше економије. 

 

Данас у Србији влада истинско расуло у појединим болницама и клиникама. 

 
ПРАВО НА КВАЛИТЕТНО ЛЕЧЕЊЕ ПОНАЈВИШЕ ИМАЈУ САМО имућни! 

 

Србија убрзано копни, ако се  црна злокобна дама која подмукло као невидљиви снајпериста 

јуриша на Србију  не заустави, сваки дан ће охрабрена све немилосрдннје односити у својим 

канџама све више  наших највреднијих суграђана, и не само њих, не само оних старих, него и 

средовечних, па и млађих. 

Дпбијуе ппмпћПпщаљиуе ппврауне инфпрмације 

 Србија се може спасити једино ако се се заведе стриктно поштовање закона, ако заживи правна 

држава, ако профункционишу полиција и државни апарат. 

  На држави Србији је да покуша у последњем минуту националне трагедије да спасе наш народ 

од свеопште погибељи.  

 Предлог мера:   

 1.-СПРОВЕСТИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ О СТАЊУ ЗДРАВЉА НАЦИЈЕ- 

  2 ПРЕПИСАТИ  ПАКЕТ  МЕРА 

  3.ОБАВЕСТИТИ  ЈАВНОСТ О РЕЗУЛТАТИМА НАЛАЗА 

  4.МОБИЛИСАТИ  НАЦИЈУ ДА СЕ ИЗБОРИ ЗА ЗДРАВЉЕ.  

  

https://support.google.com/websearch/?p=m_ws_serp_gethelp
https://support.google.com/websearch/?p=m_ws_serp_gethelp
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 Са Ољом сам био у Дому културе Раковица на представљању монографије о историјату литерарних 

активности  у овој општини. 

 10 октобра је портпарол каталонске владе Хорди Туруљи рекао да су посланици потписали 

Декларацију која је "симболичан акт у који смо уписали нашу преданост проглашењу независности" 

и додао да би званичну декларацију требало да направи каталонски парламент. 

  

 -10 октобар 2017.године. Помирење Јужних ( југо)  Словена  и нека њихова поновна заједница 

су неминовни. 

 Јужни Словени, од како постоје, од давних времена, су осећали упућеност једних на друге, тежили 

су да се удруже јер су сличне крви, језика и духа, поврх свега суседи. Та њихова  тежња је била 

сасвим аутентична и природна, да лакше преживе..  

 Удруживање Јужних Словена је било трн у оку, велика опасност по хегемонистичке  интересе и 

аспирације суседних земаља и држава, које су искористиле своју моћ и уведеност, своје поткупљене 

људе, да растуре Краљевину Југославију, а потом потоњу црвену Југославију. 

 Дан данас се на Балкану наставља вековима примењивана стратегија Divider et impera  која је 

производила крваве братоубилачке р атове  Magnum crimen. Погледајмо подмукло ударање клипова 

у односе Србије и Хрватске, са Сарајевом , Скопљем и Софијом. 

 Да ли је то окретње точка замајца, гео-политичка инерција, сенилно копрцање злих мудраца 

словенофоба, укривених још увек  у средњевековним катакомбама Инквизиције, њихов 

натчовечански напор да наставе да утичу на спољну политику САД и да наводе воду на њихов 

млин, да кваре односе Србије и САД?  

 Или је на делу глобална зацртана гео-политичка стратегија  јачање  вековних завада Јужних 

Словена?  

 Време које наилази ће показати о чему се ради?  

 Да није било спољних мешања, Јужни Словени би удружени опстајали и гео-политичка  слика 

Балкана и Европе би данас била другачија. 

 Варају се они који тврде да су Јужни Словени бесповратно и заувек до крви позаваћани и да им је 

огадио заједнички живот. 

 Нисам југоносталгичар, али југоносталгија је један од слабашних, али ипак какав такав доказ да још 

пламти искра заједништва 

 Југоносталгија се данас испВерава кроз манифестације као што су прославе Дана младости 25. маја, 

"ходочашћа" у Кумровец и Кућу цвећа и оснивање мноштва интернет страница посвећених СФРЈ. 

Поред Суботице чак и симболички "4. Мини Југославија "са свим бившим симболима, који 

представљају туристичку дестинацију.Важан део потсећања на Југославију је југословенска поп и 

рок сцена осамдесетих. 

 Разлози би могли бити да се тада ипак боље живело, као најострашћенији заговорници би пак могли 

бити виђени они који су у ондашњој Југославији имали привилегије и друге погодности. Ипак, 

многима је импоновала велика Југославија и црвени пасош са којим се могло слободно путовати по 

свету. Овоме треба додати сећања на `` стара  добра времена`. 

 Знајмо да је за многе становнике бивше Југославије њена химна`` Хеј Словени``била оличење 

надмености комунистичке олигархије, можда и Београда и Москве, али да ипак дан данас многи за 

њом жале.  

 А међу њима још увек живи дух Словенства.  

 И присутан је и код других словенских народа. 

 Када је крајем Првог светског рата оснивана Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, спомињана је 

Конфедерација ове државе са Чесима и Словацима. А између две будуће државе,Чехословачке и 

Југославије, постојао би коридор и они би се територијално спојили. Тај коридор би ишао кроз 

Мађарску, у близини границе са Аустријом, и међусобно би изоловао ове две земље и црно-жуту 

монархију бацио на отпад историје. Овај словенски коридор, према историчарима, заправо је био 

одувек присутан, и повезивао западне и јужне Словене. Према сведочењима путописаца, могла је да 
се путује данима и само кроз села са словенском популацијом, обухватио би око 80.000 Хрвата који 

су живели у области Шопроња и Мошоња, а припао би "Србо-Хрватској", или би био подељен 

између две словенске државе. 

 Од те идеје, која је, очито, ишла испред времена, одустало се у судару са тешкоћама и 

практичним проблемима стварања две нове државе, мада је Чехословачка између два рата била 

без сумње најближа земља Југославији и са најразвијенијим билатералним везама. Две земље су 
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веома блиско на ширем плану сарађивале у такозваној Малој Антанти, коју многи историчари 

сматрају нуклеусом касније шире регионалне и европске сарадње. 

 Русија одувек снева да измири и уједини све Словене од Јадрана до Кинеског зида! 

 А Натанијаху, лидер Израела је недавно казао Вучићу да су Јевреји и Срби пријатељи од Римског 

доба, и да поиједини српски ист оричари реформишу историју. ( Напомена аутора: Међу њима су 

наши саборци Слободан Јарчевћ и Јован Деретић) . 

 Јужни Словени данас увиђају да су били вековима завађани. Осећају у дубини њиховог озлојеђеног 

Етноса, да су упркос свега упућени једни на друге. 

 Оживљавање дубоких осећања заједништва и поновног окупљања Јужних Словена,  не само њих, 

него свих Словена, ће неминовно зависити пре свега од намера великих држава. 

 

-9 новембар 2017.године. Томислав Крсмановић: БОРБА ЗА ИСТИНУ: 

НА УБРЗАНО КОПЊЕЊЕ ЗДРАВЉА ГРАЂАНА СРБИЈЕ УКАЗАНО ЈЕ ЈОШ ПРЕ ЧЕТИРИ 

ДЕЦЕНИЈЕ, МНОГО ПРЕ ЧЕРНОБИЛА И НАТО БОМБИ 1999 

Управо као борац за људска права, сам позван да саопштим ИСТИНУ,  ко је произвео националну 

здравствену катастрофу, како, и зашто. јер сам се  деценијама на лицу места борио против оних који су 

рушили здравље нације много пре 1999.године. И дан  данас. 

Ја сам INSIDER, од 1970-их година сам помно видео око себе ужасе, болесне, унесрећене, не само мојих 

блиских, него већине, пратио раст националне здравствене катастрофе, указивао на њу, написао више 

књига на тему стања здравља, био жртва злоупотребе медицине и напада на здравље,  због тога био 

прогањан.  

Сасвим је природно да су НАТО бомбе штетне по здравље, али ја сам INSIDER и имам безборој доказа 

да је национална здравствена катастрофа настајала пре 1999.године. Од марта до јуна 1999.године био 

сам где сам сада, на километар и по од брда Стражевица најбомбадованије локације у Београду. 

У науци важи правило: БОЉЕ ЈЕ НЕ ЗНАТИ НИШТА. НЕГО ДЕЛИМИЧНО. ја сам се цео живот бавио 

науком. Испитивање утицаја НАТО  бомби на здравље није само медицински феномен, него захтева 

интердисцплинаран приступ. Суштина у истраживању је као што се зна,  да се примени научни метод:  а 

то значи: објективност, свеукупност и  континуитет.  

Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење здравља исказано све 

већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко познато, погледајте здравствене 

статистике, алармантне извештаје  разних медицинских комора, удружења, НВО, појединаца,  храбрих 

лекара, прелистајте новине,  чујте народ.  

Не дозвВеравамо да данас стварни,  виновници здравствене катастрофе од оних дана до дан ас, обмањују 

јавност и лекаре. 

Прилажем два текста са подацима о стању здравља и то један од 16 октобра 1978.године, а други од  1 

септембра 1986.године. 

Напомена: Садржај ова два документа је приложен у  претходним поглављима. 

10 новембар даница кнрад,  руски дом Вера 

12 октобра  турска оклопна возила ушла су у североисточни део Сирије како би применили споразум о 

спровођењу демилитаризације у Идлибу, покрајини у којој доминирају милитаристи повезани са Ал 

Каидом, активисти који прате конфликте и побуњеничке изворе. 
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12 октобра Сједињене америчке државе су објавиле да напуштају УНЕСКО. 

13 октобра Курдска телевизија "Рудав" објавила је изјаву потпредседника региона Курдистана Косрата 

Расула да је десетине хиљада курдских бораца распоређено у мултиетничком ирачком региону Киркук, 

богатом нафтом, како би се супротставили могућој "претњи" ирачких снага. 

15  октобра упркос демантима Регионалне владе Курдистана, Безбедносни савет те покрајине саопштио 

је да су курдске снаге уништиле најмање пет "хамера" ирачке војске која их је напала без разлога. 

16 октобра  ирачке владине снаге упале су у централни део Киркука, након што су преузеле контролу 

над кључним деловима града од курдских бораца. 

18  октобра  Сирија је убила једног од најпознатијих генерала владиних снага Исама Захредина, који је 

одговоран за одбрану града Дајр ез Заур након што је његово возило срушило у рудник на подручју 

отока Сакер отока Еуфрата. 

19. октобар 2017.године. Каталонија и Инквизиција, мемлу векова разагнава побуна уснулих 

понижених праведника. 

Шпанија није признала Косово, Србија се енергично противи сецесији Каталоније.  Настаје домино 

ефекат, спомињу се Крим, Курди, Фламанци и Валонци, регије Италије и Француске, емотивни благи 

вал по принципу спојених судова  струји планетом. Прети да је уздрма и створи нови нацрт човечанства.  

Да ли све почиње и завршава се на Балкану? Откуд то?  

Ево одговора:Хиљадугодишња натецања сила за планетарну доминацију се управо на Балкан највише 

сучељавају. 

Како? . 

Тек у последње време све интензивније размишљам о речима Стаљина: "Колико папа има 

дивизија?" упитао је вођа свемоћног СССР-аЧерчила и Рузвелта када су на скупу крајем Другог светског 

рата упозорили да Ватикан има неке захтеве.  

Стаљин није био политичар, пре свега је био  војсковођа и крвави диктатор. Он се није довољно разумео 

у мрачне меандре и финесе светске политике, али је очигледно имао урођену мудрост. Није тада могао 

да схвати, како то да се морају узимати у обзир захтеви Свете столице, када нема војну моћ.  

Уз моју напомену да поједини аналитичари истичу огромно финансијско богатство Ватикана, што 

сматрам у овом контексту као споредно. 

Његово питање је било преурањено, векови незамисливе моћи тајних ватиканских концила који су из 

мрачних подрума Ватикана, како се изразио Андре Жид,  нагонили на страх и језу чак и тадашње тако 

моћне светске лидере Черчила и Рузвелта.  

У каснијим деценијама све до данашњих дана је пена испливала опет на површину, 1970-их година 

ПВерак Војтила је постао први словенски Папа, Ватикан је преко својих људи у католичкој Пољској  

окупио дисиденте и незадовољнике, створио милионски покрет Солидараност, појавио се амерички 

ПВерак Бжежински, задојен и фанатизиран мржњом према Русији и Православцима. Повезао се са 

Папом Војтилом, ПВераком, и другим ученим и утицајним ПВерацима у САД и ван ње. 
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Бжежински је имао јак утицај на конципирање спољне политике САД, и на Балкану, јер је он из европе, 

имао је јаку саветодавну подршку Ватикана, задојен хиљадуодињим острашћеним предрасудама према 

Јужним Словенима и  Балканцима ( peuplades primitifs).. 

У наступајућем  Хладном рату, надолазећем паду комунизма, распаду СССР-а ЧСР и Југославије, дошло 

је до каквог таквог сагласја интереса Ватикана и САД.Пре бих рекао је да су САД далеко, а Ватикан , са 

његовим архивама Господар истоије  Истине близу Балкана. Одувек ми је познато да Америка има 

највредније експерте  друштевних наука, истинске библијске мудраце, да они превазилазе  својом 

експертизом и оне католичке мислиоце у црним одорама што листају отрцане али још увек врло читљиве 

архиве из којих заудара мемла прохујалих векова.  

Али САД је далеко,м Ватикан је близу. 

Пратећи међународне догађаје последњих година, све ми више  пада на памет питање Стаљина. Колико 

је он био мудар ? 

Данас је Америка јача него ли било када.Мада има наивних који мисле другачије. 

Сами Италијани кажу да су окупирани америчким фирма а и утицајима. 

Мигранти Ante portas Француској , Белгији, ЕУ, Брегзит, ратови, Европа, свет и Ват икан нису више оно 

што су били. 

Америка избија изнад и испред свих.  

Шпанија и Инквизиција су вековима прогонили Јевреје и Муслимане на југу. Вишегодишњи баскијски 

тероризам, сада сеценионистичке тежње Каталонаца, су још један део слагалице. Шпаније бива 

дестабилизована, наранџаста револуција на иберијски начин. 

Актуалне реакција Мадрида према Каталонцима би ме помало потсећала на не на Мађарску 1956, али у 

понечему на Прашко пролеће 1968 године. А данашња уздрмана  Шпанија није ондашњи СССР. Да ли 

кроз њу када се ради о Каталонцима проговара задах мрака векова Инквизиције?  Време ће показати шта 

ће и како бити?  

Ипак уздрмана ЕУ, посебно Шпанија, Француска и Белгија, имају изузетно мудре државнике, изнад 

свега посвећене интересима свога народа. Они ће у крајње сложеним и тешким условма изнаћи 

НАЈБОЉИ одговор.  

Што није случај са Србијом и другим балкансим државама. 

21 октобра  шпански премијер Маријан Рахој изјавио је данас да је влада у Мадриду укинула католанску 

регионалну владу. Према речима премијера, "влада је морала да примењује тај улог иако то не жели". 

  



1694 
 

                Пуђ Дамон. 

 27. октобрa je Скупштина Каталоније усвојила је декларацију о независности већином гласова и 

прогласила сецесију из Шпаније. За независност, 70 од 135 посланика гласало је, 10 их је противило, 

а два бирачка места су била празна. Чланови опозиције су оставили предају пре гласања. 

  Одмах после, шпански сенат је активирао члан 155 Устава и усвојио ванредне мере 

  

Настављају се све препознатљивији знаци отопљавања према Србији.Република Суринам је постала прва 

држава која је званично повукла признање независности Републике Косово. Неминовност је да ће се овај 

процес наставити. Истина ће избити на видело. Наша спољна политика треба да рационално искористи 

овакву повољну конњунктуру. Суштина је придобити подршку САД и моћних западних држава. Од њих 

све зависи. То треба да схватимо. Сви ми знамо да је истина на страни Срба, да смо и ми били жртве, и 

шта смо све претрпели од почетка 1990-их година до данас. САД , поред потеза који се Србима не 

свиђају, показују све чешће знаке поправљања односа и историјског помирења са Србијом и Србима., 

одувек пријатељима све до 1980-их година. Треба да будемо мудри и да ту руку помирења мудро, али 

достојанствено прихватимо, трудећи се да из тога извучемо што више уступака на нач рачун. Кога је 

мити није га љутити.На чијим се колима возиш његове коње хвали. Ум царује снага кладе ваља.  

Русија и Кина се неће љутити ако смо мудре дипломате. 

-2 новембар 2017.године.Томислав Крсмановић: Поштовани и  драги професоре Грујићу, 

 Хвала Вам на обавештењу да моји ставови о Сребреници нису исправно протумачени, да сам 

наводно изјавио да су Срби кривци.  

 То је потпуно нетачно. Време је да истина излази на видело. 

 Ви сте ме запитали: 

 - Какво је Ваше сведочење о Сребреници, о Поточарима, о Братунцу ? 

 - Да ли сте били очевидац тих догађаја?  

 - Да ли сте разговарали са очевицима тих догађаја или са учесницима у њима?  

 - Јесу ли или нису Срби учинили (тежак) злочин у Поточарима, злочин у Сребреници, геноцид у 

Сребреници? 

  Ту анализу о Сребреници сам написао будући да сам ``insider ( 1936)‚моја мајка је из Братунца -

Сребренице, тамо сам одлазио као дете од 1941.године, све до данашњих дана, укључујући  и 

ратне 1990 године.  

 Желим да будем објективан. Цео мој професионални живот сам се бавио научним 

истраживањем, што  подразумева објективност, свеобухватност и континуитет.  

 За време Другог светског рата су усташе ( не Бошњаци као народ) убили  маљем у главу брата 

моје мајке, и брата мајке моје мајке  у Јасеновцу на Светог Саву, заједно са Јеврејима, сестра 

мајке моје мајке и њене две кћерке су 1941 године убијене бомбама у Вишеграду, око 20 

сродника је поклано од усташа у регији Сребреница-Братунац, у то време сам као дете годинама 

посматрао како Дрина носи лешеве покланих у српским копоранима и са шајкачама на глави. 

Злочини су се поновили и 1990-их година . 

 Што сам писао у 6 томова моје књиге Сага о ..ићима ( у децембру ће бити представљање 

последњег тома 6). 

 Изјаве су ми дали поједини сродници и становници Братунца и Сребренице, детаљне и прецизне 

податке располажу поједине инстанце у Републици Српској, изволите се обратити Општини 

Братунац-АДРЕСА.Светог Саве 260.Братунац. bratopst@teol.net. 056/410-176,056/410-

337,http://www.opstinabratunac.com. У селу Кравица, код Братунца где су кВераши Насера 

Орића  починили бестијалне злочине , је отворен мањи меморијални центар о српским жртвама. 

Идите на Масакр у Кравици, https://sr.wikipedia.org/sr, има подоста података. На гуглу има 

толико података. 

 Генезу Сребренице сам описао, онако како сам видео и видим, у тексту и у мојим књигама.  

 Колико је било српских а колико бошњачких жртава треба научно установити?.  

mailto:bratopst@teol.net
http://www.opstinabratunac.com/
https://sr.wikipedia.org/sr
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 А то није учињено.  

 Било је много, и један људски живот је трагедија, а камоли више хиљада. Нису криви ни Срби, 

ни Бошњаци  као народи, јер нису хтели клања, него миран живот.  

 Криви су они појединци који су потпалили фитиљ рата, пре свега усташе кВераши у околини 

Братунца и Сребренице, који су тиме изазвали реакцију огорчених и ужаснутих Срба. 

 Чувена америчка научница Ејн Ренд у своме есеју о балканизацији, јасно и недвосмилено тврди 

да у стварању међуетничких сукоба учествују и локални политичари, да би тако они лично 

профитирали,  да у настајаћујем метежу остваре њихове интересе и добијају гласове бирача.  

  Одговор на ово питање се налази у личности и појави Насера Орића, и свих оних закулисаних 

који су га крајње душевно узнемиреног злоупотребили  да почини нечувене злочине и 

испровоцира Србе. 

 Они су се обогат или и профитирали, и Орић.  

  Они су кључни кривци. 

  Ако се говори о жртвама Бошњака у Сребреници, треба говорити и о жртвама Срба у околини 

Сребренице и Братунца.  

  А то се не чини. 

  Ако је Сребреница геноцид, шта је онда 1, 700. 000 жртава Другог светског рата, већином Срба, 

али и Јевреја, и Рома , и других?  Јеврејска заједница данас тврди: Јасеновац  је био 

Аушвиц  Балкана. За време Другог светског рата је у Источној Босни на десетине хиљада Срба 

поклано, о томе говори и Момир Крсмановић? 

  Ако је Сребреница геноцид, зар није геноцид да је мојој породици у Другом светском рату 

убијено тридесетак сродника? А колико је породица у Источнј Босни слично доживело? Зар није 

геноцид да Србија копни, нестаје, читави демографски сегменти тону бесповратно  у некаквим 

космичким рупама 

  Очигледан је континуитет са Другим светским ратом и пре њега. Само један детаљ- Насер Орић 

се хвали да је његов деда из околине Братунца био усташа. Вељка Поповића, брата моје мајке су 

1941 године усташе из околине Братунца спровеле у Тузлу, па у Јасеновац. Да ли је у томе 

учествовао његов деда? 

  Нико од њих није одговарао у Титовој Југославији. 

  Зар није крајње цинично да мене крајем 1980-их година хапсе у Београду по наредби Насера 

Орића, из ГСУП-а и члана Обезбеђења Слободана Млошевића, а можда је његов деда тако 

хапсио мога покојног ујака Вељка Поповића, наочитог сина познатог  богаташа . Њега су усташе 

из околине Братунца намамиле у селу Сакар у Србији на Дрини, да пређе у Босну да види свој 

супругу Љубицу( била Мис Босне и Херцеговине) и кћеркицу Олгицу:`` Вељо, ево овде под 

тополом, Љубица и ћере чекају те, ајде болан у чамац``. Ушао је у чамац , нигде Љубице и 

Олгице, прво  у Тузлу, па у Јасеновац, 

  Која је моја поука и предлог: 

  -Бошњаци и Срби су братски народи. 

 -Они нису криви 

 -Злочине су спроводили ратни профитери и мародери 

 -Република Српска и Срби  заостају иза оштроумних Бошњака, јер нису сакупили убедљиве 

доказе као Бошњаци. Ову мањкавост треба ХИТНО да отклоне. 

 -ИСТИНУ ТРЕБА ИЗНЕТИ НА ВИДЕЛО 

 -Да се након тога Бошњаци и Срби измире једном заувек. И да све забораве 

  И на крају, писао сам недавно текст о штетном деловању НАТО бомби из 1999.године на 

здравље . Као и са овим текстом  о Сребреници, било је погрешних закључака. 

  Ево шта тврдим: 

  -НАТО бомбе су врло штетне по здравље 

 -Али је узлазни тренд геометријске прогресије раста канцера и сродних обољења започео много 

пре 1999.године. Доказ: Здравствене статистике 
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 -Да би се научно квантификовао утицај НАТО бомби на здравље неопходно је упоредити раст 

канцера пре 1999.године, и након тога до данас. узимајући у обзир да се ради о геометријској 

прогресији раста, а не о аритметичкој, и то под дејством синергије више узрочника 

  с` поштовањем.  Томислав Крсмановић 

 Арапски све наставља да ври, превире из дана у дан. 

 4. новембра сиријске власти су најавиле да се цели град Дајр овај Заур ослобађа од припадника 

исламске државе и под контролом државне војске, као и настављају акцију даљег чишћења 

покрајине Дајр ез Заур. Премијер Либана  Саад Харири поднео је оставку током посете 

Саудијској Арабији због наводног страха за личну безбедност, оптужујући Иран и покрет 

Хезболаха. Снажна експлозија одјекнула је близу аеродрома у Риаду, Саудијској Арабији, где 

су, како каже саудијско министарство , ракете у Јемену успешно пресретане. С друге стране, 

јеменски шиити побуњеници Хути кажу да је напад био успешан и да је Риад био потресен. 

Либански председник Аун оптужио је саудијске власти од дана када је Харири био талац и 

затражио да буде пуштен на функцију на дужности премијера 

  5. новембар - Најмање 27 људи је убијено, а 20 је повређено у нападу који се догодио у 

Баптистичкој цркви у Тексасу. 

 • 
Према Спутњику, остварује се  Пројекат „Окупација до Ниша―: Албанци купују све на југу 

Србије 

 Нарочито у Бујановцу и Медвеђи.  

 „На Косову се не брани само Косово него и југ централне Србије, Рашка област, Војводина, 

а зашто не рећи и западна Македонија, па и Црна Гора. Великоалбански орао је високо 

узлетео.На југу централне Србије, примера ради, последњих 15 година купује се све што је 

српско. Нарочито у Бујановцу и Медвеђи. Творци и следбеници великоалбанског наума, 

сматрају, наиме, да је са Косметом прича завршенa, због чега полако припремају терен 

за стварање нових ‘Косова‗ ради насилне албанизације нових простора, под већ опробаним 

изговором да се мора признати нова реалност, што је највећа потврда да их ставови, планови 

и евентуално нови уступци Београда, не занимају. Напротив, уступци их само челиче и јуначе 
да истрају у својим плановима―, рекао је Кулић. 

 Подсећања ради, премијер тзв. државе Косово Рамуш Харадинај није без разлога у изборној 

кампањи поручиo Србији да избрише Косово из свог Устава, или ће у супротном узети трећину 

територије Србије и „припојити је Косову―, почевши, како је рекао, од Ниша. 

 Медији су пуни написа да је најбогатији Албанац, милијардер Беџет Пацоли, сада министар 

спољних послова у Приштини, спремио чак 250 милиона евра у кешу којим ће албански 

екстремисти на југу Србије у наредним месецима куповати земљиште, некретнине и фирме. То 

је само прва фаза у покушају реализације злочиначког пројекта „велике Албаније―, упозорили 

су, по писању српских медија, извештаји српских безбедносних служби. 

 Да Албанци тајно купују југ Србије, као и да се, према локалним проценама, у последњих пет 

година на подручје Ниша доселило се око 11.000 Албанца са Косова и Метохије, већ је била 
тема Спутњика. Разлог томе је беспарица Срба и циљ Албанаца да се прошире ван 

административне линије Косова, те је масовна куповина српских кућа и земљишта од Срба 

почела још 2010. 

 После градова на ред су дошла и српска села из тог краја. Албанце највише занима област око 

Врања дуж границе са Бујановцем, али и Топлички округ (Прокупље, Куршумлија, Блаце…), 

тачније, села близу административне линије са Косовом, а за имања у тим местима Албанци 

дају неколико пута већу цену од реалне. 

 Највећа помама Албанаца за српске станове је својевремено била у Нишу, где је, према неким 

незваничним подацима, у последње три године око 1.500 Албанаца добило власништво објеката 

у том граду. Гледано на ширем подручју Ниша, тај број достиже и 11.000. 

 Нови Пазар се, такође, налази на списку пожељних локација, али се купци тамо углавном 
интересују за велика сеоска имања, удаљена од града, због чега се по медијима често спекулише 

да је реч о припадницима вехабијског покрета. Придошлице у околини Пазара врло су 

заинтересоване и за куповину имања у Апатину, у Војводини, где је наводно већ купљен већи 

број салаша и других некретнина. 

  

 •10 новембар 2017. године: Пише МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ ( томови 4 и 5):АЛА ЈЕ ЛЕП 

ОВАЈ СВЕТ 
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  ПЕЧАТ бр.495, 10.11.2017. 

 Милован Данојлић је деценијама живео и опстајао у Француској, био је и дописник Radio France 

Internat ionale. Онда када је наша група људских права била гурана  у најдубљу изолацију, 

Милован Данојлић је преко таласа. Radio France Internationale објављивао наша саопштења, која 

сам му прослеђивао (том 4, стране 925-927, 931, 1070-1072  ).Милован Данојлић ми је дао 

значајну подршку у борби за заштиту жртава злоупотребе психијатрије у политичке сврхе ( том 

4, стране 173-176).Његова подршка је тада била велико охрабрење да истрајемо. 

 Био ми је близак  и зато јер ми је сам признао док смо шетали Кнез Михајловом улицом  у 

друштву Миће Доктора ( том 4):`` Имао сам и ја у младим данима окапања са психијатрима``. У 

тим годинама бих га сретао на улицама Београда, увек је негде  журио. 

 Остао ми је у сећању сусрет у пролећњом дану у Нушићевој улици, питао сам се осматрајући га 

у брзом ходу из прикрајка, док смо накратко поразговарали, да ли он Србијанац који је пустио 

корене у Француској, трпи утицаје  нове средине, да ли су се изменили његов манири, поимања?  

  

  Милован Данојлић  

 Ово је за мене занимљиво јер сам скоро седам година боравио у франкофонском граду Бриселу, 

одакле сам се вратио дубоко обележен том средином и Европом. А он живи у Француској, која 

је тада подржавала нас дисиденте. 

 Када је одлучио да се у завичај врати из Француске, читао сам његове есеје, чини ми се да се 

уморан и збуњен био повукао у његов родни крај. Да предахне, и прикупи нове снаге?. Или да 

буде све ћутљивији?  Да ли је он у кризи идентитета, питао сам се тада.?  

 То су била суморна времена безнађа и потраге кутка спаса и мира  у том узаврелом свету који се 

према нама Србима није односио онако како смо заслужили. Кроз векове смо тежили висинама 

морала и људскости.  А нас су покушавали  да баце у кужно блато нискости и људске беде. 

 Чини ми се да је Милован Данојлић у то време био помало савијен сивилом безнађа, укрио у 

свој родни крај, у мир завичаја.  

 Знао сам да ће он кад тад`` исправити кичму``. 

 То се види и из недавно у часопису Печат објављеног његовог мишљења .о актуалној кризи 

Србије, он је опет  онај стари, ранији беспоштедни критичар и бунџија:  

  

 Документ 519 А. 

  

 • 12. новембра је Борут Пахор поново изабран за председника Словеније. 

 • Најмање 500 људи је погинуло у земљотресу величине 7,3 ° која је погодила граничну област 

између Ирака и Ирана у провинцији Керманшах. 

 • Од 13. до 23. новембра, 28 земаља чланица ЕУ потписало је ПЕСЦО пакт, што подразумева 

формирање војске ЕУ, а земље које нису потписале споразум су Велика Британија, остављајући 

ЕУ, Данску, Ирску, Португал и Малту. 

 • У Београду је одржан други састанак руских и америчких преговарача о решавању кризе на 

истоку Украјине. 

 • 14. новембар - Зимбабвејска војска извршила је државни удар у земљи и преузела контролу над 

главним градом Харареа. 

 Вера дом омладине, коралчи 

 • 15. новембар - Најмање 14 људи погинуло је у поплавама које је погодила Грчка. 

 Вера учће, мира симоновиц, дуле покорни,  
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 • 17. новембра - српска одбојкаша Тијана Бошковић проглашена је за најбољу одбојкашицу у 

Европи по избору ЦЕВ-а. 

 :17.нпвембра је преминуп  Salvatore Rina, italijanski mafijaš i svojevremeno prvi ĉovek Koza Nostre 

(1930) 

  

 -Новембар 2017.године:Ратко Дмитровић СРБИЈА НЕСТАЈЕ, ипак све је у нашим рукама. 

  

 Сrbiju ubija tiha, strašna, podmukla bolest o kojoj niti govorimo niti je leĉimo 

 NAJNOVIJE VESTI 

 3-4 minutes 

 Kosovo, kriminalno provedena privatizacija, javni i spoljni dug drţave Srbije, Ţelezara 

Smederevo, mršave penzije, uništeni veliki privredni sistemi, obaveza otpuštanja ogromnog broja 

zaposlenih u drţavnoj administraciji, najniţe plate na Balkanu… sve je to decenijska muka, 

mraĉna svakodnevica Srba i njihove drţave ali sve ovo zajedno – mnogi će se iznenaditi – nije 

najveći srpski problem.  

 Muka je ono o ĉemu se ne priĉa a deluje stalno, podmuklo, sve snaţnije i sigurno vodi našem 

biološkom nestanku. 

 Da, reĉ je o izumiranju Srba kao naroda. Svake godine manje nas je za grad od 35.000 stanovnika. 

Srbija godišnje gubi jedan Vršac, Pirot, Zajeĉar, Kikindu… Za samo 12 poslednjih godina Srbija je u 

broju stanovnika smanjena za 315.000, a negativan trend se nastavlja. 

 Nalazimo se pred demografskim sunovratom, struĉnjaci su nemilosrdno jasni: preĊemo li liniju koja 

nam je ispred nosa, ulazimo u prostor izbrisanih naroda. U rekordno kratkom vremenu u Srbiji je 
ugašeno oko dve hiljade sela. Mesto preţivljavanja i spasa topi se kao led na uţarenoj plotni. Srbi su i 

najstrašnije nesreće preţivljavali zahvaljujući selu, ali savremena Srbija, ova posle Drugog svetskog 

rata, poĉela je da umire baš na selu; industrijalizacija, stvaranje „novog ĉoveka― i nove društvene klase, 

one radniĉke… svejedno je šta je uzrok, sela u Srbiji gase se zapanjujućom brzinom. 

 Groblja su u Srbiji sve šira a oranice sve uţe. 

 Katanci na kućama, prozore niko ne otvara, dimnjaci niĉemu ne sluţe, krovovi ispod kojih se ne 

gnezde laste, oranice pod šipraţjem, zatravljena dvorišta, zastrašujući muk koji odavno ne remete 

ljudski glasovi, laveţ pasa, ĉak ni ptice, to je sve prisutnija slika srpskog sela danas. Ona najosetljivija 

podruĉja, uz granicu sa gotovo svim drţavama, odavno su prazna. 

 Sa sela beţi ko god moţe. Prošle godine u 1.500 naselja u Srbiji nije roĊeno nijedno dete. I to je kraj 

Srbije i Srba. 

 Ima li spasa? Moţda, ali to podrazumeva do sada nezabeleţenu gotovo ratnu brzinu delovanja. Postoje 

ljudi koji se bave demografijom, postoje ideje, programi šta ĉiniti, ali to ništa ne znaĉi dok drţava ne 

krene da spasava samu sebe i većinski narod u njoj. 

 Sve je u našim rukama, i propast i spas. Taĉnije, sve je u Beogradu. 

 Piše: Ratko Dmitrovic 

 Слично тврди, мада на умеренији начин и први човек САНУ. 

  

 

 Vladimir Kostić predsednik SANU-u  

 Jedna mudra osoba je rekla da su četiri jahača apokalipse koji dugo pustoše Srbiju nekompetentnost, 

korupcija, hipokrizija i paranoja. 

 Nekompetentnost sa antiintelektualizmom uz krizu parlamentarne demokratije uvodi nam 

nekontrolisanu plimu populizma uz izlive često nejasno usmerene netrpeljivosti po tabloidnim 

dnevnicima ili društvenim mrežama, upozorio je Kostić. 

 "Mi u SANU moramo sa više hrabrosti da se suočimo sa savremenim fenomenima, da pokušamo da ih 

razumemo bez mrzovolje i eventualno ih uključimo u naše aktivnosti i ne smemo dozvoliti da neke 

stvari koje su prihvaćene u svetu isuviše dugo čekaju pred našim vratima", rekao je on. 

 Kostić je izjavio da SANU treba da aktivno učestvuje u politici održavanja i kreiranja vrednosti i 

vrednosnih sistema u našem društvu i dodao da kroz razne aktivnosti pokušava da promoviše 

stvaralaštvo članova sa "možda naivnom idejom" da mladima uputimo poruku da je ovde i sada 

stvaralaštvo moguće a rad isplativ                                                                                                                         

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
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 •19.новембра је преминуо  Ĉarls Menson, ameriĉki kriminalac i voĊa sekte 21. новембра у раним 

сатима, непознати наоружани мушкарци окупирали су центар Луганске. 

 • 22. новембра српски генерал, шеф Главног штаба Војске РС (1992-1995) и један од српских 

лидера током распада Југославије, Ратко Младић, осуђен је на доживотну казну затвора. 

 Преминула је Мања Петровић, удовица, сестра Душана Покорног. Отишла је са овога света, 

дубоко унесрећена због брата Душана, који остаје сам окружен људима који према њему немају 
најбоље намере. 

 22.новембра је преминуо Дмитри Хворостовски, руски оперски певач.   (1962) Potreban nova 

strategija SAD za Balkan 

  

 -Новембар 2017.године. Академици ставили тачку на Меморандум САНУ после три 

деценије – Печат – Лист слободне Србије. Меморандум није заговарао рушење већ 

очување Југославије, казао је Крестић. 

  

 Kад је реч о „прозивкама‖ због Меморандума, кривици, заслугама, што се академика тиче, они 

су на тај случај ставили данас тачку… затворен је круг, како је то рекао председник САНУ 

Владимир Костић, а случај препуштају историји. 

 И зато приписивати Слободану Милошевићу Меморандум као програм за његову политику 

чиста је измишљотина‖, оценио је данас академик Василије Крестић, један од аутора књиге 

„Меморандум САНУ после 30 година‖. 

 „Он (Милошевић) је као и већина његових партијских другова напао Меморандум и за све време 

свог владања није нашао за потребно да посети Академију‖, казао је Крестић . 

 Крестић, један од аутора књиге „Меморандум САНУ после 30 година‖, каже и да је свима 

познато да је Меморандум тадашња владајућа партија прогласила „антикомунистичким 

списом‖, те да зато само „наивни и необавештени могу посумњати да је Меморандум служио 

Милошевићу као путоказ у политици‖. 

Слично сам се изјаснио о Меморандуму још у време његовог публиковања у јавности.( том 4, стране 

734-737, и на другим местима у овој књизи.). 

-Новембар 2017. године. Да ли је Француска велика држава, суперсила, опет у кризи?  

26 новембра Вера и ја смо у сали Југословенске кинотеке у Узун Мирковој улици гледали занимљив 

француски ауторски филм ` Звездано небо``. Тако потсећа на Београд и Србију, описује распад 

породице, бесперспективност и странпутице младих и средовечних. 

Некадашње Французе које знам као врло отресите и енергичне људе, сада понеке од њих видим као 

некакве смушењаке, бледе и испијене, узнемирене и декадентне. Француска велика држава, супер сила, 

такорећи дрхти пред мигрантима, према, вестима из Француске неколико десетина француских 

полицајаца је извршило самоубиство. Неко рече на друштвеним мрежама:``Очајници, не могу да 

одбране сами себе, а како ће своју државу``. Арапске франкофонске државе које су ранијих деценија се 

до земље понизно клањале Паризу,  и такорећи љубиле стопе сваком Французу који би се тамо појавио, 

сада букте у непослушности и повођењу за отпором који проповеда Арапско пролеће. 

У њихове раније неприкосновене кутке сада улази Америка.  

А шта је са франкофонсkом Црном Африком, са прекоморским поседима? Да ли настају превирања у 

појединим регијама Француске?  

Неко спомену: Очекује се нова Јована Орлеанка! 

Нисам сигуран да је баш овако са Француском? Можда ми се само тако причињава? Време ће показати о 

чему се ради?  Ипак, Француска је велика и моћна држава, има врло стручне кадрове достојне 

свакојаким изазовима, па и оваквим. Французи су вредан и мудар народ. 

Убећен сам да ће њихови мудраци изнаћи прави одговор и изаћи из кризе. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1962
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Нажалост, са Србијом је другачије.У Србији још увек влада нека врста лакировке, истина се не говори на 

прави начин. 

Ова најновија сазнања о Француској ме збуњују, тражим логичко објашњење? Ако се у будућности све 

ово покаже као основано, моја представа о овој великој земљи ће се дубински изменити? 

Неодољиво се све више потсећам на сличну тужну представу о Француској коју сам стекао као студент 

крајем 1950-их година за време мојих летовања на Јадранском мору,  и дружења са страним студентима, 

укључујући и оне из Француске. Читао сам у то време  доста штампу, слушао радио, Француска ме је 

интересовала и знао сам подоста о њој.   

То је тада за мене била земља која је изазивала у мени контроверзе, контрадикције и нејасности?. 

Велика, моћна, културна, а у годинама од 1955. до рецимо 1958. сам имао осећај да је у дубокој кризи, да 

су Французи нешто као апатичне особе, депримирани, скоро у неком безнађу? Томе утиску су 

допринели моји сусрети на Јадранском мору са Французима од 1955 године, углавном младима. За њих 

су говорили да су врста хипика, да су мекани, декадентни и деформисани  ( том 2, стране 542-560) 

Али сам од, отприлике око 1958 године, нагло осећао да се дешавају неке велике промене, да Француска 

ипак чува свој идентитет моћне суперсиле, и да њени грађани постају душевно стабилнији и 

самоуверенији.  

 

Или ми се можда само тако недовољно обавештеном учинило?.  

 

У Дубровнику, Међународни студентски камп Вила Рашица на Лападу. С'лева на десно: Марина, 

студенткиња из Ротердама, Аутор и Хана студенткиња из Норвешке. 

Када сам се 1 септембра 1962 године вратио из Дубровника у Београд,  где сам цело лето био запослен у 

Међународном студентском кампу у вили Рашица на Лападу, дуго и упорно сам размишљао о 

Француској! Како то, велика сила, а нешто необично у понашању Француза?  

 

Тада 1 септембра 1962.године се десило нешто врло  необично са мојим резоновањем. У времену од око 

пола сата сам наједном изменио представу о Француској. 

 

Ево како се то десило, поглавље преузето из тома 2, страна 575: 

 

Данас у малој собици нашег стана на трећем спрату у Карађорђевој улици број 50, пишем писмо оној 

симпатичној Францускињи студенткињи, коју сам упознао летос на мору у Дубровнику. То је мој 

одговор на њену врло лепу разгледницу из Камарге. Изабрао сам лепу разгледницу са Калемегданом, на 

којо се види Споменик захвалности Француској.  

 

Док размишљам шта да јој пишем, нађох се просто затечен: кроз моје мисли прострујаше , свакојаке 

мисли невероватном брзином, као изненадна олуја, само су се у мојој глави ројиле. У мени су се бориле 

две врсте утисака о овој држави, сударали, ломили се једни о друге.  
 

На сваку и најмању негативну представу о овој држави и Французима, би се јавио у одговор неки леп и 

убедљив контра аргумент. Такорећи у року од пола сата, схватих да ја сада моја представа о 

Французима и Француској много другачија, у лепшем светлу, видим сада Француску као јаку, економски 

и војно моћну државу, супер силу као што су Америка и Енглеска. 
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 Природно, закључујем, она ранија представа о Француској у кризи идентитета је последњих година 

потиснута новим утисцима и сазнањима.  

Шта се ово са мном деси? Откуд овај brain storming у мојој глави?  

Док сам о овом необичном изненадном премишљању дубоко удубљен размишљао, олујни ветар дуну 
пуном силином кроз собу, прозор није био добро притворен. а неко је нагло отворио врата у ходнику, 

зазвечаше стакла, поломише се у трену окна, стрмекнувши се са трећег спрата, на тротоар испред 

наше зграде. Преплашен до бола да некоме доле стакла нису пала на главу, да некога нису повредила, 

отворих што брже могу широм прозор, и погледах доле у провалију, срећом није било нигде никога на 

тротоару. Са великим олакшањем, да још једном проверим, сјурих се брзо низ степенице, и сиђох право 
на тротоар. Нигде никога, нико није био ту када су попадала стакла са прозора. Био сам сретан. И 

научио да морам бити у свакој прилици пажљив. 

Пре свега, треба сачекати да се види  чему се ради са данашњом Француском?  

Уколико је тачно да се над овом великом и моћном државом и њеним културним народом, заиста 

надвијају мутни о блаци, склон сам да резонујем да се узроци налазе у неочекиваним и брзим променама 

у сфери међународних односа  и гео политике. Брегзит, Французи не воле Америку, немају симпатија за 

Енглезе и Немце.  

Ко су њихови моћни савезници и искрени пријатељи онда?  

А у исто време Француска има снажан територијалан импакт у Африци, Азији и Прекоокеанији.Она је 

јака и економски, ту је и борба за тржишта. 

Да ли је данашња Француска довољно снажна да своја преимућства брани?  

Да ли ћу ја, сада, као далеке 1962- године, ускоро  доживети нову промену имиџа Француске?  

28 новембра је Deutsche Welle објавио да Кинески пут у Европу заобилази ЕУ Значи да може слабити 

ЕУ. 

Американци пак закључују да Вашингтон треба да повећа војно присуство на Балкану и да се зближи са 

Србијом. Атлантски савет сматра да САД треба да успоставе стално присуство војске у Југоисточној 

Европи, чиме би показалe константну посвећеност постизању безбедности у региону и омогућилe себи 

да дугорочно утичу на на развој догађаја. Камп Бондстил је идеалан за то, стоји у извештају. 

Децембар 2017.године. Ђулијето Кјеза: Ситуација је веома опасна - прети нам трећи светски рат 

Италијански новинар, писац и политиколог Ђулијето Кјеза један је од најбољих светских зналаца 

и Русије и Европске уније. 

Ево неких његових виђења, уз напомену да се са многим од њих не слажем: 

 „Сада ствари на Западу лоше стоје. Прилично су изгубљени и политичари и обични људи.  

Свет од Русије очекује алтернативне предлоге и цивилизацијску посланицу. Јер, Русија је мета напада и 

није ни сама до краја слободна од утицаја глобалистичких кругова, али је вероватно једина самостална 

сила која припада европској култури. Русија, уосталом, може себи дозволити и да чека да се светска 

криза заврши. 

Међутим, ситуација је веома опасна, па време у којем се могу чекати алтернативне мере брзо истиче. 
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Шта треба предупредити? Рат, наравно. Велики врући рат. Трећи светски рат. Садашњи конфликт не 

личи на Хладни рат који се завршио разарањем СССР. Јер, тада је постојао војни паритет којег сада 

нема. 

Западни естаблишмент напросто није у стању да се договара са Русијом. Алтернативне предлоге Москве 

ишчекују људи у другим деловима света. Пре свега предлоге који се тичу духовног и не уклапају се у 

политичке теорије из прошлости. 

Русија се доста дуго устручавала да себе супротставља западном свету. Али, од краја 2013-те, када су 

глобалне елите започеле државни преврат у Украјини, за њу други пут и није преостао. Русија се 

напросто мора враћати себи. То подразумева и опраштање од илузија о дружељубивости, хуманости и 

искрености западног света. То се већ делом догодило и било је болно, али до свих још није стигло.  

Западне eлитe одлично схватају да су форсирале вештачки модел развоја који је осуђен на пропаст јер је 

претња самом животу на Земљи. Али, шта даље - не знају. Пред њима је слепа улица, иако са сувишком 

војне, економске и финансијске моћи. 

Мозгови широм света су већ укалупљени. То се најефикасније ради преко образовања, телевизије и 

филмске индустрије. Ко год не гледа италијанске, француске и руске филмове већ америчке – његов ум 

укалупљују. Телевизија на амерички начин, то је – свакодневно испирање мозга. 

Велику улогу у „роботизовању― играју информационе технологије. Кад млади људи буквално „не 

излазе― из својих смартфона – они нису баш исто што и ми старији. 

Ми смо homo legens, људи који читају, а они су – homo videns, људи који гледају. То су антрополошки 

мутанти који нису у стању да размишљају и имају ослабљени ниво реаговања. 

Недавно сам путовао возом од Рима за Милано. Преко пута мене је седело троје младих Кинеза. Како су 

укључили смартфоне – само су у њих буљили. Пуна три сата. Ни реч између себе нису проговорили. 

Страшан призор. Такав је и мој син којем је сада 21 година. Он се ни на шта не може сконцентрисати 

дуже од 15 минута. 

Западна публика је некада Русија донекле схватала, а сада на схвата уопште. Уосталом, шта зна пола 

милијарде Европљана о преко милијарду Кинеза? не знају практично ништа. Просечни Американац 

практично не зна ништа ни о Италији, Чешкој или Србији. Америка је за Западну Европу центар света, 

идеолошки ослонац, својеврсни Це–Ка. 

Поврх свега, кроз 20 година се може појавити вештачка интелигенција која неће бити пријатељска према 

човеку који ју је створио, па може одлучити да је човечанство сувишно на Земљи. Или да треба да 

остави само део који ће опслуживати њену цивилизацију. 

Ко су људи који свет воде краху? То су лудаци који су прошли сито и решето, а имају практично 

неограничене финансијске могућности и уверени су да су изабрани. По њиховој вољи је на брду у 

Џорџији подигнут монумент од шест метара са некаквом посланицом човечанству у којој пише да на 

Земљи не треба да живи више од 500 милиона људи. Они, очито, започињу ратове и желе да владају као 

господа остатком човечанства. 

Мислим да би Русија могла да се овоме супротстави, али је данас подељена. Њу може спасити и то што - 

осим у војној области – није достигла западни технолошки ниво. Западни психотехнолози већ поодавно 

су научили како да управљају и људима и масама. Док је у СССР још постојала цензура - друга половина 

света је већ била измислила много суровији и лукавији модел забрана. 
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Ми, људи Запада морамо признати не само да више нисмо центар света, него и да је наш модел развоја 

пред крахом. Одбацивши охолост, треба да заједно тражимо алтернативни пут у будућност. 

Децембар 2017.године: Пресуда Хашког трибунала шесторици бивших лидера такозване Херцег-

Босне.   

Хашки трибунал  је шесторици "Херцег-Босне" изрекао укупно 111 година затвора због злочина 

почињених над Муслиманима у БиХ. У пресуди се наводи да су заједно са хрватском државном 

партијом учествовали у удруженом злочиначком подухвату у БиХ. 

Битно је да се каже истина. Али је најбитније да се дође до помирења и смиривања страсти. 

Да ли ће оваква пресуда мирити или досипати уље на ватру? 

Миодраг Линта, председник Савеза Срба из региона  је тим поводом изјавио да је Хрватска водила 

победнички и криминални рат.  

Тврди: "Бивши хрватски председник Фрањо Туђман, бивши министар одбране Гојко Шушак и бивши 

начелник Главног штаба Хрватске војске генерал Јанко Бобетко су званично проглашени ратним 

злочинцима, јер су водили политку чији циљ је био стварање етнички чисте велике Хрватске", навео је у 

писаној изјави. Линта је рекао да је затражио да се промијене и називи бројних улица, установа, мостова, 

обала, тргова и паркова које носе име Туђмана, те да се уклони више од 80 споменика и биста првом 

хрватском председнику, који се налазе на јавним местима у десетинама Хрватски градови. Он је додао 

да је потребно то исто учинити и са улицама који носе имена Гојка Шушка и генерала Јанка Бобетка, као 

и споменицима. 

Срби, Хрват и и Бошњаци треба да раскрсте са прошлошћу и да се измире. Све остало је губљење 

драгоценог времена. 

4 децембра су демонстранти у Кијеву ослободили бившег председника Грузије Михаила Сакашвилија, 

након што је био ухапшен. 

4 децембра је бивши председник Јемена Абдулах Салех убијен  у нападу побуњеника из Покрета Хути.  
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РЕЦЕНЗИЈЕ И МИШЉЕЊА КОЈЕ СЕ ТИЧУ СВИХ ПЕТ ПРЕТХОДНИХ 

ТОМОВА 

 

Сага о ...ићима том  Први том 1940-1953.Виски, вотка шљивовица  

 

Том Др. Барун Митра, професор универзитета, директор Института слободе, Њу 

Делхи:  Читање  књиге Томислава Крсмановића тако јасно отсликава корене трагедије која је  

снашла Југославију. Јасно је да се корени простиру још много даље и пре Слободана 

Милошевића, и  Тита лично. Дневник задире у главне узроке и корене, а то је разумевање  

феномена балканизације. Не ради се само о историјској или политичкој анализи, аутор је 

написао значајно истинско књижевно дело. Потпуно се слажем са Крсмановићем да постоје 

сличности између Индије и Југославије. Југославија није једини Балкан на свету. Као што смо 

дискутовали раније, есеј Ејн Ренд  Балканизација  је врло применљив за ову тврдњу. 

            Професор Др.Љубомир Симовић, академик: Прочитао сам рукопис, писан је 

живо, има несумњиву књижевну вредност. С'обзиром на доба које обрађује и на 

документациони материјал који при том користи , претпостављам да ће привући и пажњу 

историчара. 

            Стефан Мезелер, Уредник Про Либертате, публициста, Швајцарска: Сага  је 

богато литерарно штиво које ме је снажно узбудило. Стил је врло читак и  заокупио је мој 

интерес. Описи су  јарки и снажно привлаче пажњу читаоца, са необичном и узбудљивом 

причом у центру  збивања. То је тако добро, да једино постоји опасност  да људи изгубе из 

вида чињеницу да аутор описује стварну историју, а не фикцију. Такорећи је застрашујуће  да  

је аутор  морао  кроз  цео свој  живот да доживљава такве ствари  и да живи у таквој необичној  

стварности.  Али након свега, ово је баш то што треба да потсети савременике садашње  наше 

историје и свакидашњице, изгледа да клизимо све брже и брже у правцу да се почине нове 

погрешке из прошлости. Сматрам да ауторова искуства и поруке могу помоћи да се предупреде 

вечита понављања  историје, потсећајући читаоце на ужасе који су се раније  десили, а које 

описује стварна особа, а не историчари који податке црпу из друге руке,  других извора и 

докумената . 

            Ксавие Колет, Уредник Прегентил-а ,Француска, професор: Високо оцењујем 

Сагу, описе, поетичност дечака или детета, који открива растрзаности, буне и недаће бивше 

Југославије. Шарм овог узбудљивог аутобиографског романа  је визија човека који одраста у 

земљи која клизи у  прогресиван терор .Ово је необичан књижевни рад, са истанчаним описима 

психологија добрих и лоших људи, прича у којој свако од нас може препознати себе, или 

некога другога кога зна. 

  Маринкп Арсић Ивкпв, писац-АУТПБИПГРАФСКИ РПМАН ТПМИСЛАВА 

КРСМАНПВИЋА: У коижевнпсуи, с'исупријпм је вепма уещкп изаћи на крај. С ауупбипграфијпм, 

уакпђе. Скерлић је уппзправап да исуприја у рпману скушава слпбпду инвенције, а да рпман 

изврће исуприју. Никплај Велимирпвић је написап: сашувај ме, Бпже, мемпара! Да су и један у 

други углавнпм у праву, не уреба дпказивауи. Исупријски дпгађаји не смеју биуи 

изневерени, пднпснп прпизвпљнп приказани. Мемпарска и ауупбипграфска дела, иакп 
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је реш п лишним исппвесуима, мпрају ппщупвауи криуеријум пбјекуивнпсуи, ма и на 

щуеуу ауупра (щуп, у пракси, углавнпм, није слушај, нарпшиуп кад је реш п мемпарима). 

Ппред нашела пбјекуивнпсуи, у пваквим делима уреба ппщупвауи и нашелп 

селекуивнпсуи избпра пнпга щуп ће ући делп и пнпга щуп ће, кап неважнп, биуи 

пдбашенп. 

Пви захуеви најрешиуије гпвпре да ауупбипграфије и ауупбипграфску прпзу није лакп 

писауи, и ппред упга щуп их мнпги пищу и щуп имамп инфлацију ауупбипграфија. 

Тпмислав Крсманпвић, јавнпсуи дп сада ппзнау пре свега пп свпјим пплиуишким и 

друщувенп ангажпваним уексупвима, кап и пп упме щуп је бип жрува репресије једнпг 

упуалиуарнпг режима, у свпм зрелпм дпбу ухвауип се управп у кпщуац са изазпвпм 

ауупбипграфскпг рпмана. За уакп нещуп мпуивисала су га сигурнп два разлпга: први је, щуп је 

живеп у једнпм бурнпм времену; други, щуп је и сам бип захваћен упм бурпм, билп кап 

„сламка“ кпјпм се играју вихпри исуприје и впља пплиуишких мпћника, билп кап свесуан и 

пдгпвпран ппјединац кпји се уаквим силама супрпусуавља. 

Пдмах уреба исуаћи да је Крсманпвић у свпјпј Саги у великпј мери успеп да избегне 

замке кпје сам на ппшеуку ппменуп. 

Пре свега захваљујући упме щуп пн свпј живпу приппведа, щуп је, дакле, слишнији 

лиуерарнпм јунаку негп некпм кп би себе хуеп да предсуави већим негп щуп је бип (а щуп је 

гпупвп редпвна ппјава у ауупбипграфијама и мемпарима). А пшигледнп је да је у Саги реш п 

суварним збиваоима и суварним људима, да у упм приппведаоу нищуа није измищљенп. 

Друга врлина пве коиге је гледищуе са кпјег ауупр ппсмаура свпј живпу и дпгађаје. 

Оега није засенила велишина исупријских дпгађаја. У првпм плану су увек живпу и људи пкп 

оега, а све пнп щуп је касније ппсуалп деп исуприје је у другпм плану. Не уражи писац исуприју, 

негп пна увек уражи пд оега. Пн пд ппшеука рпмана и дпслпвнп бежи пд ое, али пна га не 

пущуа. 

Пваквп гледищуе ууицалп је и на фпрму рпмана и у великпј мери је заслужнп щуп се 

пва коига лакп шиуа. Сага је саукана пд мнпщува језгрпвиуих и сликпвиуих епизпда, и уп делује 

кап врлп дпбрп пищшевп рещеое. Једна епизпда брзп смеоује другу, пнакп какп се смеоују 

дани и гпдине у једнпм бурнпм времену. Нема у Крсманпвићевпм делу мнпгп пуезаоа и „  

разглабаоа“ сувищних пписа и кпменуара, кпји би сигурнп щуеуили делу. 

С друге суране, у уим епизпдама има дпбрих лиуерарних пасажа. Нарпшиуп када је у 

пиуаоу пписиваое свакпдневнпг живпуа, крпз кпји, у кругу уже и щире ппрпдице, прплази 

приппведаш кап дешак и млад шпвек. 

Аууенуишнпсу је јпщ једна врлина пве коиге. Шиуалац у оу гпупвп никад неће 

ппсумоауи, щуп бащ није шесу слушај кад су у пиуаоу ауупбипграфска дела. 

Писац је нащап меру између приваунпг живпуа и исуприје (и, наравнп, пплиуике). 
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Крсманпвић се предсуавип кап ушесник и ненамеуљив сведпк једнпг мрашнпг времена, 

билп да се Сага шиуа кап лиуерарнп делп, билп кап аууенуишнп сведпшансувп. 

Пни кпји малп бпље ппзнају бипграфију и делп Тпмислава Крсманпвића, верпваунп ће 

закљушиуи да би без Саге пни псуали недпврщени. 

Саша Срећкпвић, вищи кусупс Еунпграфскпг музеја у Бепграду: Kоига п ''Ићима'' предсуавља 

једну кпмплексну анализу ппщуих друщувених прилика једнпг смуунпг и урагишнпг времена, а 

за пснпву има визуру дешака кпји је суасавап управп у упм исупријскпм кпвиулацу, уе мнпгп 

гпдина касније присуупа дубинскпм ращшлаоаваоу свпг деуиоег дпживљаја у пвпј свпјеврснпј 

ауупбипграфији. С' пбзирпм на велику временску дисуанцу пшекивалп би се неппузданп и 

фрагменуарнп сећаое, међууим  Тпмислав Крсманпвић, ппред завиднпг дара запажаоа, у 

инуерпреуацији садржаја свпјих давнащоих сећаоа сасвим суверенп псликава свакпдневицу 

Ппдриоа у рауним временима. Тп шини и с' оеним акуерима, кпје инаше врлп живпунп 

дпшарава и призива успещнп у садащопсу. Оегпва и оихпва искусува су вище негп драгпцена 

за данащоу науку, али рекап бих и кап ппуенцијалнп пппуларнп щуивп. Еунпграфска грађа 

кпјпм коига пбилује је верпдпсупјна, свакакп писана и мищљена ''из прве руке'', уе збпг упга 

предсуавља ппгпдну пснпву за исупријске и еунплпщке рекпнсурукције размауранпг времена, 

прпсупра и изнад свега људи и оихпвих живпуних прилика, кап и оихпвих каракуера. За мене 

је пд ппсебнпг знашаја пписиваое пних ппзиуивних искусуава сппнуанпг суживпуа и кпхезије 

разлишиуих верских заједница на исупм прпсупру (а упркпс све извеснијем злу кпје, кап щуп је 

уп шесу слушај, суиже ''извана'' ), щуп је вище негп благпувпрнп у бпрби прпуив пплиуишких и 

медијских суерепуипа, кпјима нажалпсу и наще време пбилује.   

Милан Младенпвић, коижевник: Наппредан паурипуски и свешпвешански захвау  

псведпшује се на свакпј сураници  коиге.  Псниваш и председник исупименпг ууицајнпг 

ппкреуа ппсегап је за свпјим писаним урагпвима и усппменама ппшев пд најранијег 

деуиосува пбележенпг  раупм, верским, наципналним и идеплпщким мржоама, и уп 

на прпсупру дринске впдпделнице свеупва кпја му је дпсуђена кап неизабранп 

пплазищуе. Оему се ппнесрећилп да се  раздпбље оегпвпг памћеоа и сведпшеоа 

ппдудари управп са временпм идејнпг, мпралнпг и пплиуишкпг ппсувраћиваоа 

великих наслеђених уекпвина оегпвпг нарпда.  

Впђен свесураним насупјаоем да крпз свпју лишну ппвесу дпкуши кпрене сурадаоа свпг 

наращуаја, па и свпје власуиуе изппщуенпсуи, у приппведнпм ппсуупку прибегап је уехници  

кпју бих назвап „ усппсуављаоем двпсурукпг презенуа “. Тпм се уехникпм раван  дпгађаоа, 

пресаздана кприщћеоем сашуваних записа и дпкуменауа, прпжима ппупопм  уашкпм гледищуа 

пслпоенпм на лишна сећаоа и сведпшеоа других. Такав ппсуупак  пмпгућује писцу да 

исупвременп буде и судепник и прпсудиуељ, реукп прппущуајући прилику да из кпщнице 

збиваоа са филпспфским мирпм изнесе медпнпснп саће урајне ппуке. 

  Неппсредни сведпк рауних и ппупоих „ мирнпдппских“ псуращћенпсуи и насиља над 

људима и оихпвпм прирпдпм, Крсманпвић се, међууим, сашувап пд сваке врсуе 

присураснпсуи,  искљушивпсуи и неурпељивпсуи. Иакп су оегпве наклпнпсуи прирпднп 

пкренууе и власуиупм  нарпду и оегпвпј дпбрпбиуи, а унууар оегпве кпбне ппдељенпсуи пнпм 
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оегпвпм делу  кпји бащуини вищевекпвнп предашкп завещуаое, пн налази мнпгп лепих реши и 

пправдаоа и за друге, редпвнп насупјавајаући на заједнишкпм ппреклу и исупвеунпј 

ппщуељудскпј сврси ппсупјаоа и саживпуа. Бпрац за будуће дпбрп свих људи  пре свега урага 

за исуинпм п прпщлим дпгађајима, не би ли пни свпјим рђавим исхпдпм ппслужили кап 

пример за будуће неппнављаое, ууирући пуу пдгпвприма на пиуаоа кпја се судбински уишу 

дпсупјансувенпг ппсуанка нащег нарпда и оегпвпг исупријскпг иденуиуеуа. 

 Писани лаким и једнпсуавним језикпм кпји живпписнп приппведа п дпгађајима и 

судбинама  и без наппра прауи и мисап и псећаоа, „ Дневници “ Крсманпвића у ппупунпсуи  

испуоавају све циљеве кпје им је писац у предгпвпру и увпду наменип, да се, наиме,  виде „ 

ппсуупци, узрпци, разлпзи, идеје и идеплпгије кпји су крпјили нащу наципналну судбину и  

впдили нас данащоем исхпду “, уе да „ уједнп буду ппука да не ппнпвимп пндащое  грещке“. 

 И даље,  да „ свакп пд нас, без пбзира на драсуишна пгранишеоа, мпже  дауи пресудан 

дппринпс“ јер “акп свакп ушини щуп мпже, свима ће нам биуи бпље, и бићемп ппбедници“. 

Тпмислав  Крсманпвић је већ и свпјим дпсадащоим  јавним радпм ушинип сасвим  

дпвпљнп да би у свпјпј бпрби заслужип да буде „ ппбедник “ 

Пвај „ Дневник “оегпвпм   укупнпм дппринпсу дпдаје „ и  вище нп щуп се мпже “. Пва 

коига биће не самп првпразредан исупријски и   пплиуишки дпкумену, негп и врлп пригиналнп 

коижевнп делп пд знашајне вреднпсуи. 

Вера Кпндић, психплпг 

Коига је у целини пп свпјпј уемауици врлп инуересануна а за мене су ппсебнп, у 

психплпщкпм смислу, занимљива ппглавља кпја прауе усппн и пад Немца Фпса, кпмандануа 

Љубпвије кпја су испришана крпз визуру епизпдних кпнуакауа шланпва ппрпдице ауупра  коиге, 

са оим. Ауупр коиге "Сага п ...ићима" умесуп вербалне, шиоеницама неаргуменупване 

дескрипуивнпсуи пднпснп набрајаоа пспбина лишнпсуи, меупдишнп из ппглавља у ппглавље 

пписује кпнкреуне ппсуупке акуера, из кпјих шиуалац сам мпже закљушивауи п лишнпсуи и 

каракуеру пвпг шпвека, кап и других ликпва из саге. Зауп је квалиуеу пве коиге, ппред других 

преппрука, у оеним ппусуицајима шиуапца на размищљаое.  

Такп ја, Фпса кпмандануа Љубпвије, кпји на први ппглед делује кап гпсппдин, видим 

кап шпвека, кап щуп ће се касније ппказауи, шији  аууприуеу не прпизилази из оегпве лишнпсуи, 

већ из уадащое ппзиције Немашке. У првпм сусреуу са ппрпдицпм ауупра, ппзнаваоем 

гепграфије Балкана  и пришпм п успесима немашке впјске, жели да импресипнира и да себе 

виспкп ппзиципнира у оихпвим пшима. Пнп щуп јесуе реалнпсу упг уренуука је шиоеница да пн 

јесуе гпсппдар судбина суанпвника Љубпвије и да вещуп манипулище мпгућнпщћу да 

кажоава, или да их држи у суалнпм сураху пд казне и смрунпг исхпда. Једина пспба кпја се не 

бпји Фпса је деда ауупра коиге кпји се ппказује кап извпрни  аууприуеу збпг шега Фпс псећа 

нелагпднпсу у оегпвпј близини.  

У даљим ппглављима прауимп оегпве урансфпрмације кпје су везане првп за ппбеде а 

касније све вище за ппразе немашке впјске. У мпменуима пада Франкфуруа,пн ппшиое да 

гпвпри да је спцијалисуа, али генералнп изгледа кап некп кп се јакп дпбрп прилагпђава свим 
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услпвима и свим сиууацијама, јер нема  шврсуа увереоа ни у шему. Пн није фанауису и 

дпследан је јединп у пшуваоу власуиупг живпуа пп сваку цену. Ппсеже за пилеупм када нема 

хране, и пуима се са деуеупм, кап крпз игру, да би задпвпљип свпје ппуребе. Исуина је да 

"супмак нема дпмпвину" али упликп пууа смп видели да између хране и неппнижеоа, 

дпсупјансувени људи псуају без хране, иакп знају да уп нпси сигурну смру.Акп би се крпз 

оегпву лишнпсу ппсмаурап психплпщки прпфил немашкпг впјника, билп би јаснп защуп су 

изгубили рау. Свим свпјим каснијим ппсуупцима, пд радпснпг узвика "Франкфуру капуу"  пн 

себи гради неку врсуу пдсуупнице у циљу спасаваоа власуиупг живпуа. Такп се и свпје 

ппрпдице сеуип пнда када су оихпве фпупграфије биле мпгућнпсу да дпбије емпауију за себе. 

Пн је сигурнп знап да ће уај гесу пмекщауи срце српскпм впјнику.Пваквп ппнащаое се мпже 

преппзнауи и у решеници у ппглављу "Фпс је, у упм шасу, гледап у пца са уважаваоем, кап да је 

у оему преппзнап нещуп вреднп, щуп раније није увиђап." јаснп гпвпри какав је Фпс јер пн у  

пцу писца уада у шасу ппраза немашке впјске, верпваунп  видеп спас за себе. Оегпвп 

руинираое изгледа кпнашнп када у пијанпм суаоу у кафани дуби на глави, али са Фпспм 

изгледа да нищуа није дефиниуивнп и заврщенп. Пнп щуп не мпжемп пспправауи је оегпва 

инуелигенција и сппспбнпсу препквираваоа сиууација прпуив себе у сиууације за себе.  

Др.Срђан Цветкпвић, Исураживаш-сарадник Инсуиуууа за савремену исуприју-Бепград: 

    Тпмислав Крсманпвић, дугпгпдищои дисидену и уппрни бпрац за људска права и 

слпбпде у кпмунисуишкпм и ппсукумунисуишкпм режиму, кпји се нарпшиуп прпславип упкпм 

псамдесеуих скреуаоем пажое дпмаће и свеуске јавнпсуи на прпблем злпуппуребе 

психијаурије у пплиуишке сврхе, се накпн вище наслпва ппсвећеним пвпј уемауици пкущап и на 

ппљу исупријске мемпарисуике делпм Сага п … ићима. Ради се п крајое занимљивпм и 

узбудљивпм  рукппису,  у кпјем нас ауупр впди пд времена најранијег деуиосува крпз хапс и 

урагику Другпг свеускпг рауа, ппупои друщувени експеримену крпз кппираое спвјеускпг 

друщувенпг мпдела, сукпба са СССР-пм и прпклампваоем сампуправне демпкрауије и 

уиупизма кап урећег пууа, па све дп данащоих дана.  

Међууим, репресија и брууалне меупде пбрашуна кпје је ауупр псеуип на сппсувенпј 

кпжи уз свеприсууну  идеплпгију и кулу лишнпсуи, пснпвнп су пбележје аууприуарнпг режима. 

Ппред садржајнпг бпгаусува кпјим нас ауупра засипа, уексу пдликује дппадљив и сликпвиу суил 

кпји шиуапца држи прикпванпг за щуивп, а делп сварљивим  у једнпм даху. Пред нама 

пживљавају какп сам ауупр каже ,, дпживљаји и дпгађаји крпз кпје прплазе јунаци пве коиге 

(српдници, суседи, пријауељи, ппзнаници, слушајни живпуни сапууници) су узеуи кап ппвпд, да 

уакп пажљив и љубппиуљив  шиуапц крпз оихпве лишне судбине сазна щуа се дещавалп  пре 

вище гпдина, или деценија“. 

 . Пвп сведпшансувп предсуавља драгпцен прилпг ауупра прпушаваоу исуприје 

менуалиуеуа балканскпг шпвека и псликава психплпщки прпфил људи кпји су се калили на 

размеђу сукпбљених исуприја и цивилизација. Супга ауупр исправнп и пщурпумнп примећује: „ 

Исуприја балканских нарпда, укљушујући и Србе, је шиуанка  сурпве суещоенпсуи малих 

сељашких нарпда, кпји ппкущавају  да преживе. Срби су мали нарпд, али су на Балкану 

знашајан и велики наципнални енуиуеу, ппврх свега на сурауещки  врлп знашајнпм прпсупру. 

Кап уакав су крпз  исуприју  били  излпжени ппхлепама и инвазијама свакпјаких псвајаша. 
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Псвајаши  су нереукп били на вищем суепену развпја кулууре, уехнплпгије и цивилизације. Срби 

су шесуп били без суварних, искрених  и снажних савезника, псуављени шесуп сами себи, свпјим 

разједиоенпсуима и лпщим прпценама, у сурпвпј и немилпсрднпј бпрби за пукп 

преживљаваое“. Коигу Тпмислава Крсманпвића најупплије преппрушујем какп наушнпј 

јавнпсуи уакп и щирпј шиуалашкпј публици.                                                                                                

Љиљана Предић -Јпксић,  песник, Сиднеј, Аусуралија: Коига Тпмислава  Крсманпвића  

је јпщ један прилпг  сведпшеоа п прпщлпм времену, п урагишнпм  раздпбљу  у кпме се нащап  

српски нарпд -врулпг и безднп  кпји су  прпгууали  ппјединце, псакауили ппрпдице. Неке 

судбине, неке ликпве  сашувала је дешја дуща , упила у  незабправ, урамила у пквир памћеоа.  

Тп су вредни делпви  разбијенпг српскпг лика из  времена сурадалнищува, зла кпје је 

надиралп сппља, али и прпкљушалп  у сампм уелу жрувене Србије! 

    Ппис  дпгађаја  ппуише из релауивнп временски краукпг перипда. Тп су гпдине, у 

кпјима је  из мрашних  дубина изрпнила сила мрвећи људске живпуе, брищући исуприју крпз 

лишнп и кплекуивнп сећаое. Пд упг прпцеса и насилних лпмпва јпщ ппдрхуава улп. Мнпге  

људске судбине захваћене вихпрпм  велике и ппщуе урагедије несуале су, исшезле. Зауп је 

сваки  дппринпс  кпји се прилаже  мпзаику памћеоа , драгпцен. Пвај Дневник дпнпси пбиље 

ппдауака  крпз приказ дещаваоа и мнпщувп ликпва. Захваљујући упме- мнпги су  сашувани  пд 

забправа. Пунпћу   у кпмплеунпм смислу  дпгађаја и ппследица верпваунп ћемп уек ппупунп 

разумеуи у будућем времену! Белещке из сећаоа су вредан сппмен на пне кпји не би били 

упамћени  .Свпјеврсуан  „ In Memoriam“за мнпге кпји су  плауили цену  насиљу , безумљу   и 

уамнпј сурани људскпг бића. 

Слпбпдан  Ђурпвић, песник: Рпман Сага п..ићима савременпг српскпг лиуерауе 

Тпмислава Крсманпвића се мпже пкаракуерисауи кап  

мпдерни исупријски рпман, ппщуп на мајсупрски изнијансиранпј палеуи кљушних 

мпменауа наще нпвије исуприје, вернп  зналашки ппвезује исупријске лишнпсуи, кап и пбишне, 

шесуп занемариване, скрајнууе људе из нарпда, шас у грубим цруама , шас супуилнп 

назнашеним, с' виспкпм дпзпм несумоивпг пищшевпг умећа, кпји на уемељу верпдпсупјних 

ппвесних дпкуменауа , и кап лишни судепник малиципзних дпгађаја п кпјима гпвпри, даје 

щирпку панпраму, живу и рељефну, дещаваоа на нащим прпсуприма, у дужем временскпм 

инуервалу. Иакп је сам ауупр  пвај рпман крсуип кап ''Дневник, ауупбипграфски рпман'', пн је 

свпјпм визијпм и гпупвп сурпвпм аууенуишнпщћу  изащап из уских , прагмауишних пквира, 

свпјсувених уаквпм делу, и мпже се с пуним правпм ппсмаурауи и кап друщувени рпман, јер 

ауупр не гвири крпз уску кљушапну власуиупг микрпкпзма, већ сувара успещну илузију неке 

паралелне, вище суварнпсуи,  кап у калеидпскппу, рефлексије ваоскпг свеуа, уе друщувене и 

ппрпдишне пкплнпсуи, у кпјима се субјеку гпупвп губи, и пнп лишнп наукриљује надлишним, уе 

пвп делп дпбија све пдлике прпсупрнпг рпмансијерскпг ппсуупка у најбпљем смислу уе реши-и 

исуинскпг, на пши наще васкрслпг макрпкпзма. Тп је пппуу рециуауива кпји нас увпди у шудесну 

магију равну шарплији резервисану за пдабране ппсленике у коижевнпсуи –а уакав је бесумое 

сам ауупр.  
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Пвај рпман се уакпђе мпже пкаракуерисауи и кап психплпщки , јер ауупр суалнп 

ппкущава , и не реукп успева, да пппуу ненадмащнпг Дпсупјевскпг, или оегпвпг млађег брауа  у 

нас, Дпбрице Ћпсића, псвеули дущу и шпвекпву ппдсвесу, али за разлику пд великих 

преухпдника, оегпв суил је лапидарнији, али не маое слпјевиу у свпјпј суепенасупј 

архиуекупници, где је сваки суепеник свпјеврсни камен мудрпсуи, жеље да се злп превлада 

шпвешнпщћу. Какп је самп уверљив , кап у некпликп насумишних ппуеза кишицпм, у 

импресипнисуа, пдсликан лик деде Васе!.  

Бриуким и лакпнским суилским умећем и завидним впкабуларпм, уе Бекеупвски 

сумпрним аспцијацијама кпје исуишу празнину, распадаое и сунпврау друщува, у упуалиуарним 

сисуемима, за щуа ауупр, прирпднп, смаура највећим кривцима исупријски (не) нужним ппјаве 

фащизма и кпмунизма. Али срећпм, Крсманпвић је пдвећ пзбиљан коижевни ппсленик да би 

ищуа уппщуавап, или дпнпсип пренагљене и децидне судпве. Пн не узима палицу бпжју и не 

суди, пн самп усурајнп, пдгпвпрнп, и пзбиљнп пиуа где је исуина. 

Пппуу гпрпсуаснпг Балзака ауупр уежи за наушнпм, пбјекуивнпм исуинпм, пнпг Балзака 

кпји је пищући свпју ''Људску кпмедију''гпвприп''-идеја се рпдила у кпнфрпнуацији између 

шпвешијег и живпуиоскпг''. 

А пзбиљан и дп крајнпсуи кпнсенквенуан писац , кап щуп је Крсманпвић, билп да 

гпвпри п паруизанима, шеуницима, недићевцима,  немцима, или усуащама, шини надљудске 

наппре, суише се ууисак, да се пнпм нискпм, бесуијалнпм у шпвеку, не ппусмева ниуи га изнпси 

на сууб срама, већ да га дубпкп, људски , разуме. Супга није никаквп шудп щуп је пвај исуински 

бпрац за људска права и велики хуманпсуи дпживеп, и бпжјпм милпщћу преживеп, брпјне 

репресалије, хапщеоа и суђеоа у живпуу, јер исуина је била и псуала најмпћније пружје у 

бпрби прпуив друщувених анпмалија пукада је свеуа и века. А исуина је Крсманпвићев суншан 

маш, кпјим пн Дпнкихпупвски смелп расеше засупре мрака, у друщуву свиклпм на мрак, и 

безнађе, пгрезлпм у бесуијалнпсу и равнпдущје, кпје је гпре пд суаоа крајое пуупелпсуи и 

леуаргије. Крсманпвић пре свега заслужује скупу и мнпгпцену реш-шпвек. Пн је рафинирани 

бележник људских удеса, кпсмппплиуа, и кап лишни судепник збиваоа п кпјима сведпши, 

псуавља ппуреснп сведпшансувп за савременике, за нека будућа ппкпљеоа, за незабправ. Какп 

смесуи с' ума дп ганућа срцепарајућа слика слеппг шпвека кпји љуби улп, умищљајући да се 

нахпди на срцу рпђине, а заправп љуби хладни ууђински камен. Зар сви ми Срби, пппуу 

Јевреја, нисмп ппмалп апауриди, лица без држављансува? Пукада је свеуа и века , други су нас 

прекрајали и мпделисали пп свпјпј впљи и нахпђеоу. Али магија Крсманпвићевпг писаоа и 

јесуе у упме да не даје никада кпнашне пдгпвпре, већ шиуапца псуавља у недпумици, да и пни 

сами ппсуану акуивни судепници у збиваоима, и да свакп, пп свпме нахпђеоу, изврще 

надпградоу велелепнпг исупријскпг мпзаика, шији је први, пипнирски, најблисуавији камен 

ппсуавип сам ауупр. 

Какп је велишансувен ппис враћаоа муслимана из брауунашке чамије. Акп нещуп у 

сивпм свакпдневљу уривијалнпг живпуа мпже уздићи дух у висине, уи пвакви живпписни и не 

маопј мери едукауивни пписи, с' пбиљем упппнима и архаизама засигурнп мпгу-свеулуцав 

идилишни крпки рукпм вещупг умеуника на пши наще пживљава и псуајемп занемели пд 

пљуска уплике леппуе. 
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Какп забправиуи сцену где црвенпрамејац и паруизан запищавају змије и праве пд оих 

пламуеће клупкп а оени свебплни крици измамљују крваве кище с небеса. 

С кпликп љубави ауупр гпвпри п гплубпвима, кпји су јпщ у Библијскп време( Ппщуи 

ппупп, коиге п Нпју) смаурани за ''Бпнум пмен''( дпбрп предсказаое)-циуирам:'' Гплубпви леуе 

виспкп, небу ппд пблаке, из кищнпг плујнпг пблака се сунпвраћују крпз впдене засупре наниже 

...преврћу се  ваздуху, падају кап камен, скпрп дп земље, а пнда се наглп усправе и узлеуе 

виспкп''. 

Кап пасипнирани амауер прниуплпг бејах дирнуу сазнаоем п дринскпј'' рикпш пуици', 

кпја се гласи самп ппнпћке и има глас кп гпвеше. 

Какп забправиуи леп ппис пбуваоа нпвих ципела –циуирам:''У оима сам се псећап 

какп некп други, кап да сам ущап у неки нпв живпу;.кап када ауупмпбил ,са чпмбасупг 

макадама пређе наглп на асфалу''. 

Какп забправиуи велишансувен ппис једне ружоикаве а надасве умне девпјке у кпју се 

заљубљује прелепи младић .Тп је ппбеда духа над уелпм-закљушује ауупр.  

Ппдпсуа је уаквих и слишних не маое лепих примера у пвпм фасцинанунпм рпману. 

Шиуајући пвај узбудљиви рпман,  једнакп сам се пиуап ппсупји ли нещуп сущуински, 

квалиуеунп нпвп, щуп пва 'Сага п...ићима'''дпнпси и шиме пбпгаћује нащу рпмансијерску 

прпдукцију. И дпщап сам дп изненађујућих сазнаоа-псим упга щуп пвај рпман пбједиоује ури 

савремена мпдалиуеуа у пбликпваоу рпмана-са исупријским , друщувеним и психплпщким 

дискурспм, намеће се пиуаое какп уи дивергенуни присуупи у кпмппнпваоу рпмана држе на 

пкупу све уе разлишнпсуи и пвај пипнирски уруд не шине уежим, неразумљивијим? Ни лакщег 

пиуаоа ни уежег пдгпвпра-рпман је писан лежернп, фељупнисуишки, али с' шудеснпм 

пзбиљнпщћу, с'  пбиљем разнпрпдних суилских и аруисуишки елеменауа, кпји све уе 

ппрешнпсуи држе у јединсуву и пни се крпз сукпбе и ппупуне расаде ппеу сусуижу у жижу, 

бремену пд дубљег знашајнпг смисла, где шисуи амалгам свакпдневице, ма какп сурпве, 

грпуескне и бизарне, ппд пищшевпм распеванпм палеупм, бива узнесен на пиједесуал, где се 

увек изнпва, уаласасуп,  крисуалищу нпви знашеоски слпјеви, кпји при првпм шиуаоу 

ппсенарски несуају из шиуапшеве видпкруге.У упм присуупу , несвпјсувенпм, кпликп ми је 

ппзнауп у нащпј рпмансијерскпј перипдици  ја налазим пдлушни искпрак у нещуп сущуински 

пригиналнп и нпвп, без преухпдника и видивих следбеника у нас. Да би се у ппупунпсуи 

псуварип на упј ''нишијпј земљи'', ауупр разбија кпрелауивни пднпс са спбпм, у приппведаоу и 

препущуа другима не правп првенсува, већ впдећу улпгу, а задпвпљава се улпгпм ппсмаураша 

кпји прпизнпси неприсурасне жеље и мудрпваоа других енуиуеуа, при упм псуајући у сенци, 

али иуекакп видан, упликп је мпћна умеуникпва крилауа реш, у кпју мпрамп верпвауи, јер је 

дпкуменупвана, дпживљена, и крпз крв, знпј, и сузе суппуу пдбплпвана пре негп щуп је казана.  

Акп би се мпгла и хуела наћи замерка пвпм рпману , уп је недпвпљнп дубпкп ппнираое 

у психплпгије уакп слпжених, прпуивурешних, и никад дп краја дефинисаних ликпва у рпману. 

Али ппсупји пправдаое-уиме би ауупр, хуеп или не хуеп, нарущип фељупнисуишки,  

факупграфски мпдалиуеу у кпмппнпваоу пвпг надасве пригиналнпг, ауупхупнпг дела 
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.Паралелизми у кпмппзицији мпгу се наћи кпд Бприслава Пекића и Данила Кища, али самп 

даљни, и без сущуинских блискпсуи, уакп да пвај рпман пувара нпве хпризпнуе пред пшима 

замућеним пд дневних ппразних и ужасавајућих дпгпдпвщуина, и дарује му наде, свеулпм 

Тпмислављевпм решју, васкрслпм верпм у пбелиск љубави. 

Другп, щуп би се мпглп замериуи, је недпсуауна псуда хиппкризије друщувенпг мпрала. 

Дирљива и упешауљива је сцена кад паруизани пуимају кубуру пд оегпвпг деде-реликвију, кпја 

је бесцена, јер је деп непууђивпг ппрпдишнпг наслеђа. Нащ лиуерауа ни у уим уренуцима не 

ппсеже за језикпм гласне псуде или мржое, већ самп кпнсуауује след делпваоа с'  шиуапцима 

и времену препущуа кпнашан суд. Ја пвај  ппсуупак у ппупунпсуи пправдавам. Писац се у уим 

сиууацијама кприсуи ппрпбаним коижевним средсувима-кприсуи еуфемизме и друге суилске 

фигуре кпје ублажавају уакав шин, али га ниппщуп не нищуе -напрпуив, .Сразмернп нащпј мпћи  

пписупвећиваоа са кпнкреунпм сиууацијпм и дпгађајем уај  гнусни ппсуупак мпже у шиуапшевпј 

свесуи пппримиуи јпщ шудпвищније размере. А нащ  лиуерауа пппуу мудрег Мпнуескијеа, седи 

ппиздаље и псуаје нем ппсмаураш , размищљајући пппуу славнпг преухпдника :''  Пдувек сам се 

урудип да се људскпј глуппсуи не смејем, већ да је разумем''. 

Суише се ууисак да писац у мнпгп шему жели да псуане недпрешен, какп би се пнај 

најзнашајнији и најузвищенији деп оегпва пипнирскпг рада пбавип у срцима шиуапца. А 

сигуран сам да ниједнп није упликп уврдпкпрнп да га мудра, пкрилаћена пищшева реш не би, 

бар дпнекле пукравила и разгалила. 

Дп краја крајева, акп је сам лиуерауа пвај рпман назвап сагпм,  ( у нащем жаргпну 

бајкпм), пнда и пвај меупдплпщки присууп у приппведаоу саврщенп пдгпвара и има дубпкп 

пправдаое. Пвп делп дпживљавам и кап ппрпдишну хрпнику и кап мали бревијар вешнпживе 

наде и кап вреднп, у нащим пквирима, и щире, исупријпграфскп щуивп, без кпјега би Срби 

имали разбијенп пгледалп у рукама, а благпдарећи оему крхпуине збиваоа на нащим урусним 

прпсуприма се слажу и шине мпнуменуалну грађевину пургнууу пд забправа.  

У коизи писац лишнп сусреће  већ дп свпје 17 гпдине мнпге ппзнауе лишнпсуи  с нащих 

прпсупра , уз Јпсипа Брпза Тиуа, ,уу су нпр. и прпслављени велемајсупр Свеупзар Глигпрић, 

,сјајни карикауурисуа и дпбар щахисуа Предраг Кпраксић,-Кпракс, фудбалски уренер Варагић, 

врсна глумица Бранка Пеурић, државник Пеуар Суамбплић, жива певашка легенда Ђпрђе 

Марјанпвић, и велики српски песник Срба Миурпвић, шије песнишкп делп уек шека праве 

уумаше, и мнпги други.  

Већ пппдавнп живимп у времену где је велика храбрпсу називауи сувари свпјим 

именпм.А  Тпмиславу није ни на крај памеуи да људе прекрщуава, већ мужевнп и храбрп баца 

суращљивцима рукавицу у лице, и људе, сувари и ппјаве назива власуиуим именпм, без зазпра 

и сураха. Тп је оегпв виуещки щуиу, али и крсу кпји нпси. Људи пппуу оега распирују угаслу 

наду да крв нащих славних предја јпщ није спарущила у венама српсува, да ће шпјсувп 

преживеуи у изреуким ппјединцима и у наще бесуијалнп, сумпрнп, пбездухпвљенп време. 

Пнп свеулуца у свеппщупј уами п кпм гпвпри супуилни Ћесарић , није ли уп луш 

Тпмислављевпг хуманиуарнпг ангажмана, крик једнпг Маруина Лууера и Јана Хуса, великих 

ангажпваних хуманисуишких рефпрмаупра, прпјављен крикпм једнпг Србина, у дпба ппщуег 
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нихилизма и фавпризпваоа нищуавних, наппаких вреднпсуи, пакап за пне кпји дубпкп 

прпмищљенп мисле , пппуу писца, а рај за  једнпумнике, кпји радп кущају сервирани фразариј 

суппуу прежваканих идеја, кпје нам сервирају нискпбучеуски медији, али се нажалпсу мпгу 

шууи и пд мпћнпг масмедија кап щуп је скупщуинска гпвпрница. Малп кп би се данас дрзнуп, 

акп је ипле пбјекуиван да пппуу великана слпбпдумља Щенијеа каже дпк је ищап у сусреу 

смруи, на гиљпуину, пкупљенпј руљи кпја је урликала не знајући защуп урла:'' У пвпј глави  је 

ипак нещуп билп''. 

И уп малп Тпмислављевп  свеуалце и уај мали усамљени кпрак мпжда ће се временпм , 

ппказауи кап велики рпмансијерски искпрак.Пва прпза куца , пп мпм скрпмнпм мищљеоу , на 

мала врауа , гласнпм а суищанпм звпоавпм, на велика врауа савремене, ангажпване свеуске 

прпзе, где ће јпј, искренп верујем у уп, припасуи запаженп и исуакнууп месуп. Тп месуп, пвп 

супуилнпј и надасве мудрпј прпзи , п некпм мпм прирпднпм, неписанпм праву, и припада. 

Др Јпван Марјанпвић, пплиуикплпг, прпфеспр универзиуеуа: Пвп је коижевнп делп, 

није публицисуика, негп је узбудљив и врлп пригиналан ауупбипграфски рпман кпји  

предсуавља аууенуишнп сведпшеое п вищедеценијскпм функципнисаоу упуалиуарнпг 

пплиуишкпг сисуема кпјег смп се  дпнекле пуарасили 5. пкупбра 2000 гпдине. Пн не прибегава 

самп лиуерарнпм казиваоу, негп се лаћа науке, пплиуикплпгије, еунплпгије, исуприје, 

спциплпгије, жели да пву мауерију ппдвргне лупи  сведисциплинарнпг  прпушаваоа. 

Крсманпвићевп коижевнп сведпшеое сеже пд шеурдесеуих  гпдина прпщлпг века, па све дп 

данас, целп време плени пажоу шиуапца, а у фпкусу му је:  инуензивна пплиуизација свих 

пбласуи друщувенпг живпуа уз ппрасу репресије и маспвних сумоишеоа, крщеоа људских 

права, зашеуак пплиуишкпг  кланисаоа и мафијащеоа, бирпкрауизација, привилегисаое, 

кпрупципнащеое  и други видпви пплиуишке дегенерације и криминализпванпг щуеупшинсува; 

кпји су нас сви заједнп свпјим разпрним дејсувпм дпвели у данащои ћпр спкак..   

Ппсебан курипзиуеу у пвпј коизи преусуавља приказ уакпзване „лакирпвке”, кап и 

других лагарија п упме какп масе „прихвауају  сисуем“. Према Крсманпвићевпј анализи ушинак 

пвпг пплиуишкпг анесуеуика је двпјак, пн прпизвпди суалнп ппадаое сампкриуишнпсуи 

владајућих пплиуишких факупра, на једнпј сурани, и на другпј, сукцесивнп инуензивираое 

ппщуе безпбзирнпсуи и све немилпсрднијег физишкпг уерприсаоа грађана.   

Кап и сви други пплиуишки анесуеуици, лакирпвка је средсувп кпјим упуалиуарни 

пплиуишки сисуеми мпгу да накраукп суварају климу ппгпдну за прикриваое уерпра. Зауп 

уаквим сисуемима, на крају, ипак не псуаје нищуа другп сем да, непбузданпм уппуребпм 

присиле, примправају грађане да им се прилагпђавају. Али, щуп креаупри уаквих сисуема 

упбражавају да га уерпрпм пјашавају, пн је усувари све слабији. У упме нема нишег непбишнпг. 

Сви живи сисуеми -ппјединци, ппрпдице, пплиуике и владе - или несуају, или преживљавају 

прилагпђаваоем. Прпцес адапуираоа између две супрпусуављене суране захуева 

сусреуљивпсу и усклађиваое барем једне пд сурана, али шещће, пд пбе.    

Пп свпм пплиуишкпм сисуему, Спцијалисуишка федерауивна Југпславија је била далекп 

пд идеалне државе, каквпм је себе смаурала и каквпм је желела да је други признају. Пд свих 

цивилизацијских вреднпсуи кпје је прпклампвала, никад није прихвауила једну, најбиунију: 
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никад није била мпдернп демпкрауска и никад није хуела да напусуи једнппаруијски мпнпппл 

на кпме је лагпднп ппшивала.   

Све дпк је уакп, пнај кп се бпри за уређену демпкрауску државу, биће свим средсувима 

уклаоан из јавнпсуи, пнемпгућаван да псувари билп какав ууицај на јавнпсу, иакп је фпрмалнп 

уклпоен бивщи сисуем упуалиуаризма. Па уп ваљда знамп јпщ пд Арисупуела. Пн је пппмиоап 

на ману демпкрауије у кпјпј клепупкрауска плигархија мпже лакп да скрајне мудре и пдважне 

људе.   

На сву срећу, ваљда смп већ извукли неке ппуке. У упме ја видим акууелнпсу 

Крсманпвићеве коиге. Тп је пснпвни разлпг збпг кпјег  коигу Тпмислава Крсманпвића 

свесрднп преппрушујем за щуампаое.  

Бпшкп Трифунпвић, коижевник: Непбишнп щуивп кпје узбуди, привуше пажоу. 

Крсманпвић је написап вище коига публицисуишкпг жанра, пвп је оегпв први исуински 

лиуерарни ппкущај. Паруизанскп шеунишка бплница сећа на Кафкин  Замак или  на санаупријум  

Шарпбни брег Тпмаса Мана, пвпг пууа смещуен у беспућу западнп србијанских планина изнад 

Дрине, у време напада Немаца у узв.. Првпј  непријауељскпј  пфанзиви. Из редпва записа 

малпг деуеуа се назире јпщ пнда снажан псећај хајке, да има за пеуама прпгпниуеље кпји 

оегпв живпу преуварају у врсуу кпщмара. Тај псећај нажалпсу ураје дп данас. 

Техника је необична, комбинација записа појединих догађаја малог детета  

и размишљања зреле  особе из данашње перспективе. Аутор није могао да напише 

само те кратке телеграфске записе сачуване на разним папирићима нагриженим 

временом, него је разговарао са старијим очевицима и сведоцима , додајући своје 

рефлексије из његовог садашњег старосног доба. Једна од вредности овога штива 

је што нагони читаоца да размишља. Књига има своју затамљену страну. 

Тпмислав Крсманпвић је јавни прегалац кпји је дап знашајан  дппринпсе ппбеди 

демпкрауију, п шему се дпсада углавнпм ћууалп. Дпщлп је време, а пвп је ппгпдна 

прилика, да се п упме каже нещуп вище и јавнп прпгпвпри. Ипак, време уабу уема и 

прпскрибпваних лишнпсуи прплази. 

Акп је Милпван Ђилас дисидену са пвих прпсупра брпј 1, а Михајлп Михајлпв брпј 2, 

Крсманпвић је пнда дисидену брпј 3. За разлику пд М.Ђиласа кпји је се ппбунип дпк је 

кпмунисуишка бпљка уек ппшела, и М.Михајлпва кпји је дигап свпј глас псуде пнда када је 

бпљка узимала маха., Крсманпвићу  се ппнесреуилп  да ппдвргне криуишкпј анализи узрпке 

кризе, управп пнда када је се зграда преухпднпг ппреука ппшела да  криви, а зауим  и 

сампурущава у ппжару и раупвима.  

Дпк Ђилас и Михајлпв псликавају ууамнишеое кап главни пблик прпгпна, дпуле 

Крсманпвић жели да убеди  да ппсупје мнпги други пблици уираније на фпрмалнпј слпбпди, 

кпји су ппаснији пд заувпра, укпликп дугп урају и акп су меупдишнп кппрдинирани. Има мнпгп 

јавних прегалаца кпји су дали свпје непрпцеоиве дппринпсе бпрби за демпкрауију, али се 

Крсманпвић разликује пд оих управп пп упме щуп је радип уппрнп и меупдишнп уакпрећи из 

ппдрума у кпјима је суанпвап кап ппдсуанар; целп време је бип  држан у медијскпј и свакпј 

другпј изплацији, укриван  пд  увида јавнпсуи. Дпк су други прегапци били ипак присуунији у 

медијима; или пак ппщуеђени, защуићени оихпвим уиуулама; дпуле је Крсманпвић бип 
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излпжен жесупким свакпдневним деценијским прпгпнима.  Предпшавам да Крсманпвић није 

самп бпрац,  негп и заслужни исураживаш друщувених ппјава. Али има један врлп знашајна 

пдредница када се п оему ради, пн  је целп време бип непризнау и пспправан . Насрећу, данас 

неки ппшиоу да увиђају оегпву далекпвидпсу. 

Крсманпвић  пвпм коигпм маесуралнп пусликава пвај прпцес ппшев пд рауних гпдина 

Другпг свеускпг па све дп данас. 

Пн прпсуп вапије:„ Спащавајмп се, извуцимп ппуке  из ранијих грещака, није важнп кп 

је грещип, важнп је да се грещке не ппнављају, слпжимп се, ппмиримп међуспбнп и са 

другима , ппрпсуимп једни другима, пукријмп ппуку скривене слагалице, урагајмп за нпвпм 

мудрпщћу“. 

Пва коига  скида кпмунизам дп гпле кпже. Али Крсманпвић није ануи-кпмунисуа.Тп 

није самп свпјеврсна ппвесу п прпгпнима и крщеоима људских права, кпје је преупеп сам 

ауупр, пна је мнпгп вище пд упга, пн се бави судбинама већине, пписује деуаљнп  време пд 

скпрп седам деценија, и  пре упга,  приказује какп су безакпое и анархија узимали све вище 

маха из гпдине  у гпдину, и впдили садащоем исхпду. Није самп Крсманпвић прплазип крпз 

пписане гплгпуе у пвпј коизи, негп и мнпги други, мпже се слпбпднп рећи већина , свакп на 

свпј нашин је нпсип свпј крсу, мада упга мнпги нису ни били  свесни у дпвпљнпј мери. 

Пва коига је учбеник, исупријау бпрбе за демпкрауију, јпщ вище пд упга, уп је исуинска 

мала енциклппедија бпрбе за људска права у бивщпј  СФРЈ, па све дп данащоих дана. Али је уп 

изнад свега инуердисциплинарна анализа преухпднпг перипда, узрпка садащоих ппразних 

исхпда. Кп жели да прпуши узрпке садащое кризе, уреба да седне и шиуа пву коигу, наћи ће 

пдгпвпре на пиуаоа на кпја их дпсада  није мпгап наћи. Евп праве лиуераууре за наушне и 

пбразпвне инсуиуууе, правнике,  спциплпге, пплиуикплпге, исупришаре, еунплпге, и друге. 

Крсманпвић је јпщ пре урећине века јавнп усуврдип, пнда када су мнпги  ћууали, из 

сураха или незнаоа: 

- да се људска права крще маспвнп 
- врлп велики брпј људи је прпгаоан вансудским ппсуупцима, кпји нису нищуа 

другп дп специјални рау над незащуићеним грађанима 
- да уп впди слабљеоу државе и нације 
- да насуају уензије, и да мпже дпћи дп раупва и распада земље 
- суавип је на дневни ред пиуаое људских права, предпшип да су пна сущуина 

кризе, да пзнашавају врсуу самп слабљеоа изнуура, сампунищуеоа 
- -саппщуип је да ппсупје свеппщуе лпще прпцене, сумоишеоа, хајке, жрувени 

јарци, кпнспирација и пплиуизација разлишиуих сфера 
- -изврщип је анализу узв кланпвске репресије, врщљаоа  кланпва, закљушип да 

су се држава, кланпви из паруије, судсува, впјске, пплиције, екпнпмије, и уд, удружили у један 
врхпвни ганг, државну мафију, шиме је предвидеп ппјаву данащое мафије. 

- -пснпвап је маруа 1975 гпдине са группм исупмищљеника први југпслпвенски 
нефпрмални пдбпр за защуиуу људских права, не самп југпслпвенски, негп мнпгп щире. 

- пбјаснип је прирпду крщеоа људских права, да се пна укрива иза фасаде 
Сампуправљаоа и Несврсуане пплиуике, иза Усуава и закпна у кпјима су на папиру била 
загаранупвана мнпга  права, али кпја су у пракси лукавп били изигравана.  
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-прпушип је и предпшип јавнпсуи ппсупјаое ванправних инсуруменауа пплиуишке 

репресије, да се пна не пбавља самп пууем смещуаја у заувпр, или псуде за вербални делику, 

негп и на мнпге друге дискреуније или скривеније нашине. 

-изврщип је анализу уајних служби, нефпрмалних ценуара мпћи кап главних 

загпвпрника прпјекуа  крщеоа људских права. 

-јпщ 1975 гпдине је усуврдип и дпказап да се спрпвпде шесуе злпуппуребе психијаурије 

у пплиуишке сврхе, суавип је пвп пиуаое на дневни ред и дпбип ппдрщку угледних шланпва 

САНУ, УКС, са Универзиуеуа, ппјединих пресуижних инуелекууалаца. 

-оегпва далекпвидпсу и прпницљивпсу се пгледају у шиоеници щуп је јпщ 1970-их 

гпдина указап на пплиуизацију наще медицине, и све ппгубне ппследице кпје из упга 

прписуишу. Саппщуип је да се суаое здравља јпщ у уп време псеунп ппгпрщавалп. 

-ппрушип је да је сущуина прпблема у ппрпдици, и јавнпсуи суавип на увид свпја 

сазнаоа п прпцесима расуакаоа ппрпдица и бракпва, узв. Ппдрущувљеое  ппрпдице ( 

спцијализација, пплиуизација ппрпдице), да је драсуишнп нападнууа пснпвна друщувена 

ћелија, уп је ппрпдица 

-привукап је пажоу да је демпграфија у пиуаоу, суареое нације, ппвећана суппа 

мпрбидиуеуа, мпруалиуеуа, прппраћени сниженпм супппм науалиуеуа кпд Срба, щуп је 

пбјаснип кап разпрну ппследицу спцијализације ппрпдице кпд хрищћана, прпдпрпм 

хедпнизације, ппрпнпграфије, и ппгубним дејсувпм репресије, дпк је муслимане защуиуила  

оихпва вера. Збпг упга смп запали у кризу на Кпспву и щире. 

-псуращћенпсу, изппашена психплпгија  власупдржаца- уп сувара кризу. Мржоа, 

садизам,  ексуремизам, уумбаоа људима, исуинскп разбациваое људскпг мауеријала щирпких 

размера, дивљаоа аспцијалних и распамећених над незащуићеним грађанима-су самп неки 

пд  дпказа да су се нереукп на знашајним ппзицијама налазили пни кпјима уамп није месуп. 

-пзнашип је да су медија злпуппуребљена да сеју ппруке неукуса, киша, ппрнпграфије 

-дап је ппдауке п щуеуним ппсуупцима и ппјавама у ЈНА јпщ 1960-их, , и казап да се 

уиме слаби впјска кап инсуиууција, меупдишнп слабљеое наще впјске је пп оему  пдавнп 

ппшелп. 

-пбјаснип је фенпмен  пплиуишких убисуава, врсуе и ппјавне пблике  

-ппрушип је државним рукпвпдипцима да су прпмене у свеуу и пкружеоу врлп брзе  а 

да ми запсуајемп да се не прилагпђавамп 

-пплиуика је према оему била прпдрла у све сфере, и у екпнпмију, сувпрени су  нерад, 

щуеупшинсува, расипнищува, хајке на неппдпбне, предузећа су преуварана у пплиуишке арене („ 

Радип не радип, свира уи радип“). 

-пплиуишка неравнпправнпсу, клаузула МПП ( мпралнп-пплиуишке ппдпбнпсуи) за оега 

пзнашавају један пд главних узрпка декаденције. 
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-ппдржавап је велики брпј жруава репресије и безакпоа, укпликп је уппщуе уакп нещуп 

и билп мпгуће у дпвпљнпј мери 

-псниваш је маспвне прганизације за защуиуу људских права 

-ппдсуакап је развпј прганизација за защуиуу људских права, ууицап на пплиуишке 

прпцесе.  

-из  прганизација кпје је пн ппдржавап или анимирап су насуале друге прганизације 

или пплиуишке суранке. 

-пн уврди да смп заппсуавили друщувену науку, да друщувена суварнпсу није била 

прпушавана, да грещке нису биле регисурпване, да је царпвала “ лакирпвка “, уе да су узели  

маха прппусуи , збпг шега смп запали  у садащоу  кризу. 

-свпм снагпм свпга инуелекуа и уемпераменуа је прпвалип на друщувену сцену јпщ пре 

урећине века и ппкренуп уз жесупке реакције  фенпмен пплиуишке репресије, пбјаснип га, 

указап на скривене енигме, на мпуиве, ппјавне пблике. 

-пн је већ деценијама шпвек сенке „ упликп впљен пд неких а упликп пспправан пд 

других“, дпшекиван пдущевљеоем, или пљуван и излаган презиру и ппдсмеху, једна врсуа 

кпнурпверзне лишнпсуи 

-за оегпву суранку су уврдили да је самп један шпвек, а пнда ппсле избпра ппсуиђени,  

су гпвприли: „ Па оегпва суранка дпби вище гласпва пд мнпгих других суранака кпје имају 

шиуаве щуабпве и инфрасурукууре, нпвац  “.Ипак, ваља исуаћи да је оегпва суранка лукавим 

инуригама и ппуезима ппреука и непбавещуених ( или злпнамерних) ппјединаца из земље и 

дијасппре била непправданп исуиснууа са пплиуишке сцене, маргинализпвана. 

-Крсманпвић је нарпшиуп указивап на лпще прпцене на релацији „ умерени прегапци за 

демпкраурију“ и пних кпји су се пдликпвали  „ радикалнијим захвауима“, наппмиоап све щуеуе 

за заједницу кпје су из упга прпизилазиле. 

-крпз цеп пвај рпман пн се бави једним фенпменпм кпји заслужује ппсебну пажоу: 

смаоеое личнпсти. Пн уп назива „ШЕТВРТ, ШЕТВРТИНА ЛИШНПСТИ“, ''quart'' на францускпм. 

Услед уещких услпва живпуа, или уираније, јединка бива гурана  у зампр, щуп се временпм 

преупши у изнуренпсу, снага кппни, инуелекууална енергија негде исцури; пспба ппсуаје 

кпнфузна, апауишна, ппсуаје исуинска сенка себе, губи кпнценурацију, уппуребу инуелекууалнпг 

дпмена. Щуп се пдражава на оену креауивнпсу. Крсманпвић је на себи преппзнавап 

ппследице, услед вищегпдищоих пресија, нарпшиуп када су се приуисци ппјашавали, ппсуајап 

је свесуан да се у уаквим мпменуима оегпви инуелекууални ппуенцијали не псуварују, да нема 

дпвпљне кпнценурације ниуи кпнцизнпсуи, да у уим уещким временима у прпщлпсуи, у 

временскпм уеснацу, без адеквауних мауеријалних ппгпднпсуи ( суана, писаће мащина, факса, 

нпвца за фпупкппираое, иуд), пище не пнакп какп уме и мпже, негп далекп исппд свпјих 

суварних мпгућнпсуи; са уугпм је слущап у уа времена пд недпвпљнп упућених ппјединаца да 

ппједини оегпви уексупви нису дпвпљнп сажеуи, кпнцизни, да има ппнављаоа, или шак да 

нису дпвпљнп писмени. Збпг шега у јавнпсуи није мпгап заузимауи међу инуелекууалним 
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прегапцима месуп кпје би му суварнп уребалп припадауи. На срећу пн је сада пдмпрнији  и 

ппуималније распплаже свпјим ппуенцијалима.  

-још пре четврт века је предочио да смо на  Косову запали у кризу, између 

осталога, због: ширења поронографије међу хришћанима што је резултирало у 

нездравој хедонизацији и распаду породице код њих, а Албанци  ( и муслимани) су 

се од тога сачували и своје жене претварали у фабрике деце; Албанце на Косову 

нису прогонили Срби него режим, тај исти  режим који је много више слабио Србе 

него ли Албанце. Суштина  кризе на Косову су погрешке режима. 
-пн излаз види у прпсвећиваоу, псвещћиваоу, пууда се увек из све снаге упиое да 

пбјасни , укаже на заблуде, ппгрещне прпцене, нарпшиуп када се радилп п државним и 

паруијским функципнерима,  јер када пни дпђу дп сппзнаје, пнда неће вище шиниуи лпще 

сувари грађанима 

-пууда пн суавља у жижу  свпга инуелекууалнпг прпсвеуиуељскпг делаоа фенпмен узв „ 

кпоиуивне диспнанце”, евплуције суаоа духа државних и паруијских функципнера, оихпвпг 

лишнпг сазреваоа, псвещћиваоа, сагледаваоа лпщих прпцена и заблуда 

-у исуп време резигниранп кпнсуауује  да је врлп уещкп ппједине ууицајне људе 

псвещћивауи , ппгпупву јер су пни вещупм индпкуринацијпм дпвпђени у кауаупнишнп дущевнп 

суаое, пууда пбишнп непријемшиви на билп какве аргуменуе 

-он кроз деценије своје борбе жели да стави на дневни ред врло специфичну 

психологију, душевно стање свакојаких душебрижника, осионих бирократа, 

бескрајно острашћених прогонитеља, неуморних у надзоравањима, кињењима, 

зачкољицама, све до сурових кажњавања истинских сакаћења најчешће невиних 

људи. Закључује да су они не понашају одмерено, него насупрот томе, да су 

непријемчиви на било какву логику; те су као такви суштинска препрека изласку 

из тунела. 
 -Крсманпвић закљушује да  нема ни данас дпвпљних прпмена на бпље, нпва власу је 

демпкрауска, оу махпм шине искрени  паурипуи и експеруи, али није успела да пбузда 

криминалце и мафије, кпји се прпфилищу кап смеуоа преппрпду и изласку из кризе, вуку 

земљу унаураг, и исуинска су преуоа да пвекпвеше сураданију. Предпшава да мафије и 

криминалци бивају данас инсуруменуализпвани да сабпуирају наппре званишне власуи да 

земљу изведе на пуу пздрављеоа и прпспериуеуа.   

-пн је Еврппејац пп менуалиуеуу и суаоу духа, већ шеувру века пн излаз види у усвајаоу 

еврппских суандарда, укљушиваое у Еврппу и свеу. 

-уврди да је данас сущуина прпблема у ппсуајаоу крајое прегрејаних лишним 

инуересима заслепљених мафија, у лпщим прпценама,  псуращћенпсуи, завадама, неслпзи. Те 

ппзива на исправне прпцене, ппмиреое, пращуаое, слпгу и сарадоу. 

-ппсупје снаге кпје ппсуруирају нащ улазак  ЕЕЗ,  са циљем да нас држе у изппщуенпсуи 

и изплацији, кпје врлп вещуп злпуппуребљавају уещкпће уранзиције, уензије између суарпг и 

нпвпг, да нас изазивају прпуив међунарпдне заједнице, ппдсуишу прпуив ппјединих мпћних 

свеуских нација, да нас уакп завађају са оима, да би нам искљушеним лакще пуимали наще.  
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У пвпј коизи се налазе ппдаци п судбинама вище супуина ппрпдица и ппјединаца из 

целе земље. Тп је свеу ппнекад шудпвищних крајое  непбишних људских судбина.  

Пн ппрушује: Нама предсупји велика бпрба, али мудрпщћу, ппуребна нам је нпва 

мудрпсу. Крпз исправне прпцене, ппмиреое и слпгу, сплидарнпсу, ценимп једни друге КАП 

МАЛП ВПДЕ НА ДЛАНУ.. 

Али има јпщ мнпгп пних кпји се нису псвесуили  и кпји  желе да насуаве лпще навике.  

 Данашња политичка панорама је другачија од оне јучерашње, наша држава и 

наше друштво се мењају, макако то било споро, данас улазе у фазу демократизације.  

Тпме је дппринеп и Тпмислав Крсманпвић. Мпже се шак  рећи: Изащли смп из щиоела 

Крсманпвића. 

 

Сага о ...ићима Други том 1953-1965. Београдска кошава. 

 

Др. Мила Алечковић, психијатар: НА ПОМОЛУ ОСВЕЖЕЊЕ У НАШОЈ КЊИЖЕВНОСТИ.  

 

У овом другом тому Саге, коме је Томислав Крсмановић дао наслов БЕОГРАДСКА 

КОШАВА, а који покрива временски период од 1953 до 1965 године, он наставља своја 

казивања започета првим томом Виски, вотка, шљивовица (1940-1953 година). У овом 

другом тому, он, слободно се тако може рећи, наставља да уводи читаоца у свој живот, 

припремајући га за оно НАЈВАЖНИЈЕ што ће му се десити у мукотрпним годинама које 

ће тек наићи. Већ у следећем тому 3-РОМАН О БРИСЛУ ( 1965-1977), који излази до краја 

ове године, описује како је побегао 1965 године из једног осињака ( југословенског), и 

улетео у други, још много сложенији, где се нашао за време његовог шестогодишњег 

боравка Брислу у епицентру светског хладног рата. А када се дефинитивно вратио у 

Београд 1974 године, тек тада је настала његова истинска голгота, читалац ће се у то 

уверити читајући томове 4, 5 и 6 ( у припреми-требало би да буду публиковани до краја 

2013 године).  

Ерудита и познавалац европске литературе, некада психијатријска жртва, али одувек борац 

за људска права и дугогодишњи притајени књижевник, а сада на путу да се афирмише као 

писац који доноси нова, изненађујућа освежења у нашу , и не само нашу књижевност, 

бистар Херцеговац, а дуго времена и европски прихваћени држављанин, Тома Крсмановић, 

се осмелио да у свом роману "Сага о Ићима" проговори о сопственој прошлости, о 

детињству, о патњама и колективном наслеђу српског народа, о страдањима у свима нама 

наслаганим бескрајним братоубилачким ратовима, о борби са осећањем прогона, али и о 

хајдучкој борбености коју је у себи пробудио.  

 

Крсмановић је познавалац француске литературе и европског духа у његовом 

најизворнијем аутентичном виду, али је његов српски архетип јак: он не заборавља 

усташке жртве своје и многих других породица, не заборавља историју Босне и народа 

који су у њој живели, ходајући путем Иве Андрића и продирући у вирове тамног вилајета, 

из кога излази као очишћен и светао дух.  

 

Иако жртва злоупотребе психијатрије у једном тренутку свога живота,Крсмановић је кроз 

писање и стваралачку сублимацију нашао снаге да све то поново проживи. Некада, као и 
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сада, посматрач и борац против злоупотребе људи, посебно оних интелигентних и 

даровитих, Томислав Крсмановић кроз своју књигу, у ствари само сведочи.Он сведочи о 

нити детињства која у нама читав живот повлашћено живи и сећа нас на мајчинску 

свеприсутност, на једину силу која нас храни и храбри докле год смо у нашем земаљском 

телу. Мајка је у дубинској анализи памћења Томе Крсмановића "океанско све", и са њом је 

поистовећено целокупно животно примање. Зато и појам знања Крсмановић у свом писању 

везује за Мајку, и тај субјективизам , делом свесно, а делом несвесно, избија кроз његов 

језик и наталожено памћење. Али, изнад свега, Тома Крсмановић сведочи о моћи дара у 

човеку који се бори са изгнанством у себи и око себе, док снагом ума и стваралаштва 

уклања патњу као достојног , па ипак, пред интелектуалним и уметничким даром 

побеђеног, противника.  

Животни пут Томислава Крсмановића је згуснута памјат о томе да нам ни ђаво у 

нама, нити онај изван нас, не могу ништа ако у себи пробудимо бесмртни део стваралачког 

духа и поверимо му улогу непробојног животног металног оклопа. 

 

Сага о ..ићима Трећи том 1965-1978. Роман о Бриселу. Cold war. Le quart. 

 

Kоста Димитријевић, књижевник: У ПОДРУМИМА СВЕТСКИХ ТАЈНИХ 

СЛУЖБИ.  
 

Живимо у време поплаве писаца. Проблем је у томе, што има много писаца и много књига, 

а ко ће све то да прочита?. Ипак, квантитет рађа квалитет, Србија је тло из кога стасају 

надарени писци. Уколико не успемо да исправно оценимо све те многобројне нове 

песнике, романсијере, есејисте, запашћемо у озбиљну замку: да не подржимо оне праве, а 

њих засигурно има. Или да кујемо у звезде оне који то мање заслужују?  

А нама данас изнад свега требају надарени. Погледајмо како нам отимају надарене и 

одводе их да јачају друге државе. А ми своје запостављамо.  

Томислав Крсмановић има 76 година, он већ пола века слови за беспоштедног и признатог 

борца за људска права овенчаног страним признањима у тој области људског деловања. ( 

Од домаћих нема ниједно!).  

Њега и мене веже та заједничка нит: деценијска борба за наша права која су охоло 

угрожавали свакојаки силници и кабадахије. Посебно када се ради о прибегавању 

психијатрији да се тако омаловаже и казне неистомишљеници. А Крсмановић је дуги низ 

година имао окапања управо са психијатрима, из којих је изашао као победник, написао је 

врло запажену књигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-Ко је овде луд, која је постала врста 

уџбеника за све оне које занима како се психијатрија може злоуптребљавати, уместо да 

лечи- да кажњава. На ову књигу и анализе Крсмановића се позивају и такви светски 

ауторитети као што је амерички психијатар др.Томас Шац. Крсмановић је због свога 

доприноса у овој области добио 19 марта 1999 године у Парламенту Данске у 

Копенхагену, значајно међународно признање: ISIL- s BRUCE EVOY MEMORIAL 

AWARD ( www.isil.org/.  

Био сам у прилици да читам Крсмановићеве књиге о злоупотребама са људским правима и 

психијатријом, његова 4 саопштења, иступе на медијама, на разним трибинама, 

укључујући и у Француској број 7, дошао сам до занимљивог сазнања: он је дугогодишњи 

врло надарени, притајени писац.  

Био сам још више у том убеђењу када сам прочитао његову прву књигу која би могла бити 

виђена као лепа књижевност: ДРИНСКИ РАШОМОН. Тај прелаз са научне анализе и 

есејистике, на романсијерску прозу, је врло деликатна ствар, то се видело и по овом 

његовом литерарном првенцу. Пре годину дана се појавио први том његовог 
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аутобиографског романа САГА О.... ИЋИМА, Том 1 ( 1940-1953), Виски, вотка, 

шљивовица. Био сам врло пријатно изненађен његовим напретком, читајући овај том 

сазнао сам да обилује врло узбудљивим стилски дотераним књижевним пасажима. Он је 

публиковао недавно том 2 ове Саге ( 1953-1965 ) БЕОГРАДСКА КОШАВА, сада објављује 

овај том 3 ( 1965-1978 ) РОМАН О БРИСЛУ ( још три тома све до данашњих дана ће бити 

представљени јавности до пролећа 2014 године).  

Пред нама је сада не само врло надарен, него и изузетно оригиналан, зрео писац. У његовој 

саги има неколико стотина, и више, ликова, са пуним именима и презименима, сви 

догађаји су аутентични. Ова његова књига је необична, колико ја знам такве књиге није 

досада било код нас.  

Слободан сам да кажем да је Томислав Крсмановић истинско освежење за нашу 

књижевност. И, иако има 76 година, да његови дани као писца тек долазе. Он у земљи нема 

никаквих признања, нити је се пријављивао на конкурсе ,то је жалосна прича о нашем 

кланисаном и исполитизованом друштву.  

Оно што је најбитније када се говори о Крсмановићу је, да би се о њему доносили било 

какви судови, неопходно је проучити његов обиман књижевни опус, и то, уз стриктно 

поштовање научног метода: стручност и добронамерност оних који то евентуално учине, 

строго примена начела научног метода :поштујући објективност, свеукупност и у 

континуитет у проучавању.  

Сваки другачији приступ би се сводио на ''рекла казала'', Крсмановић је деценијама спорна 

личност на кога су лепили свакојаке етикете. Време је да се са њега скине вео клевета и 

дисквалификација, и изврши објективан увид у његово књижевно стваралаштво. Треба 

знати, да се упркос његових година, он још није изјаснио, зато му треба пружити подршку 

да се потпуно искаже, као књижевник који се помаља из сенке на светлост дана.  

И да се о њему да објективан суд.  

И да заузме место у нашој књижевности које му припада.  

Убеђен сам да ће Крсмановић бити значајно обогаћење за нашу књижевност. Сачекајмо и 

уверимо се! Очекујем објективне и стручне верификације. 

 

 

Сага о ..ићима том .Четврти том 1979-1992. Тајна завера Југославије 

против Југославије. Из дана  дан. 

 

Професор Др.Коста Чавошки, академик: Можда највеће поражавајуће изненађење с 

којим смо се током свог петогодишњег деловања суочили била је злоупотреба психијатрије 

у политичке сврхе, која је инача практикована у Совјетском савезу, а по свој прилици и у 

другим источноевропским земљама. До тог открића смо дошли захваљујући Томиславу 

Крсмановићу, с којим сам се повремено сусретао и од кога сам сазнавао за такве 

злоупотребе.  

 

Како је ово питање било сувише озбиљно, Крсмановићева реч није била довољна, па сам 

тражио од њега да ми прикупи одговарајуће документе, нарочито вештачња и судске 

пресуде. Њему је пошло за руком да прикупи податке о двадесет четири случаја у којима 

су појединци прогањани и лишавани слободе и пословне способности. На основу тих 

докумената најпре сам сачинио привремени извештај, а потом је Одбор за одбрану слободе 

мисли и изражавања ( при САНУ), издао чак четири саопштења у којима смо се залагали за 

ослобођење лица која су била лишена слободе без икаквог временског ограничења. Због 

озбиљности овога питања, одлучили смо да најпре замолимо наше познате психијатре да 

нам помогну својим саветом и стручним мишљењем. По овлашћењу Одбора Драгослав 
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Михајловић и Борислав Михајловић Михиз су се обратили др. Јовану Рашковићу, 

др.Владети Јеротићу и професору Капору са молбом да погледају нашу документацију и 

дају о њој своје стручно мишљење. Добрица Ћосић је 19 марта 1985.године известио 

Одбор да је Јован Рашковић посаветовао Одбор да се обрати лекарским друштвима, од 

професора Капора није било одговора, др.Владета Јеротић се изјаснио да се не бави 

психозама, него неурозама, те да због тгога не може дати одговор.Упознао сам лично 

Владимира Марковића и Милисава Живановића који су годинама били у болници због 

вербалног деликта, нисам запазио знаке неурачунљивости. Душевно неурачунљиво лице 

нема менталне способности да почини вербални деликт ( ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ 

И ИЗРАЖАВАЊА. . Саопштења и други документи 1984-1989.године. Службени гласник 2009. 

Приредио Коста Чавошки).  

 

 

Сага о ..ићима. Пети том 1993-2004. PUZZLE.Исцељење душа балканских 

народа. 

 

 

Коста Димитријевић: Томислав Крсмановић-српски Карл Уве Кнаусгард; 

или Карл Уве Кнаусгард -норвешки Томислав Крсмановић?  

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

време од 1940-до 2015.године, који је он почео да пише и публикује од 1998.године, 

отворио своју душу, и на скоро 4.000 страна у шест томова описао свој живот. Ставио је 

опоро искрено цео свој живот на хартију, он достојанствено износи о себи врло шкакљиве 

појединости, од којих би се понеки на први поглед постидели, а он се њима истински 

поноси.  

 

Например, лудница је једа од централних Крсмановићевих тема. Он нас води од времена 

најранијег детињства кроз хаос и трагику Другог светског рата, потоњи друштвени 

експеримент кроз прокламовања титоизма као трећег пута- па све до данашњих дана. Једна 

од необичности овог аутобиографског романа је не само број страна, него и ликова, којих 

има око 1.000, са пуним именима и презименима. Догађаји су понекад крајње чудни, а 

уствари су сви заредом аутентични.  

 

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

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

тако необично, упадљиво, потсећа по својој литерарној концепцији на Крсмановићеву Сагу 

о .. ићима. И Кнаусгардова сага има шест томова и неколико хиљада страна, хиљаду 

аутентичних ликова, у којој пише о свом животу, огољено и болно искрено, као и 

Крсмановић, о неколико оптужби за клевету и претњи смрћу, спомиње често лудницу, 

исповеда се о разводу брака, прекиду комуникације с више од пола своје породице. Без 

устручавања, прегорело, као и Крсмановић, се изјашњава о најшкакљивијим животним 

темама. Сео је једне фебруарске ноћи 2008. године ( 10 година после Крсмановића), и 

почео неуморно да пише, по 20 страница дневно, о себи и људима у свом окружењу, 

којима чак ни имена није променио, огољено, брутално искрено. Баш га брига шта ће о 

њему други да причају. Важно је да каже оно што му лежи на срцу. Попут свога двојника 

из Србије. Изгледа да су кроз њега проговорили и многи други. Он је постао најчитанији 

писац у Норвешкој, и стекао статус најконтроверзнијег писца данашњице. Да ли је он 

пробуђена савест данашњице? Као и Крсмановић?  
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Крсмановићеви необични и инспиративни текстови у електронској верзији су још крајем 

1990-их година, дакле, скоро десетак година пре сензационалне књиге Моја борба Карла 

Кнаусгарда кружили интернетом по целој планети, стизали су и у Норвешку. Објавио је у 

писаном ( штампаном) облику први део ових дневничких записа са називом ``Дрински 

рашомон`` још 2003.године, који покрива време од 1940 до 1945.године ( Сфаирос, 

Београд, 2003.година, ISBN 86-7612-010-2), која је послата у многе земље света, и у 

Норвешку.  

 

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

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

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

Рашка Димитријевића, који је његов преводилац.  

 

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

 

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

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

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

кадар да упеца велику рибу, па се отиснуо на море, и упецао већу рибу него што су други 

рибари могли. Он је успео да се избори са рибом, али не и са ајкулама, које су му оглодале 

рибу, старац је у луку довезао само њен костур. Крсмановић се појавио са његовом 

концепцијски јединственом Сагом, још пре петнаестак година, дакле много пре Карла Увеа 

Кнаусгарда,  

 

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

правда спора, али ипак достижна?  

 

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

Америке да је његова књига врло, врло импресивна. Да желе да је тамо објаве!  

 

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

одбија да је тако назначи, него каже Дневнички записи. Ипак су то Мемоари, зато што је 

он на крају постао заслужан грађанин, јер иако је годинама носио фалсификован жиг 

неурачунљивог и опасног лудака, успео је да победи Прометеја и Сизифа, као 

дугогодишњи борац за људска права се прославио скретањем пажње домаће и светске 

јавности на проблем злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и успехом у делимичном 

сузбијање исте.  

 

Успео је да изгура стену, да се испне на високи гребен, и да тамо високо завијори заставу 

победе..  

 

Он је добио и значајна међународна признања. А у земљи ниједно.  

 

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

тако нешто мотивисала су га сигурно два разлога: први је, што је живео у једном бурном 

времену; други, што је и сам био захваћен том буром, било као „сламка― којом се играју 

вихори историје и воља политичких моћника, било као свестан и одговоран појединац који 

се таквим силама супротставља. .  

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

преплићу са историјом, од почетка романа он дословно бежи од историје, али она га не 
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пушта. Други светски рат, убиства 30 његових сродника, Јасеновац, Холокауст, био је 

сведок и очевидац клања, као мало дете ( роћен 1936.године) је безазлено сретао немачке 

официре, усташе, домобране, партизане и четнике, и као петогодишње дете је септембра 

1941.године, у планинама Западне Србије био лично, на неколико метара близу Тита. 

Долазећи комунистички експеримент описан у роману врви необичним подацима, о још 

необичнијем животу аутора, који му је подарио нови комунистички политички поредак. 

Нижу се тужни догађаји у његовом животу, од политичке дискриминације у школи, за 

време служења војног рока ( 1963-1964), у професији..... Охолост осионих властодржаца је 

достигла своју невиђену ароганцију и суровост, био је смештен због вербалног деликта у 

лудницу 1975.године, проглашен неурачунљивим душевним болесником, растурена 

његова породица ( 1983.године), лишен права на лични стан ( 1986.године), покушано је 

убиство ( 1997.године), полиција је запленила рукописе 20 његових необјављених књига ( 

2000.године), у неколико наврата оптуживан и осуђиван за вербални ненасилни деликт, 

привођен и злостављан. У његовој саги су описани његови контакти, или понекад и 

сарадња, са већином данашњих политичара. Од 2008. па све до 2013.године је био под 

опсадом Полицијске управе града Београда, упорно су га позивали на информативне 

разговоре `` зато што тражи обештећење``( судски поступак почео 1994.године, траје до 

данашњих дана-2015.године), лупали на врата његовог стана, претили му лудачком 

кошуљом и дефинитивном изолацијом у психијатријски азилум затвореног типа, ометали у 

употреби компјутера и интернета. Посебно је сензационално, оно што му се дешавало у 

егзилу у Бриселу, главном граду Белгије од 1965 до 1974.године ( Том 3- РОМАН О 

БРИСЕЛУ), у седишту ЕУ, Нато, и најважнијих међународних организација, у епицентру 

Хладног рата. То су јарки описи, у раљама свакојаких тајних служби, међу политичким 

емигрантима бомбашима, шпијунима, убицама политичких емиграната, југовићима 

провалницима банки, албанским макроима и подводачима незаштићених балканских жена. 

Дружио се са познатим светским државницима, глумцима, научницима, писцима. У 

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

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

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

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

смртне пресуде. Крсмановић пак, је схватио зашто га прогоне, одбранио се, преживео, 

обзнанио је своју невиност- претворили су га невиног у непријатеља, хтели су његовим 

примером да заплашују друге. Можда је тако било и са невиним Кафкиним Јозефом К., 

нечијим жртвеним јарцом, попут Крсмановића? Али који није умео да се одбрани? Ко зна 

какве језиве тајне покривају наслаге тамних мемљивих векова? Поред садржајног 

богатства којим нас аутора засипа, текст одликује допадљив и сликовит стил, који читаоца 

држи прикованог за штиво, а дело сварљивим у једном даху. Овај дневник задире у главне 

вишевековне, узроке и корене, а то је разумевање феномена балканизације. Њега и мене 

веже та заједничка нит: деценијски ангажман против политичке репресије. И због тога 

постоји мој интерес за његове мемоаре.  

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

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

би се слично проговорило као данас о Кнаусгарду.  

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

затворена скоро сва медија и часописи.  

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

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

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

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

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

изанђалим писаћим машинама, и под врло стресним дуготрајним опструирањима рада на 
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личним рачунарима. Поднаслов трећег тома Саге је LE QUART, буквално преведено са 

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

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

стваралачку личност осиромаше и претворе у патрљак, у ЧУПУР. Сага о ... ићима је писана 

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

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

стваралаштво. Између осталога и када се ради о дуготрајној перманентној блокади рада на 

персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 

интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова. Он 

саопштава да би нестајала читава поглавља, велики делови књига, наједном би се сва 

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

врло често, перманентно, убитачно упорно, Аутор није имао потребан мир и опуштеност, 

нити праву инспирацију, да се преда својим тананим мислима и емоцијама, да их смирено 

преточи у најбољи избор речи, да све то стилски дотера. Уместо концентрације и 

инспирације, мозак би болно кочили нервоза, бес, губитак концентрације, болна 

психосоматика- уместо опуштености која рађа питак и допадљив литерарни стил, у глави 

писца би настајали хаос и метеж..  

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

подмукло обезвређивана..  

Где је овде слобода литерарног стваралаштва?  

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

необичне књиге? То ће и време показати? .  

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

Тврди да у Србији постоје сувшни људи.  

Добио је 1999.године у Парламенту Данске у Копенхагену Данске престижно признање 

ИСИЛ-а Сан Франциско, BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( www.isil.org), Стекао је 

велику популарност у светском либертаријанском покрету који предводи ИСИЛ, јер је 

успешно публиковао либертаријанске књиге на осам балканских језика ( Авантуре 

Џонатана Галибла аутора професора Кена Скуланда, Исцељење нашег света који је 

написала позната америчка научница др. Мери Руварт, Капитализам за децу Карла Хеса, и 

друге)  

Носилац је још неких мећународних признања.  
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ПРЕДГОВОРИ  СВИХ ПЕТ ПРЕТХОДНИХ ТОМОВА. 

 

Сага о ...ићима том  први том 1940-1953.Виски, вотка шљивовица.                                                                                               

Прелиминарна  разматрања. Ова књига је настала сa одређеним  поводима, у 

приликама као што су јавне расправе и реаговања на прошле и актуелне догађаје који 

су нас довели у данашњи исход. У  исто време је романсирани дневник, мемоарско 

штиво; али је и покушај научне интердисциплинарне анализе друштва. Има  

превасходно етички карактер, то јест, покушава да укаже на оно што би ваљало 

чинити, и оно што не би требало чинити . 

Историја је учитељица живота-ова древна латинска изрека добија свој пун 

значај и актуелност  када се читају  записи сабрани у овом, на први поглед 

аутобиографском роману; а он је много више од тога,  покушавам да прикажем 

поступке, узроке, разлоге, идеје и идеологије, који су у прошлости кројили нашу 

националну  судбину. Врло су поучне у овом контексту  речи познатог  енглеског  

политичара Черчила: да су народи који не проучавају своју историју осуђени да 

понављају грешке и на пропаст. 

Пууда налазим за схпднп да расвеулим  пкплнпсуи у кпјима је насуалo пвп щуивп, 

щуп ће пмпгућиуи лакще  исшиуаваое и разумеваое. 

 

Сабрани записи у овом првом тому књиге су уствари истините животне приче, 

које се односе на време од 1940  до 1953 године ( следе нови томови који покривају 

временско раздобље  од 1953 до 2011 године), актери су аутентичне личности са пуним 

именима и презименима, догађаји су стварни.  

 

Када сам имао пет и по година у ратним данима јануара 1942,  родитељи су ме 

научили да читам и пишем. „Зашто ти не водиш дневник‖, упита ме је тада у великом 

травнатом дворишту Дуванске станице у Љубовији скоро прекорно белогардејац 

доброћудног израза лица ( припадник руске белогардејске поставе која је тада 

сарађивала са немачком окупаторском војском). Посматрајући  задовољно са висине 

недоумицу на моме лицу, загонетно се очински  насмеши  мудрим зеленим оима, 

зграби свеску из моје руке, видох крупну шаку која зашкраба гласно оловком по 

хартији:„ Пиши овако сваки дан оно што ти се дешава, ама баш све, води твој дневник 

―.! Затури оловку у горњи џеп сакоа као што то чини сусед столар, помилова ме благо 

кошчатом руком по коси, и оде.  

Речи овога због нечега ми јако драгог човека, иако изговорене са за мене 

необичним нагласком, сам прихватио не само са одушевљењем, него као неку 

необичну заповест, тако су тада настале ове моје личне забелешке, нека врста 

дневника. Записујем животне догађаје до данашњих дана, доста записа сам сачувао, 

много тога је погубљено, једноставно нестало.  
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Сачуване забелешке нагрижене зубом времена  сам  разрадио, на неки начин 

романсирао; тако је настала ова књига. 

Описујем Други светски рат и завођење комунизма, као и његов нестанак, све 

до данашњих дана; циљ ми је да трагам за узроцима данашњег беспућа у које смо 

залутали. То желим да постигнем, пре свега описујући судбине већег броја породица, 

више стотина појединаца јунака ове саге, да се види шта се са њима дешавало од тада, 

све до данашњих дана.  

Моја породица и ја лично смо били захваћени, као и већина, ураганом који се 

обрушавао на овдашње просторе, не само за време Другог светског рата, него и након 

њега –што траје и данас, а то траје вековима, то је историјско питање. Из странице у 

страницу се нижу догађаји и сведочења детета, касније младића и зрелог човека. Ово 

су сведочења о борби ових појединца који су се у свеопштом метежу батргали у  

потрази  за спасењем. Ове потраге за спасом су често биле нека потсвесна тумарања  у 

тамним балканским лагумима, пре него ли рационалне активности засноване на 

познавању валидних чињеница; шта се може друго очекивати од у магли залуталих 

појединаца захваћених планетарним ураганом тешке историјске непогоде.  

Читаоцима ови записи могу помоћи да боље схвате шта се и са њима самим  

дешавало, и са њиховим блиским. 

Књижевни  приступ би био врло недовољан. Отуда је ова књига у исто време и 

етнолошко, антрополошко, социолошко, психолошко и политиколошко штиво, 

пројекат  проникнавања у душе појединих балканских народа. А изгледа ми, да управо 

у овој  још неразјашњеној сфери лежи кључ разумевања тајне. 

Због овакве природе ових записа ова књига је нешто много више од 

књижевног приступа.  

Записима детета, касније дечака, сам потом додавао нека своја размишљања из 

перспективе зрелог  човека. Можда ова техника дуплог презента, овај спој виђења, дају 

неки посебан шарм овим списима? Или обратно? То треба да процене сами читаоци. 

Није ми нарочита жеља да говорим о сродницима, или о себи, доживљаји и 

догађаји кроз које пролазе јунаци ове књиге ( сродници, суседи, пријатељи, познаници, 

случајни животни сапутници) су узети само као повод, да тако љубопитљив читаоц 

кроз њихове личне судбине спозна шта је се дешавало  пре више година, или деценија, 

када је био мали, или када није био ни рођен, да препозна како су онда живели преци, 

да открије шта је било добро, а шта лоше, да се лично увери како је још онда подмукло 

настајало оно што се дешавало касније, што се дешава данас. 

Са тугом констатујем упоређујући прошлост са данашњим временом, да док 

свет брзо јури напред, овде као да је се казаљка часовника одавно зауставила. Да ли је 

наша земља онаква као данашња Београдска железничка станица, она сура дотрајала и 

оронула зграда доле на дну Немањине улице, која стоји дан данас  иста онаква каква је 

била саграђена у далеком 19 веку, а ми смо у 21 веку? Као да су ово неки аветињски, 

уклети простори.  
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„ Пре пола века Срби су били сиромашни, али млади и здрави –данас су 

сиромашни, али нису више ни млади ни здрави !― рече ми резигнирано пре неколико 

година  један од хероја ове саге, онда  80-годишњи  Данило Крстајић. Ове истините 

речи  управо треба да  нагнају  читаоце на дубока размишљања.  

Покушавам заједно са јунацима ове саге да откријем енигму, да сазнам  зашто је 

овако? 

У делу који се односи на Други светски рат описујем оно што сам тада видео 

као мало дете у  родном крају у околини Љубовије на  Дрини у Западној Србији , и у 

суседној Источној Босни, завичају моје  мајке, где су се сучељавале разне војске. 

Недалеко од места догађања је  Бела Црква, где је 7 јула 1941 године почео 

комунистички устанак, што описане доживљаје ставља у једно врло узбуркано време, и 

део  наше земље од великог значаја не само за нашу државу, него и за цео свет. Дрина 

је не само географска вододелница, него је већ скоро хиљаду година граница између 

држава, Истока и  Запада, где се преплићу Католицизам, Православље и  Ислам.  

По завршетку Другог светског рата отац породице бива по потреби службе 

премештан у јужну Србију, Житковац, Крушевац, Ниш; да би се породица 1951 године 

трајно настанила прво у Земуну, а онда 1952 у Београду. Служио сам војску у Краљеву 

( 1963-1964 г), боравио сам у егзилу у Брислу Белгија у два наврата: од 1965 до 1971 и 

од 1973 до 1974 године; упознао сам Далмацију где сам био више година у летњим 

месецима запослен у студентским камповима ондашњег Међународног  бироа за 

размену студената Југославије. Доста сам путовао по земљи и свету, пре Другог 

светског рата мој отац дувански  стручњак је био на служби у Прешеву на на крајњем 

југу Србије, потом у Велесу и Ђевђелији у Македонији.  

Наведена места боравака, различите временске епохе,  кључни или споредни 

политички и друштвени догађаји, све то снажно предодређује судбине јунака ове 

књиге. А из њихових личних судбина се очитавају  ломови, узлети и падови наше 

нације и државе, од којих и дан данас овде подрхтава тле. 

У овоме првом тому, поред партизана описујем и друге војске које сам видео за 

време II Светског рата: четнике, добровољце, недићевце, љотићевце, Русе 

белогардејце, немачке војнике, Италијане, домобране, усташе. Оцртавам догађаје 

онако како сам их  видео и доживео. Трудим се да будем објективан, да заобиђем 

уобичајене  стереотипе. Желим да разбијам неке шаблоне и предрасуде о четницима 

код несрпских нација, као и усташа код Срба. Хоћу да кажем да свако има неку своју 

субјективну  истину. Али постоји научна објективна истина која се може установити 

проверама чињеница. У овим записима нема мржње, нема осветољубивости, никога 

поименце не оптужујем, мото ових дневничких записа је: НЕ ПРЕСУЂУЈ- НЕГО 

ПРОСУЂУЈ. НЕ СУДИ ДА ТИ НЕ БУДЕ СУЂЕНО. 

Мудри људи су се још онда питали: зашто се четници и партизани туку 

крвнички једни против других, зашто се не измире, зашто се Срби, Муслимани 
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Бошњаци, Хрвати,  убијају међусобно када су толико слични. Сећам се да је један 

мајкин рођак Сребреничанин у време крвавих сукоба Православаца и Муслимана у 

Другом светском рату  очајан узвикнуо: „ Они су у стању да се покољу само због тога 

што различито изговарају слово„ Х!‖   

Неки су се чудили како то да Тита подржавају сви, и Запад и СССР?  Зашто неке 

наше истинске  патриоте нико не воли, сви их прогоне, и Аустроугари, и Хитлер, и 

Павелић, и Тито, и Стаљин?  

Иако се од почетка рата развијао ривалитет између две политичке струје, оне су 

у почетку сарађивале, тада су биле јаке, успеле су заједно да ослободе још средином 

1941 године велике територије у Западној Србији. На крају се показало да су разлике 

биле фундаменталне, сукоб између партизана и четника је био неминован, временом се 

претворио у крваве обрачуне и велику политичку острашћеност која траје до 

данашњих дана.   

У овом делу који се односи на време после Другог светског рата све до 1953 

године, се приказују сећања на завођење комунистичког друштвеног система. 

Комунисти су најзад остваривши  свој сан, створили своју државу. Настаде необично 

време сукоба снова и стварности,  сукоба идеала поштених комуниста  који су сањали  

о праведном друштву и за то су се борили и гинули  са једне стране, и безочног 

егоизма појединих јефтиних профитера са друге стране. Комунистички властодршци 

су се у почетку трудили да остваре начела  Револуције, било је и тада неминовних 

ломова, сурових и непотребних обрачуна, али су упркос тога постизали врло значајне 

резултате.  

Из године у годину ова изворна чиста идеја се извитопери у нешто сасвим 

друго. Нису били ретки комунисти  идеалисти који су имали храбрости да се 

супротставе, настала су све чешћа сумњичења и истинске чистке неистомишљеника. 

Неки од њих  нису били у довољној мери  ни свесни девијација, јер је истина била 

лукаво укривана и од њих самих. Касније када су схватили, нису имали други избор да 

преживе. А није било мало ни оних заведених који нису препознавали шта је по  среди. 

Ова аномалија се постепено ширила све више, самовлашће и узурпације туђих 

права узимају  маха. Овај аутодеструктивни процес није био благовремено сагледан 

нити су биле предузете мере да се његово разорно дејство заустави. Стога је неспутан, 

као рак рана  бујао и изнутра све више разједао, и на крају, као што смо видели, 

потпуно урушио претходну Југославију 

Резолуција Информбироа и 1948 година додатно убрзавају курс 

бирократизације и хајки  на сумњиве. Према виђењима појединих научника, ови 

догађаји ни дан данас још нису довољно разјашњени.  

Наш однос према СССР-у , Русији и Русима се понекад изненадно и врло 

драстично мењао све до данашњих дана. Са Русијом или са Западом? Наши данашњи 
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односи са Русијом и са такозваном Међународном заједницом показују да је ова 

вековна недоумица и дан данас врло актуелна. Наше виђење велике словенске 

православне Русије је вековна потрага за потпором коју ни одакле нисмо добијали, 

нити је данас имамо, то је више потсвесна пулсија, како је људима својствено да 

сањаре, тако је и народима. ―Бог високо, Русија далеко!‖. Братска Русија је кроз 

историју хтела да нам помогне, али је била далеко, иако велика и она је била стешњена 

моћима других држава. Данас је Русија у исто време ојачала економски, али је остала 

без ранијих територија СССР-а, скоро све околне државе бивше савезнице СССР-а  су 

прешле у противнички табор. Русију и Србију покушавају да черупају  исте силе, те их 

тако зближавају. 

Вреди саопштити да је 1948 година искоришћена да велика метла помете не 

само присталице Стаљина и Совјетског савеза, него и многе друге  који су били сметња 

ондашњем  поретку, разуме се лажно им стављајући на терет да су информбировци.  

Балканизација. Балканизација је пежоративан појам створен много раније на 

Западу који  означава начин и систем који наводно влада у јавном животу балканских 

народа и држава: безначелност, борба недопуштеним средствима, подвала, политичка 

убиства, подмићивање, страст за богаћењем, пузавост према вишим а грубост према 

нижим од себе. Док данашња тумачења балканизацију виде као један геополитички 

термин који описује поделе или  ратове саставних ентитета у једном региону или 

држави. Не само Србија, него и цео Балкан на додиру Европе са Азијом, су  кроз 

историју били начичкани бројним националним и верским ентитетима на ниском 

ступњу културног и економског развоја, одувек наелектрисаним међусобним  

неповерењима и различитим аспирацијама. Оваква етничка конфигурација Балкана је 

отварала могућности појединим моћнијим државама да кроз лукаве заваде подешавају 

те међунационалне односе онако како то њима одговара. 

Савремене интерпретације су прошириле  појам балканизације и на неке друге 

конфликтне ситуације, не само оне међу етничким групама. Тако се ова књига не бави 

само сукобима различитих етничких и верских  ентитета, него и упире прстом на 

сучељавање политичких струја, ону коју је заговарала КПЈ ( Комунистичка партија 

Југославије), и оне друге, на чијем челу је био Четнички покрет који је предводио 

генерал Дража Михајловић. Али и у првом и у другом случају се кроз дневничке 

причице могу пронаћи разбацани делићи слагалице- пресудно присуство великих сила 

на Балкану. 

Балканизација се не може поимати једино као врући рат у Другом светском 

рату. Препознатљива је и у новонасталој Југославији. Завођење комунизма у 

Југославији 1945 године није отклонило ривалитете великих сила, напротив, створено 

је ново погодно тло да се сада у промењеним околностима, свака од њих бори да 

прошири своје зоне утицаја на Балкану, разуме се на туђи рачун. Проницљив читалац 

ће прозрети  да су тада надметања великих сила на Балкану осетно другачија него ли у 

време ратних дана. Маколико ове борбе биле мање отворене него ли у време рата, нису 

биле ништа мање интензивне, само су постале теже препознатљиве. 
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Нажалост, одговор који се овде даје је да су наши политичари, наше елите, били 

у прошлости често затечени, несложни, без довољно јасних увида у закулисане игре 

моћнијих држава. Отуда недорасли, немоћни да им се одупиру како треба. 

Балканизација је  нажалост и дан данас злехуда судбина ове регије. Можемо се 

запитати: зашто нисмо извукли поуке из прошлости?  

 

Лоше процене. Погодна је прилика да се укаже на нешто што ову регију 

вековима уназађује, што је део локалног менталитета, а то су врло раширене склоности 

према субјективностима, олаким закључивањима „ од ока―, ЛОШИМ ПРОЦЕНАМА. 

Кроз целу историју балкански народи су се често међусобно непотребно  и 

безразложно сумњичили. Врло је тужна чињеница да Србија и балканске државе улазе 

у 21 век оптерећени тешким бременом међусобне ирационалне мржње. Лоше процене 

на овим просторима се не би могле видети једино међу државама, нацијама и верама, 

него нажалост и када се ради о политичким странкама и њиховим лидерима, па све до 

међуљудских односа.  

Зар од 1945 до данас безброј невиних људи није страдало због  неоснованих 

сумњичења?.  

С овим у вези је запостављање научног проучавања друштва, са свим трагичним 

последицама које из тога проистичу. Капиталне државне одлуке треба да се доносе на 

основу чињеничних података, а не од ока. Ово начело рационалности одлука треба да 

се  прошири на све сфере, када се ради о предузећима, установама, медијима, 

образовању, домаћем васпитању. Шта рећи о одлукама данашњих судија које су 

неретко неправичне? Или о дивљањима мафијаша који су дубоко убеђени да поступају 

мудро?   

Имамо данас демократску власт коју углавном чине експерти, већина су 

искрени патриоти. Они  желе добро народу, остварили су подоста значајних помака, 

али нису у стању да после деценија мрака све брзо доведу на своје место, јер је то 

објективно немогуће учинити тако брзо. Поред тога, имају наспрам себе још увек 

неразвлашћене криминогене сегменте који их у томе опструирају. Нажалост, народ то 

не разуме довољно. Народ не схвата двојство власти, склон је да олако и неосновано 

окривљује пре свега званичну, видљиву власт, а пренебрегава да је главни виновник 

метежа и кризе она друга власт, неформална.  

Али ни поједини званични политичари нажалост нису увек били имуни на 

привилегије власти, а да не говорим о међусобним неоснованим  неповерењима, 

поједини од њих су такође склони пребрзим и нетачним међусобним виђењима. Зар 

овој тврдњи не иде у прилог данашња свеопшта усијана међустраначка острашћеност ? 

Научни метод подразумева да се процене неке појаве обављају објективно, 

свеобухватно и континуелно, да сваки научник дође до истог резултата, ИСТИНА ЈЕ 

ЈЕДНА. Да наведем пример Косова, нашег односа према Европи, Русији, или са 

међународном заједницом, Хашког трибунала, колико међу нашим политичарима има 

различитих виђења, и не само међу њима, него и када се ради о нашим истакнутим 

научницима? Некима су важнији лични поени и интереси од истине, од колективних 

интереса. 
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Живели смо више од пола века у друштву где је царевала „ лакировка― 

(улепшавање), није се смело на објективан  начин  говорити о стварности и 

пропустима. Онда грешке нису биле исправљане, узимале су маха. Криза је била 

неизбежна. Нажалост, ни дан данас овај суштински пропуст није отклоњен у довољној 

мери.  

Шта рећи о конформизму појединих наших данашњих интелектуалаца, о 

затворености појединих медија? ПОЈЕДИНЕ ИСТИНЕ СЕ НИ ДАН ДАНАС НЕ 

СМЕЈУ РЕЋИ БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ.  

 

Излаз се може назрети у просвећивању, измени  улоге домаћег васпитања, 

образовног система, породице, медија. Да тако наш народ уздигнемо до већег ступња 

самосвести, до новог стања духа, да би могао себе да изведе на путању спасења. Јер 

када се већина освести, просвети, ствара се колективна свест. А њу не могу угушити ни 

топови. 

 

Врло је занимљива тема опис ондашњег  нашег села. Ми смо били вредан и 

побожан, вро здрав млад  народ, село је вукло вековима напред. Када је село почело да 

се урушава, почело је слабљење наше државе и њених становника. 

 

Сурвивализам је појам који означава сналажења појединца у природи , како да 

загубљен пронађе храну да преживи, да се спасе од елементарних непогода, од 

катаклизми; али ја сурвивализам овога пута видим много шире, на један нови начин; 

као данашњи на овим просторима врло актуелан духовни покрет, који треба да се 

одрази и у књижевности  и науци, ми смо угрожени, трагајмо за путевима како да 

преживимо.  

 

Да комшији цркне крава.  Често се чује: ДА КОМШИЈИ ЦРКНЕ КРАВА. У 

узаврелој клими политичких нестабилности, ратова и распада земље, где је већина на 

неки начин од некога оштећена, опљачкана, потлачена, зар наше улице нису препуне 

оних у црном, настаје свеопшта острашћеност, бујају Лоше процене, са великим 

словом Л, сви сумњају у све. Рађа се врста колективне параноје, ови унесрећени, 

неретко отровно острашћени,  су склони да најчешће погрешно виде кривца у другој 

нацији, у туђој политичкој странци, или једноставно у било ком неистомишљенику, 

или чак у суседу, случајном пролазнику или пролазном животном сапутнику; свугде 

виде некога ко их је у црно завио, или им  како они умишљају ради о глави. Када се 

некоме другоме нешто лоше деси, многи у себи  ликују победнички, није ретко да се 

чују злуради грактави повици: „ Долија! ―. Неки од њих  иду корак даље, узимају 
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правду у своје руке, устремљују се на невине, умишљајући да су они виновници 

њихових страдања ( Нпр. учестали међусобни обрачуни криминалаца). 

Негативна. кадровска селекција. Срби острашћено разговарају о политици. 

Омиљене теме су критике неспособних политичара, спомињу Домановићевег Дангу, 

Тита, Милошевића ( истини за вољу, неки други се са њима не слажу), жале се да нам 

стално други намећу погрешне вође, да су фаворизовали Тита интернационалисту на 

штету националисте Драже Михајловића; или тврде да невидљива рука уклања 

најбоље још од времена Вука Караџића, Карађорђа, Милоша Обреновића, Драже 

Михајловића………; спомињу одлив мозгова као смишљену крађу најнадаренијих; 

критикују данашње наводно неспособне политичаре ( са њима се не мора често 

сложити),  појаву такозваног мобинга. Добро је познато да је Клаузула МПП ( 

МОРАЛНО ПОЛИТИЧКЕ ПОДОБНОСТИ) уствари још онда био мобинг, који није 

ништа ново, данашњи мобинг је уствари наставак клаузуле МПП која је деценијама 

означавала дискриминацију политички неприпадне већине, само се сада не назива 

МПП него МОБИНГ. А то је исто.  

Лоше навике опстају. Оне су се деценијама дубоко угњездиле у главама људи, 

отуда их је врло тешко изгнати. Зар доказ овој тврдњи нису данашње учаурене 

затворености у своје страначке и медијске кругове и кадрове? Ми се још нисмо 

отарасили тешког бремена претходног бирократског наслеђа. Овај процес отрежњења 

се мора убрзати. Зар ми још не говоримо ПУСТО  ТУРСКО! А од истеривања 

Отоманског царства из ових крајева има скоро два века? Нећемо ваљда у себи носити 

отровне навике и у 21 веку?! А у данашњој Турској таквих заосталих појава понекад 

има мање него ли код нас. 

Међународна заједница и ми. С‘ овим у вези је главно сазнање ових сабраних 

дневничких записа :ГЛАВНИ УЗРОЦИ НАШИХ ПРОМАШАЈА СУ У СФЕРИ 

НАШИХ ПОГРЕШНИХ КОНЦЕПАТА ОДНОСА СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА, СА 

ГЕО-ОКРУЖЕЊЕМ, како се то каже са МЕЂУНАРОДНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ.  

 

Суштина наших тешкоћа у односима са међународном заједницом је што ова 

област није научно истражена, не познајемо довољно завијутке данашње врло сложене 

међународне политичке ситуације, не проучавамо историју, не доносимио капиталне 

државничке одлуке на основу чињеничних података. Отуда ове одлуке нису увек биле 

оптимално рационалне. А наспрам нас смо одувек имали моћне и богате државе. Данас 

су оне на врло високом нивоу технолошког и свеколиког научног развоја, са тимовима 

врхунских научника врсних познаваоца ове сфере, њихове одлуке су  плод 

интердисциплинарних научних истраживања, представљају најбоља могућа решења. 

Због тога им није било тешко да нам осиромашеним и подељеним, недовољно 

организованим, нерационалним, намећу њихове најбоље изборе.   

 

Америчка списатељица Ејн Ренд је у њеном спису  Глобална  Балканизација 

написаном далеке 1977, предвидела недавне ратове на Балкану и догађаје у Источној 

Европи, она истиче да су балкански трибализми  у супротности са разумом, да имају 

своје дубоке вековне корене и да су у својој бити атавистички, да су национални 
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профитери злоупотребљавали национална осећања беспомоћних људи да воде ратове, 

или добијају гласове на изборима. Она тврди да је комунизам само још више погоршао 

ово тешко вековно бреме неповерења и лоших процена.  

Према Ејн Ренд, група интелектуалаца је после Првог светског рата у намери да 

наводно заустави процес балканизације створила Краљевину Југославију и 

Чехословачку.Ове државе су тада биле потребне. Сведоци смо недавних растурања 

ових држава, јер више нису биле потребне.  

Балканске народе треба подржати да успоставе дијалог и мир. Преговори српске 

и косовске делегације у Бечу су били добар пут да се дође до истине, нажалост превагу 

је на крају однело оно што сви знамо да се десило. Наспрам Српског преговарачког 

тима у Бечу  састављеног од врхунских ескперата, је требао да седи тим  косовских 

научника, историчара, антрополога, психолога, социолога. Уместо тога, Албански  

преговарачки тим је био састављен од острашћених локалних политичара којима није 

био циљ да преговарају, него да намећу само једно: независност Косова.  

ПРЕГОВОРИ  О  КОСОВУ  У  БЕЧУ  СУ ОСЕТНО ПОДИГЛИ  РЕИТИНГ  

СРБИЈЕ, ЈЕР ЈЕ СРБИЈА ПОКАЗАЛА  СВЕТУ ДА ИМА ВРХУНСКЕ ЕКСПЕРТЕ  

РАВНЕ НАЈБОЉИМ СВЕТСКИМ НАУЧНИЦИМА. А то Европа и свет највише цене. 

Аргументована и снажна одбрана Косова, одлучност власти и народа да не дају своју 

територију, јачају  позиције Србије, као и подршка Русије. Европа уважава и оне 

ставове који се могу косити са њиховим, под условом да су плод рационалних 

промишљања и да су одраз племенитих патриотских тежњи. 

Склон сам да видим претходне и актуелне међудржавне етничке и политичке 

сукобе у Србији и на Балкану као перверзну трансформацију ових атавистичких корена 

које истиче Ејн Ренд. То јест, као што људи имају своје личности, тако исто колективна 

национална осећања, митови, трауме, победе, порази, фрустрације, стварају неки 

национални духовни колективитет, што би могло бити на неки начин  блиско појму 

националних личности.  

Сврсисходно је истаћи  да би се спречили  сукоби  и ратови на Балкану, 

потребно је разумевање душа народа који живе на Балкану, треба дати реч етно психо-

аналитичарима. Непристрасни политиколози „ментални спалеолози ―( овај израз се 

понекад употребљава у пежоративном смислу), би требали да одговарајућим 

приступом лоцирају ове вековне острашћености усађене дубоко у потсвестима ових 

народа, те да их отуда извуку на површину, да освесте, просвете, да се балкански 

народи једном заувек схвате и измире.  

Нажалост, актуелни догађаји у Србији, са Косовом пре свега, уместо да воде 

освешћивању и помирењу, могу стварати нове непредвидљиве сукобе и ратове. 

Подршком опцији НЕЗАВИСНО КОСОВО хтели ми или не то признати, су извучени 

на површину национални митови набијени инфериорностима пораза, или сујетама 

победа.  
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Чиме се не само у Србији, него на целом Балкану, могу подстицати нове 

погрешне процене, не само када се ради  о међунационалним односима Срба и 

Албанаца; тако у Србији  јачају оне политичке струје које  гурају Србију у изолацију, 

одбијају је од Европе. Дестабилизација Балкана неминовно јача у Србији  мафијашка 

окупљања-то посматрамо још од почетка 1990-их .  

А мафије дубински слабе Србију.   

Дакле, данашње стање у нашој земљ и на Балкану није наш избор.  

Изгледа да и даље живимо у свету наслеђених етничких предрасуда према  

Балканцима ; због таквих предрасуда нажалост балканским народима измиче 

приближавање Европи. Чују се тезе: Балканским народима су  поставили међународне 

туторе, јер су недорасли и неспособни да се сами старају о себи,  као и они у Бурунди и 

Руанди . Позивају се да је слично било приликом давања на управу Босне и 

Херцеговине  Аустроугарској на Берлинском конгресу 1878 године. 

Управо поступци наше Владе, наших државника и свих наших грађана, треба да 

докажу да смо ми цивилизован народ, кадар да узме своју судбину у своје руке, уместо 

да се о нама  наводно стара међународна заједница. 

За нас могу бити врло поучни  примери Немачке и Јапана, који су после II 

Светског рата били губитници, што смо ми сада на неки начин. А сада су ове две 

нације у групи најразвијенијих и најбогатијих земаља. Када је Немачка капитулирала  

1945 године, немачки генерал се обратио нацији речима: да је Немачка изгубила рат, 

али да ће немачки народ бити победник, ако сви засучу рукаве и ако сви обављају своје 

задатке како треба. Следећи овај завет Немци су опет постали победници. Ове две 

земље су од губитника постале моћне државе, ширећи култ рада, слоге и исправних 

процена, увођењењем  науке, поштовањем закона, реда, културе. 

Дакле, изгледа да би искрена подршка међународне заједнице у овоме процесу 

избављења  могла бити такорећи  пресудна.  

Руси су наша браћа по крви, вери, језику, али и њих и нас је унесретио 

комунизам. Руси такође тесно сарађују са Европом. Путин и Медведев су  мудри 

политичари, искрено воле Русе, али и Србе. Данашња подршка Русије нам је 

драгоцена, али могућности Русије да нам помогне нису толике колико се многи 

егзалтирано надају. Зато  развијајмо максимално сарадњу са Русијом на свим нивоима. 

Упоредо, знајмо да наше приближавање европским структурама није издаја 

Словенства и Руса.  

Наши људи у Дијаспори могу дати пресудан допринос побољшању стања у  

земљи. Удружени са влашћу, народом, његовим базичним  институцијама као што су 

Црква, Династија Карађорђевић, САНУ, Универзитет, свим умним и добронамерним 

људима, сви заједно можемо дати пресудну синергију да кренемо препороду.  
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Будимо врло опрезни, извуцимо поуке из прошлости, у супротном можемо бити 

врло непријатно изненађени. Ко је сањао да ће почетком 1990-их настати ратови у 

бившој СФРЈ? Нико не може поуздано предвидети  шта нам се може опет десити?   

Унутрашње екстремне политичке струје не желе Србију у Европи, нажалост то 

не желе ни поједине струје у гео-окружењу које споља угрожавају територијалну 

целовитост Србије. Овима другима, у свеопштем хаосу и магли могу бити корисни 

управо ови први. 

Неко опет може потпалити фитиљ балканског бурета барута. 

Историја. Историја балканских народа, укључујући и Србе, је читанка сурове 

стешњености малих сељачких народа, који покушавају да преживе.  

Срби су мали народ, али су на Балкану значајан и велики национални ентитет, 

поврх свега на стратешки  врло значајном простору. Као такав су кроз  историју били 

изложени похлепама и инвазијама свакојаких освајача. Освајачи  су неретко били на 

вишем степену развоја културе, технологије и цивилизације. Срби су често били без 

стварних, искрених и снажних савезника, остављени сами себи, својим 

разједињеностима и лошим проценама, у суровој и немилосрдној борби за пуко 

преживљавање.  

Не би се могло сложити са тврдњом „ да су Срби мали народ, али  са великом 

душом―. Ради се о нечем другом: Срби су били вековима велики значајан народ на 

Балкану, сада су очерупани, остарили, изнурени, разједињени. Значи ислабили. Али 

остала она ранија вековна свест моћи. 

Рећи прошлост, то није само скорије време, знајмо да су исти ти узроци, или 

актери, који су мање или више предодређивали наше историјске судбине у 20  веку, и 

данас, били на неки начин присутни и у 19 веку, па и раније. Није тешко препознати да 

историја није хаотична смена различитих, случајних епохалних догађања, него је пре 

вековна серија добро осмишљених  програма, такорећи систематских наметаних 

слабијим од стране моћних владајућих држава. Историја је уствари читанка вековних 

борби појединих моћних сила и држава, како да владају другим слабијим државама. 

Уједно крцата је сведочанствима слабијих који су покушавали да се се одупиру 

моћнијим, не препознајући довољно пипке лукавих подухвата оних великих сила које 

су са даљине програмирале ратове, победе или поразе, онако како је то њима 

одговарало. 

Ко влада светом? Из странице у страницу јунаци овог романа страсно 

расправљају по балканским ме'анама и састајалиштима: да ли владају Америка, 

Енглеска, Француска или Русија? Неки кажу:„ Завладаће жута раса! ―.Овде су 

садржане расправе о природи државе, власти,  ко је владао Југославијом, да ли је то 

био Ј. Б.Тито, да ли је стварни владалац била КПЈ ( Комунистичка партија Југославије), 
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касније СКЈ ( Савез комуниста Југославије), или су то били неки други, свакојаке тајне 

службе, масони, илуминати?  

Ко влада данас Србијом?.  

Данас се налазимо на крову историје, живи смо сведоци финала историјских 

пораза појединих народа, и победа оних држава које сада владају светом, победници су 

народи који су у прошлости  прибегавали науци, за које је водеће начело одувек било 

МУДРОСТ- ЗНАЊЕ, чије одлуке и стратегије су биле рационалне.  

Још чујемо одјеке прошлих ратова, звекет оклопа и копаља, њиштање 

посрнулих коња, урлике прободених и рањених. А у 20-ом. и данас у 21 веку, завијају 

злокобне сирене, шиште ракете, падају бомбе, чује се хук авиона, трепери електронски 

надзор, читаве континенте парализују прање мозга и ментална спалеологија и медијска 

манипулација; из дубине мрака историје допиру вапаји и страдања позавађаних народа 

који су се у мраку незнања и ирационалне мржње вековима самоистребљивали борећи 

се међусобно, или са другим народима.  

Многи данас препознају да се историја понавља, јер оно што се показало као 

корисно за моћне државе раније, што је проверено као успешно, се поново примењује. 

У вековним борбама јачи  побеђују слабије, данашње владајуће државе света су се 

например биле својевремено ујединиле да разоре Аустроугарску, када је то било у 

њиховом интересу. Погледајмо шта се данас дешава у Босни и Херцеговини, зар то 

није ништа друго него ли понављање експеримента Аустроугарске после Берлинског  

конгреса 1878 године.  

Онда је то била моћна Аустроугарска, сада њена искуства проучавају западни 

научници  примењујући их у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине.  

Зар распад Југославије, ратови на овим просторима почетком 90-их година 

прошлог века, нису у понечему слични Другом или и Првом светком рату? 

Антагонизми између владајућих сила у борби за превласт на планети се таложе, 

гомилају, да би се повремено празнили у ратовима, понекад светским; да онда када се у 

невиђеном хаосу дима, ђулади и куршума, завијањима сирена и колонама милиона 

избеглица који остављају разрушене домове и свеже хуме ближњих, хаотично 

измешају карте; када једном утихну канони и покопају се изгинули, очекује се да се 

види ко је од тих сила направио неки помак на штету друге стране. Тако настају нове 

Јалте, Рамбујеи, Куманова, распади ранијих и стварање неких нових држава.  

Наша држава је разорена  ранијим грешкама, разорни ураган је од почетка 90-их 

година прошлог века прохујао остављајући за собом развалине држава, ратове, 

милионе  избеглица, беду и сиромаштво, милионе унесрећених и промашених или 

уништених живота, земљу завио у црно.  

Ивуцимо поуке прошлости! Ми смо грешили не само у I i II Светском рату, или 

за време комунизма, приликом распада Југославије, него кроз целу историју, моћне 

државе су нам слабијим и на нижем ступњу развоја затеченим наметале вековима 

нерационалне ( погрешне)  одлуке.  
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Ми нисмо докучили како су у данашње време велике и моћне државе исцртале 

нове гранце на Балкану? 

 

Немоћ исправљања грешака. Данас се чује на све стране: СТАЛНО 

ПОНАВЉАМО ИСТЕ ГРЕШКЕ, ЗАР МИ НИСМО У СТАЊУ ДА СЕ УЧИМО НА 

ГРЕШКАМА, ЗАШТО ИМАМО КРАТКО ПАМЋЕЊЕ? Познато је да појединац у 

дубокој психолошкој кризи нема снаге, нити моћ концентрације, да извуче поуке из 

ранијих грешака, није кадар да направи резиме и да се исправи. Ово исто важи и за 

нације. Наш народ је уморан, и не само он, него и други балкански народи, 

обеспомоћен је, налази се у дубокој кризи идентитета.   

Никакп се не мпгу слпжиуи са уврдоама ппјединаца, макпликп пни били ууицајни 

или признауи аууприуеуи, да су Срби луд нарпд, јер је уп апсплуунп неуашнп. Срби су 

нарпд кпји је векпвима бип излпжен агресији, уп се неминпвнп пдразилп на 

наципналну психплпгију. Пре би се реклп да су Срби врлп мудар и виуалан нарпд, 

правп је шудп щуп јпщ ппсупје, щуп нису изгубили разум, ппсле свакпјаких ужаса 

кпје су урпели векпвима.  

Србима, и не само њима, него и свим народима Балкана, су потребни духовни и 

душевни  препород, избављење из посрнућа у које су били гурани вековима. Зато их не 

треба кривити за актуелну  ирационалност.Треба их подржати да усправе кичму, да 

ојачају, да се избаве.   

Многи су дубоко разочарани њиховим трагичним судбинама те отуда пљују на 

сопствени народ; чују се тврдње да Срби окривљују Србе да им нису помогли, да више 

воле туђинце, да су се сви други балкански народи окренули себи, а да само Срби и 

даље робују некаквом интернационализму. Покушавам и ову енигму да разјасним, да 

одмах кажем да она није од данас, то сам чуо да неки говоре још када сам био мало 

дете, а што се види у овом роману.  

О Београду. Посебно сам опседнут размишљањима о Београду,  почевши са 

раним сећањима на Београд још од средине 1940-их , нешто касније од почетка  50-их 

година 20 века.  

Београд је као престоница Југославије на неки начин прозор Европе, преко њега 

су одувек у нашу земљу, не само у Србију, него и некадашњу Југославију, и шире,  

продирали страни утицаји, такозвана европеизација.Тако је и данас. Из света је преко 

Београда долазио технолошки напредак, капитал, али и култура, филмови, писци, 

песме, мода, свакојаке нове навике. И нарочито,  европско стање духа. 

Мондијализација није данашња појава, она  је почела све више већ од 1948 године, и 

много раније, највише је ишла преко Београда.  

Имао сам 15 година када је се породица доселила у Земун 1951 године, односно 

Београд. Још тада схватих више потсвесно, а временом је тај спознајни процес све 



1739 
 

                                                                                                                                                                                              

више излазио на ниво свести, да је Београд нешто много другачије од унутрашњости 

Србије, још више од Босне, и Херцеговине, или Црне Горе.  

Увиђао сам постепено да у Београду влада другачије расположење, да се 

Београђани  не понашају као они у унутрашњости Србије, ово је нарочито било 

препознатљиво у свакодневним поступцима младих. Био сам склон да то објасним 

чињеницом да је у Београду престоници повеће државе која се простире од Аустрије и 

Италије до Грчке и Бугарске, била снажна концентрација несрпских нација, док је пак 

србијанско залеђе настањено скоро чистим српским живљем. Понекад ми се чинило, 

можда сувише емотивно, да је Београд помало као неки туђи орган који је прикачен на 

тело Србије која га не прихвата  довољно.  

Имао сам повремено утисак да Београд некако иде једним, а остатак Србије 

другим колосеком.  

Нажалост, временом сам све више схватао да се код нас Запад и европеизација 

понекад  схватају на погрешан начин, да постоји повремена склоност узимања лошег, а 

одбацују се неке добре ствари. Као већ одрастао човек, после завршених студија и 

одслужене војне обавезе свестан оваквог односа Београда и  унутрашњости, сам се 

питао да ли су моја виђења исправна, да ли ја лично нисам добро интегрисан у 

Београд; или обратно, да ли се Београд заиста не интегрише како треба у Србију? 

 

Стање духа нације. Јунаци ове повести,  стално размишљају о стању духа 

нације; некима од њих је истинска опсесија менталитет, психологија Срба; или пак 

расправљају о нашем духовном и културном, образовном заостајању за развијеним  

западним државама, и  како се то одражава на поступке вођа нације и свих оних који 

чине нацију. 

То су у основи размишљања о  зрелости и незрелости, о сазревању. Као што се 

људи разликују у степену зрелости тако се запажају те разлике и када се ради о 

регијама и државама. Као што људи временом сазревају, али их има који не могу да 

сазру, неки такорећи никада. Ова констатација тако на неки начин важи и за поједине 

народе.Тако се и народи  мењају, сазревају. Неки брже, а неки спорије. Неки народи се 

једноставно  заледе на једном нивоу, други понекад уздрмани тешким историјским 

националним катаклизмама регресирају ирационално у мрак прошлости. Отуда имају 

како се то каже кратко памћење. 

Да ли смо ми у стању да схватимо поуке прошлости и данашњег времена? Како 

сазрети и не понављати почињене грешке прошлости? Како ући у кружок модерних 

држава? 

Можда већ вековима живимо у мучном вештачки наметнутом стању, које је 

другачије од онога које би стварно било да није било свакојаких спољних утицаја. 

Човек, читави народи, имају  невиђене могућности прилагођавања, на све се привикне. 

И мрак постане светлост. Када се не зна за боље. Живимо, животаримо. 

Придружимо се народима који несметано уживају благодети савремене 

цивлилизације! Отарасимо се проклетог балканског самара! Како пронаћи и сложити 

разбацане делове велике слагалице.? 

Усппн и пад Југпславије. Судбина кпмунисуишке идеје, жеље да сви Јужни 

Слпвени живе у једнпј држави Југпславији, и какп су се се уе дивне замисли изјалпвиле 
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пд 1945 дп данас, су главне уеме пвпга рпмансиранпг дневника. Из епизпде у епизпду 

се пписују фине прпцедуре урущаваоа пвпг векпвнпг сна. 

Југпславија је псуварила на делу у ппшеуку врлп знашајне напреуке у разлишиуим 

пбласуима. Нарпд је ппшеп да прихвауа нпви друщувени ппредак. 

Ппсле пбнпве и изградое, елекурификације, изградое суанпва и пувараоа 

нпвих радних месуа, виуалних спцијалних прпграма, маспвнпг пбразпваоа, Југпславију 

је захвауила исуинска ревплуципнарна ексуаза. Иакп се занпс насуављап из гпдине у 

гпдину, за исуину ипак све усппреније, већ ппшеукпм 1960-их гпдина је ппшела да се 

назире  криза. Аналиуишари упга перипда запажају  да је се пндащоа Југпславија била 

сувище усмерила у амбиципзне рефпрме кпје не би мпгле псувариуи, ни мнпгп 

бпгауије и развијеније земље. Ппшеукпм 1950-их је заведенп Сампуправљаое, навпднп 

фабрике су биле дауе радницима на управљаое. Увиделп се на крају да је уп врп скупа 

демагпгија кпја мнпгп кпщуа а пригущује врлп снажнп екпнпмске закпниупсуи и 

мпуивацију заппслених и уржищну ууакмицу, привреда је и даље псуајала у великпј 

мери планска. Пнда је се земља ппшеукпм 1960-их пријенуисала ка Несврсуанпј 

пплиуици, ппказалп се да је и уп билп јпщ једнп замајаваое и ппгрещан кпрак. 

 

Дошло је до масовне и врло интензивне политизације у разним сферама, 

укључујући и економију, образовање, информацију, културу, правосуђе, итд.  

 

Иако је екстаза постепено  јењавала, она је још увек била присутна у 

свакодневним поступцима људи. Ипак, и тада је већина грађана била колико толико  

задовољна. Али  мрак деспотске самовоље је почео да све више деструктивно притиска 

из дана у дан. 

 

Крајем 80-их година прошлог века жута штампа ( она је већ тада бивала све 

присутнија) је обзнанила да је сваки шести становник Југославије био сарадник СДБ ( 

Службе државне безбедности). Многи су то претпостављали, други су били шокирани 

када су то сазнали. Засигурно да су они који су били доушници за то били обилато 

награђивани новцем у кешу, али понајвише неформалним бенефицијама и  

привилегијама, што се тиче професије, прихода, стана, поседовања материјалних 

добара па све до образовања, породице, престижа, до свега онога што значајан 

друштвени положај омогућава привилегованим појединцима. 

   

Познато је да на овим просторима постоји вековна склоност ка  

конспиративности, Балкан је био такорећи одувек стециште  свакојаких белосветских 

шпијуна.  

 

Комунизам је у правом смислу речи промовисао истинску армију свакојаких  

агената, оних који некога стално надзоравају, прате,  прислушкују, временом 

испољавајући  све већу жељу да све подвргну свом увиду, па скоро до интимних сфера 

постојања грађана. Нажалост, већина њих, уместо да надзоравају непријатеље, је 

острашћена привилегијама и масним ћаром кратковидо јуришала на невине, као што се 

Дон Кихот мачем бесно обрушавао по ветрењачама. Њима су били потребни они које 
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ће да сумњиче, да тако добију радне задатке, да добијају плате, дневнице, свакојаке 

енормне бенефиције и привилегије. 

 

Тако су била све више потпаљивана неоснована  сумњичења. Што се постепено 

претварало у истински пожар параноје, све је више сегмената грађана падало под удар 

сумњичења или репресије. 

 

Ондашња Југославија се и даље хвалила да је светски шампион у међународној 

сарадњи, детанту, мост између Истока и Запада, модел за имитацију, да је завела 

самоуправљање најхуманији систем у историји човечанства, да су људска права 

поштована, да је стандард висок, и продуктивност фабрика на високом нивоу.  

Тако је то само споља изгледало. Томе лажном бљеску су доприносили  

међународни кредити, што је спречавало да се сагледа стварно стање. А за то време 

свемогуће кризе су подмукло тињале и узимале маха. Расту тензије на релацијама 

између етничких група, бујају дезинтегративни процеси  на Косову, у Босни и 

Херцеговини и другим републикама, економска криза је све присутнија; уместо 

прокламованог самоуправљања недорасли  СКЈ је остао главни управљач. Он је све 

узимао под своју контролу и  надзор, имао је монопол; долази до бирократизације и 

самовоље, непотизма и корупције, бенефиција и привилегија. Републике су почеле да 

оптужују једна другу за привилегован положај. Хрвати сумњиче Србе да су чизмаши, а 

Срби  њих за заверу Тита, Кардеља и Бакарића. Хрватска и Словенија се отварају све 

више утицајима западних држава, окрећу се иновацијама и тржишној утакмици, те и 

због тога економски остављају далеко иза себе јужније републике, пре свега Србију. 

Албанци су се побунили на Косову.  

Тајновитост власти је врло захвална тема, нарочито су значајне фине процедуре 

укривања масовних злоупотреба, чиме је се СФРЈ трудила да осигура ефикасан 

обрачун, а да га у исто време укрије од препознавања, јер је Југославији нарочито било 

јако стало до демократског имиџа у Свету несврстаних ( нпр.: неко добије отказ као 

политички неподобан, то образложе да је наводно нерадник; не може да добије посао 

јер није утицајан, кажу да влада незапосленост; овде спадају осуде на казну затвора за 

непочињено кривично дело;  смештаји душевно нормалних људи у луднице, 

дискриминације у образовним установама, за време служења војне обавезе, пред 

судовима, итд.).  

Почетком 1970-их се јављају све бројнији дисиденти, да би 1980-их овај тренд 

добијао у снази. Захтеви дисидената из целе СФР Југославије, и дубока криза и 

слабљење земље, су довели, уједињени са међународном подршком, до завођења 

вишестраначког система у Југославији 1990 године. 

Нарочито од 1980-их, а све више од  почетка 1990-их година, настаје процес 

масовног освешћивања,  раслојавања, осипања редова комуниста, мада је овај процес 

настао још после 1948 и постепено добијао у снази још од почетка 1950-их година. 
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Упоредо са овим процесом долази до енергичних обрачуна са поштеним комунистима, 

идеалистима. 

Почетком 1990-их је заведен вишестраначки систем, настају страначке борбе, 

санкције, ратови, распад земље, криминал, беда, инфлација. У 1991 години је нестала 

СФРЈ и створене су нове државе из њеног састава.  

Комунистички режим  се самоуништио и урушио завршавајући се у ратовима, 

људским жртвама, материјалним разарањима, и милионима избеглица. Земља је 

стављена под санкције међународне заједнице, гурнута у изолацију, али режим 

Слободана Милошевића изигравајући вољу народа и лажирајући изборе, продужава 

своју власт све до октобра 2000 када је победио ДОС. У 1999 години је земља била 

изложена вишемесечном бомбардовању НАТО, изнурена деценијском тиранијом, 

санкцијама, привреда је паралисана, имали смо апсолутни светски рекорд у стопи 

инфлације, настали су масовна беда и крах правног система, долази до још 

драстичнијих и масовнијих кршења људских права. Косово је потпало под 

јурисдикцију међународне заједнице.  

Победа ДОС-а октобра 2000 године и номинација др.Војислава Коштунице  су  

значајни датуми  и тек су се очекивали  помаци набоље. Али до данашњих дана нема 

суштинских промена у области поштовања  права и стандарда живота већине. Зар 

убиство Зорана Ђинђића није јасан доказ овој тврдњи?  Будимо отворени: судство је 

још увек у истинској парализи. А када нема казне за починиоце бујају безакоње и 

криминал који растачу државу и слабе грађане. 

Главна препрека избављењу су постали криминогени сегменти који заслепљени 

личним ћаром опструирају патриотску демократску власт.  

Са различитих страна се чују тврдње да острашћене мафијаше 

инструментализују споља да тако саботирају Србију, да је држе у мраку и изолацији. 

Фебурара 2008 године косовски Албанци покушавају да Косово прогласе 

независним. Наша држава и народ су овај једностран чин одбацили као противан 

међународном праву. Проглашавање независности Косова од стране косовских 

Албанаца и подршка појединих сегмената међународне заједнице незаконитом 

комадању државне територије Србије, су драстично дестабилизовали Србију, што је 

изазвало велика анти-западна осећања, поделило политичке странке на оне које су за 

приближавање Западу и оне које су за Русију, и створило велику политичку  кризу,  

што је довело до пада Владе и расписивања нових парламентарних избора. Данашње 

тензије на северу Косова прете оружаним сукобима. 

Грађани данашње Србије, без обзира на националност, копне. Наша наука није 

разјаснила како и зашто, ко ту страданију производи. Нажалост, понавља се лоша 

процена из прошлости: мањински народи у Србији су погођени злехудом судбином као 
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и већински народ, али је код њих раширено погрешно уверење да им зло чине Београд 

и Срби. И због тога бујају сепаратизми. А ко чини зло Србима широм Србије?  

Чини ми се да је ово лажна дилема, улазак у Европу нема никакве везе са нашим 

односима са Русијом. Ако нам узимају Косово, онда нас одгурују од Европе, Србију 

гурају у изолацију, у Србији тако јачају есктремне политичке струје и мафијашка 

окупљања. 

 Ево шта ми је казао недавно један земљорадник из једног села у околини 

Љубовије: ‖Када треба отети  нешто од некога, мора се то нечим оправдати, најлакше 

га је окривити за нешто, измислити неки изговор, прогласити га за непријатеља.‖ Мало 

је застао па додаде:‖Ја кад оћу да оћерам вране са њиве, поставим тамо страшило, тако 

су и нас претворили у страшило,  плаше нашим примером друге, не само овде на 

Балкану него и у свету, да пазе добро шта раде, да не прођу ко Срби. Славну‖ су нам 

улогу дали.‖ 

Имамо вишепартијски систем,  уместо одмерене утакмице дошло је до 

екстремне острашћености, чују се претње, поклици мржње. То је враћање у мрачну 

прошлост. Зар нисмо извукли поуке? ! Будимо самокритични, овде је почетком 1990-их 

година званично заведен вишепартијски систем, али су са политичке сцене лукавом 

манипулацијом збрисане поједине најаутентичније политичке странке и снаге. 

Запитајмо се ? Политика се изменила, постала је последњих  деценија много 

сложенија, у политику су снажно продрле наука и технологија, данас је политика 

много удаљенија од  разумевања обичних људи. Последица је неразумевање,  што 

ствара широк простор за манипулације и индоктринације .  

Зашто смо ми народ који се сврстава данас у губитнике? Ко, како и због чега нас 

је превео у табор губитника, када смо после Првог и Другог  светског  рата били 

формално у победничком  табору. Зашто тај процес нисмо на време препознали и 

спречили? Како из табора губитника прећи у победнике?   

Ко су наши пријатељи, а ко  непријатељи? Како да наше непријатеље 

претворимо у наше пријатеље? 

Овде се разматра још једна значајна дилема из наше врло давне прошлости која 

опстаје све до данашњих дана. Срби су  јуначка нација која се није хтела покорити ни 

најјачима, од јуна 1389 године, преко 1914, 1941 па све до данас. Јунаштво и моралност 

су  изванредне особине једне нације. Али нам је потребно још нешто: смисао за 

дипломатичност и потрагу не за решењима о којима ми сањамо, него која су 

објективно могућа. 

Врло је умесно данас објаснити еволуцију једне нације, која јуначка и морална, 

бива подвргавана полувековној демагогији комунизма, и какве су последице тога по 

нашу националну психу и идентитет. Како је наша нација која је вековима била јуначка 

и морална, запала у последњим ратовима у замку перфидног подухвата да буде 

претворена и приказана као супротност томе" разбојници, силеџије, лопови, они кој 
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силују жене и убијају немоћне." Желе да нас лише вековних моралних преимућстава, 

укључујући и напоре да нас изазову против појединих владајућих народа планете, желе 

да у Србији потпаљују етничке нетрпељивости и анти семитизам, те да нас тако 

изолују и гурају у амбис.  Будимо опрезни и промишљени! 

Узимајући у обзир ове историјске и друге чињенице, можемо се  запитати: 

-да ли је раскид Пакта са Немачком марта 1941 био мудра одлука, да ли су 

његове последице биле штетне или не за наше националне интересе? 

-да ли су сукоби између четника и партизана могли бити избегнути? 

-да ли су сукоби између етничких група могли бити избегнути такође? 

-откуд код нас комунизам? 

-откуд појава комунизма и фашизма? Да ли су се ове идеологије појавиле 

спонтано, или на неки други начин, појаве комунизма и фашизма су у сваком случају 

снажно утицале на судбине целог човечанства и милијарди  људских бића.  

-да ли су се ратови у последњој деценији 20 века могли избећи? 

-зашто смо се тако за време комунизма сумњичили, зашто смо се свађали ? 

-зашто ми стално бивамо храбри момци и  хероји? 

-зашто код нас вечити дуалитет-Русија-Запад? 

-зашто сада нема довољно освешћења и има  чак и даље покушаја да се настави 

исто оно што што је чињено и раније, или се можда понављају тешке грешке 

прошлости? 

Листајући странице ове књиге се наилази  на бројна друга питања на која се 

траже одговори: 

-зашто смо кренули стазом ексцентричних стратешких концепата, као што су  

Самоуправљање, Несврстаност, разне необичне  реформе, откуд то баш код нас? 

-како то да смо 1948 ми били једини који су окренули леђа Русима, а сада смо у 

2011 на неки начин ми једини у регији који смо уз Русе? 

-да ли је наша земља нека врста међународног enfant terrible-а, којој је намењено 

од Свевишњег да вечито прибегава неким ексцентричним поступцима и концептима? 

Зашто? Ко нам то стално намењује ову незахвалну улогу? Зашто је прихватамо, зашто 

идемо увек грлом у јагоде? 

- -зашто је се почетком 1990- их година поновила 1941 година? Зашто се 

историја понавља? 

- -зашто су се распали  СФРЈ, СКЈ, ЈНА? 
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- -зашто су нам заведене санкције, зашто смо били бомбардовани? 

- -зашто смо баш ми били земља где је комунизам био све до 2000 године на 

власти 

- -зашто смо прихватали, зашто су нам наметали погрешне вође, од Ј.Б.Тита све 

до С.Милошевића? 

Ко то чини? 

-зашто међународна заједница незаслужено поступа овако према нама ? 

-откуд садашњи романтизам побуне малих против великих који тако потсећа на 

27 март 1941 године, или на 1999 годину? 

-откуд оваква свеопшта корупција, криминализација, мафијаштво, глобална 

поновна балканизација Србије? 

Криминалци, мафијаши. Ко су те снаге које настављају да штете и блокирају ?  

То су снаге мрака које желе да зауставе промене, махом остаци  развлашћених 

формација претходне власти, који су се повезали, консолидовали, настављају да 

прибегавају безакоњу и самовлашћу, да тако сачувају своје позиције и привилегије.  

Зар  има неке знашајније разлике између убица и кпљаша из Другпг Свеускпг 

рауа, билп да се ради п Србима или другим нацијама, или пак без пбзира на пплиуишку 

ппцију, и данащоих насилника? Мпрални и психплпщки  лик свакпјаких рауних 

кпљаща разних нација, накпн упга кпмунисуишких  прпгпниуеља, је уакп слишан 

данащоим  псипним криминалцима пбријаних глава.  

Уместо да се  освесте и схвате тешкоће већине, да успоставе са њима 

разумевање да сви заједно трагају за процесом националне слоге, овде има места за 

све, сви смо у истом чамцу; сада неки од њих бивају још острашћенији у потрази за 

жртвама које ће пљачкати и кињити.  

Они пак који су наивно наседали штетним реформама, ексцентричним 

концептима, веровали у неку снагу која наводно води државу у светлу будућност, иако 

су увидели да су те снаге довеле државу на данашње стратиште; и даље су склони 

понекад да верују наивно у неке нове  шарене лаже.  

Острашћени, мафије и криминалци, занети својим новцем, су лак плен оних 

снага мрака изван земље, које желе да опструирају Србију, које их се лаћају, јачају их, 

као толико пута кроз нашу историју, и усмеравају их да шире хаос и криминал, да 

изнутра слабе Србију. 

Иако смо у 21 веку, они живе у своме аутистичном свету, као да су још у 

времену  Тита и Милошевића ( самовоља, олака богаћења, стицање енормних  

привилегија). Не схватају да је ово Србија, а не СФР Југославија, боримо се за Косово, 
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угрожене су нам покрајине, изложени смо претњама, око нас више нема 

социјалистичких држава,  свугде су чланице НАТО пакта. Нарочито је забрињавајућа 

њихова оријентација према другим ( појединцима, сегментима становништва),  иако је 

комунизам пао, они настављају да масовно неосновано сумњиче поштене патриоте по 

лошој навици из претходног периода. Знамо да данас нема народних  непријатеља као 

раније, јасно је да се боре за  њихове личне, а не колективне интересе.  

Овакве извитоперене психологије, ово нарочито истичем, су кочница за 

промене. 

Истрошени саботерски комунизам желе да замене новом ујдурмом, новим 

аутодеструктивним јармом: мафијаштвом. Уколико не схватимо ову најновију ујдурму, 

наставиће се и убрзати слабљење наше државе и нације. 

Шта чинити?  

 

Како изаћи из круга ратова и лоших процена, бескрајних свађа и међусобних 

стерилних расправа, како ући у кружок развијених и богатих земаља Европе, тамо где 

нам је место, како се ослободити проклетог балканског наслеђа?  

Учимо се на грешкама! 

Да ли су  наще судбине и наща исуприја нещуп изван нащих дпмеуа и дппринпса, 

или супрпунп пд упга, да ли ми кап ппјединци мпжемп нащим лишним 

пдгпвпрнпсуима и акцијама ууицауи на упк исуприје и узеуи нащу судбину у свпје 

руке? 

 

Ејн Ренд каже да не постоје неки историјски и други детерминизми, него 

појединци који треба да узму судбину у  своје руке.  

 

Док пак америчка научница др.Мери  Руварт заступа нешто нијансираније 

становиште: ако желимо да мењамо свет, морамо променити прво себе саме.  

 

Овај принцип ЛИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ је у нашим условима  постављен у 

врло специфичном локалном контексту, зато што нам је претходни комунистички  

поредак био наметнут  силом, није био наш избор. Претходни поредак је опљачкао и 

унесретио већину грађана, претворио их у обеспомоћена људска бића, без своје 

кривице немоћна да направе рационалан избор. 

 

Амерички социолог Натхан Глазер пак је устврдио још пре скоро пола века да 

су погодности, односно  непогодности, дате људима рођењем у датој нацији. Могло би 

се онда закључити да ми нисмо криви што смо одавде, са ових простора. У светлу овог 

виђења би се могло поставити питање: „Где је онда овде наша одговорност за наш 

лични избор? ‖ 
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Ипак ми се чини да је др.Мери Руварт  у праву када каже:„ Начело ЛИЧНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ дела у оба правца, и на политичком и личном нивоу, истраживања 

ових преплитања би уствари требала да створе нови модел људског бића.―. 

Ми смо нација која је у врло деликатној  тешкој фази транзиције, куцамо на 

врата Европе, нама треба разумевање, и подршка Европе и света да се усправимо. Да 

ли нама било ко жели да помогну у томе? 

На страницама ове књиге се описује херојска епопеја …ића: Јовановића, 

Петровића, ……., боре се да опстану, да преживе, као стадо јагањаца изгубљено у 

магли и мраку окружено урлицима крвожедних вукова. 

Шта учинити да зауставимо суноврат, да се избавимо? 

Народ је најмудрији онда када проговори из срца једноставним и небираним 

речима: Уздајмо се у се и у своје кљусе ! На овој балканској ветрометини се показало 

да је најмудрије било уздати се у своје снаге. Онда када смо били сложни и пуни вере и 

морала смо побеђивали, а када то није био случај ми смо губили.   

Прихватимо поруку великана Вука Караџића изречену пре скоро два века: нека 

свако уради колико може, бићемо спасени. Другим речима то значи да свако од нас без 

обзира на драстична ограничења, може дати пресудан допринос. Ако учини што може, 

свима ће нам бити боље, и бићемо победници. Окренимо се себи.!  

Нека свако обавља своје задатке како треба: судија, полицајац, државник, на 

своме радном месту, у образовној установи,  породици, суседству, заједници. Ако тако 

поступимо настаће брз и сигуран, неминован процват и бољитак. Освестимо се, 

просветимо народ, нека се створи нова колективна свест солидарности. То се већ 

дешава на неки начин, овај процес треба убрзати. 

То је могуће, то од  нас зависи, ко нам то брани? Али то није лако. Победимо 

себе! Да би били кадри да узмемо нашу судбину у своје руке морамо да ојачамо. 

Порука ове књиге је: да би се спасли неопходан нам је духовни препород, душевно, 

духовно , морално оздрављење, кроз  слогу и помирење свих, без обзира на етничку и 

верску припадност и политичко убеђење. Поштујмо своје сународнике, уважавајмо се 

међусобно ―као мало воде на длану―!  Славимо надарене, вредне, дајмо им шансу, они 

ће повући напред све друге. А не да нам их обеспомећеним и распамећеним отимају 

таленте и одводе их у туђину да јачају друге државе и народе. ‖ СЛОЖИМО СЕ!» 

Поправимо наше органско здравље, подмладимо нашу изнурену нацију! БОРИМО СЕ!  

Нама је место у Европи. Тамо где и јесмо одувек. Уједно сарађујмо максимално 

са Русијом. Што се тиче сарадње са НАТО пактом, то треба да одлуче наша Влада и 

наш народ.  

Врауимп се нащим духпвним и мпралним наципналним кпренима, али не 

ираципналнпј наципналнпј еуфприји, негп сједиоаваоу наципналних пспбенпсуи са 
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мпдерним вреднпсуима . Кап щуп су уп успели ппједини  нарпди изван уабпра Западне 

Еврппе: Грци, Јапанци, и Кинези.  

 

Сага п ...ићима Други упм 1953-1965. Бепградска кпщава. 

 

Нема Предгпвпр. 

 

Сага п ..ићима Трећи упм 1965-1978. Рпман п Бриселу. Cold war. Le quart. 

 

Нема Предгпвпр 

 

Сага п ..ићима упм .Шеувруи упм 1979-1992. Тајна завера Југпславије прпуив 

јУгпславије. Из дана  дан 

 

ПРЕДГПВПР. Пвај шеувруи упм мпга ауупбипграфскпг рпмана Сага п ..ићима, 

кпме сам дап ппмалп непбишан назив ``ЗАВЕРА ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ 

Виђенп изнуура пд инсајдера``, ппкрива, за нащу земљу врлп знашајан временски 

перипд пд 1979. дп 1992.гпдине. Нарпшиуп знашајан зауп, јер су ппшеукпм 1990-их 

гпдина заппшели пружани сукпби у Југпславији, и дпщлп је дп пуцепљеоа ппјединих 

република. 

Мплим шиуапца за прпницљивпсу и разумеваое присууне мауеријалне 

несређенпсуи и суилске недпуеранпсуи пве коиге.  

Јер је пвај садащои упм Саге п ... ићима брпј 4, писан у уещким живпуним 

пкплнпсуима, кпје се не мпгу пписауи кап прирпдне и нпрмалне, и нималп ппдпбне за 

ппущуену кпнценурацију,уакп непппхпдну за надахнууп и квалиуеунп лиуерарнп 

суваралащувп. У пвпме упму су приказани ( скенирани) мнпги аууенуишни дпкуменуи из 

дпба кпје ппкрива, кпји су усувари ппуресна сведпшансува и исппвесуи. Све је 

псуављенп пнаквп какп је уада билп. У гршу, писанп ппд приуисцима, у временскпм 

уеснацу, у свакпјаким неприликама, забележенп на изанђалим писаћим мащинама, 

пууда суилски недпуеранп, или испреуумбаних ппглавља, нелекуприсанп, без 

кпрекције, са слпвним и другим грещкама, и другим суилским и мауеријалним 

недпсуацима.  

У даљем уексуу, а ппгпупву у упмпвима 5 ( 1993-2004. гпдина), и 6 (2005-

2014.гпдина), кпји би уребали да буду публикпвани дп краја пве гпдине, шиуалац ће 

прпшиуауи да смп дан данас далекп пд демпкрауије. Пни кпји су навикли на деценијске 
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енпрмне привилегије,на врщљаоа и сампвлащће, желе уврдпглавп и псуращћенп да са 

свпјим изппашеним навикама насуаве дп данащоих дана, да ускраћују ууђа права, да 

грабе незасиуп за себе, да људе ппдмуклп пмеуају у оихпвим живпуима, или у 

оихпвпм наушнпм и умеунишкпм суваралащуву, па и ппнекада када се ради п писаоу 

коига.  

Када нема праве слпбпде, мпзак је уланшен. П пвпме фенпмену ппдмуклпг 

урущаваоа слпбпде наушнпг и коижевнпг суваралащува, без фпрмалне забране, кпме 

сам дап назив LE QUART ( смаоеое лишнпсуи и креауивних ппуенцијала на шеуврину), 

се бавим у преухпдним ппглављима, а нарпшиуп у упму 3.  

Пвп щуп ћу даље саппщуиуи мпже звушауи преуеранп, нажалпсу је ппупунп уашнп 

и исуиниуп:  

-сасвим је прирпднп да пваква дпкуменупвана сведпшансува смеуају 

ппшинипцима.  

-јер пни желе да их прикрију. Плаще се пдгпвпрнпсуи, лусурације.  

-збпг шега су даље пписане смеуое у раду на пвпм рукппису ( нарпшиуп када се 

ради п блпкади рада на мпме перспналнпм рашунару, крађи фајлпва, успправаоу 

рада, дирекуним дрским инуервенцијама у ппглављима, преуумбаваоем редпследа и 

изменама уексупва, и уд), имале за циљ да унаказе суилску дпуеранпсу и физишку 

презенуацију пве коиге, уе да уакп ппкущају да пбезвреде пзбиљнпсу и кредибилиуеу 

пвпга амбиципзнпг прпјекуа. 

 -мпја намера је била да дпгађаје предсуављам хрпнплпщким редпм, пп 

дауумима.  

-пвакав мпј присууп је збпг прпузрпкпваних неприлика ппвременп бип 

пнемпгућен.  

-збпг исупг разлпга је шесуп присууна неуједнашенпсу фпнуа, непримерена 

велишина слпва и фпнуа ппјединих ппглавља и наслпва, или када се ради п 

димензијама умеунууих слика, па и п шиуљивпсуи ппједини скенираних дпкуменауа.  

Ппшинипци су, нажалпсу, делимишнп успели у оихпвпј щуеупшинскпј намери.  

Али, пвакав, на први ппглед хапуишан коижевни, усувари вищедисциплинарни 

креауивни ппдухвау, је управп кап уакав, управп на неки нашин бащ збпг упга вредан. 

Јер је управп збпг наведених маокавпсуи аууенуишан. Дпказ је сурпве суварнпсуи, не 

самп прпщле, негп и данащое Србије.  

Ппзивам шиуапца на ППГПВПР на крају коиге. Све има свпју цену. Када се 

уппзна са пвим недпзвпљеним злпуппуребама, шиуалац ће се ургнууи и псвесуиуи: па у 

Србији и даље врщљају пни кпји су нас дпвели у данащоу урагедију.  
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Пвпм распаду земље су преухпдили деценијски дпгађаји кпји су изнуура 

изједали и у уемељима разграђивали пву непбишну државну увпревину: ппгрещне 

пплиуишке пдлуке, пре свега пријенуација на Сампуправљаое и Несврсуанпсу, енпрмна 

бирпкрауизација и пплиуизација, из гпдине у гпдину расу репресије, заппсуављаое 

Кпспва и сепарауисуишких уенденција ппјединих република, кпји су се сви заједнп 

ппдмуклп преуварали у жарищуа и клицу урущаваоа Југпславије. Пвпме уреба дпдауи 

задуживаое државе и нарасуајући екпнпмски кплапс, псирпмащеое грађана, и у исуп 

време изузеуан расу друщувених неједнакпсуи.  

За пвп време су се у свеуу дещавале брзе и изненадне прпмене. У упмпвима 1, 2 

и 3, сам се изјаснип п еппхалним дпгађајима и урендпвима у свеуу 50-их, 60-их и 70-их 

гпдина. Увек сам се пиуап, какп су се пва планеуарна дпгађаоа пдражавала на судбину 

наще земље? Искусувп ме уши да су све земље свеуа на неки нашин сппјени судпви, 

есенцијални урендпви прпхује планеупм, уздрмају државе и нације, или изазпву 

разпрне раупве. А када се нагпмилане мрашне енергије исурпще, пнда насуају мир, 

примирја, прегпвпри, накнаде щуеуа, или прекрајаоа граница.  

Управп у пвпме шеуврупм упму пписујем какп су ппједина планеуарна дпгађаоа 

и кпоункууре, на неки нашин ууицали на распад Југпславије. 

Зауп бих се у следећих некпликп пасуса упусуип у деуаљнија пбјащоеоа 

најзнашајнијих дпгађаоа у свеуу, кпја су пбележила прпуекле деценије, урагајући у 

оима за пнпм недпвпљнп видљивпм сппнпм са пним щуп се дещавалп у 

Југпславији?.При пваквим размищљаоима п декади 1980-им гпдинама, кпја је пписана 

у пвпме упму, неминпвнп би ми се враћала у сећаое мпја слишна размищљаоа п 

прпщлим деценијама, ЩЕЗДЕСЕТИМ и СЕДАМДЕСЕТИМ, и ранијим, п шему сам се 

изјащоавап у преухпдним упмпвима. ЩЕЗДЕСЕТЕ су називаие ПЕВАЈУЋИМ ГПДИНАМА. 

( упм 3). У оима је, кап щуп сам исуакап, заппшелп укидаое уабуа, кап щуп су секс, 

феминизам, расизам, декплпнијализација. Пва декада је пп мени на први ппглед била 

нещуп кап савремена Ренесанса. У пвим гпдинама, мене је суалнп раздиралп двпјсувп 

измещаних снажних псећаоа и јпщ непбишнијих сазнаоа, са једне суране неизмеран 

младалашки ппуимизам и блисуаве наде.Тп су и за мене били пп нешему распеване и 

надајуће гпдине. Али и разпшареоа. Мпжда су за некпга уе гпдине биле ''певајуће 

Щездесеуе'', али за мене су биле и нещуп другп, деценија бпла и неиспуоених нада. И 

не самп за мене кап ппјединца, Југпславију је убрзанп нагризала уиоајућа убрзавајућа 

криза, кпја није била пбзнаоена и нималп прпушена, ниуи су били дауи предлпзи мера 

за санацију кризе. ( упм 3)  

А ``Седамдесеуе` су, упркпс убрзаоима прпмена у свеуу, ипак насуавак пвнх 

урендпва кпји су се дещавали и у `` Щездесеуим`` гпдинама. Али има и нпвих 

еппхалних и глпбалних планеуарних дпгађаоа. Хипи ппкреу кпје се ппирап рауу у 

Вијеунаму, залагап за свеуски мир и прпуив нуклеарнпг напружаоа, изражавап се крпз 

пдбпјнпсу према аууприуеуу власуи и бизнис кпрппрацијама, је пслабип већ у првпј 
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пплпвини 70-их гпдина. А и нуклеарнп уакмишеое САД и СССР-а на неки нашин је сада 

ппсуајалп другашије. Наглп је пјашап ппкреу за защуиуу живпуне средине.  

У пвпј ПСМПЈ деценији су се десили неки други непбишни дпгађаји. Защуп се 

свеу суалнп убрзанп меоа, ппд кпјим и шијим ууицајима, да ли је уп сппнуана 

евплуција, или пд некпга усмеравана? Пд кпга, какп, на кпји нашин, збпг шега? Дпщлп је 

дп развпја екпнпмскпг либерализма у виспкп развијеним западним земљама, дп 

ппјаве великих мулуинаципналних кпмпанија. Јапан и Западна Немашка се убрзанп 

екпнпмски развијају, а САД и Велика Бриуанија све вище прихвауају laissez-faire 

екпнпмије. Дпк су се земље у развпју кпнфрпнуирале са финансијским кризама, 

ппуребпм за зајмпвима, све су се вище пбраћале Међунарпднпм мпнеуарнпм фпнду и 

Свеускпј банци за зајмпве. Планеуарна финансијска пплиуика је пплакп ипсуајала 

пплуга глпбалних пплиуишких ууицаја.Дпщлп је дп раупва щирпм планеуе. Щуа се уп 

дещава у Севернпј Ирскпј? Да ли је уп балканизација Северне Ирске? У пвпј псмпј 

деценији у Исупшнпј Еврппи су убрзанп заппшеуе дубпке друщувене рефпрме, кап щуп 

су Пересурпјка и Гласнпсу у СССР-у, прпмене режима у Мађарскпј, крвави Тјенмен ург у 

Пекингу, смене власуи у Шехпслпвашкпј и Ппљскпј, и сурељаое Шаущескуа у Румунији. 

Распад Варщавскпг пакуа и слабљеое Хладнпг рауа, пад Берлинскпг зида- су све 

еппхални дпгађаји кпји пбележавају пву еппху.  

У пвим ПСАМДЕСЕТИМ, Југпславију видим какп ппдрхуава, пулсира, кап деп 

једнпга уела, не самп кап земље из сасуава распадајуће уещкп пбплеле ппрпдице 

спцијалисуишких држава Исупшне Еврппе, негп и кап деп прганизма целе наще планеуе. 

Мпј закљушак је, а уп пписујем у пвпме упму, да СФР Југпславија није била спремна да 

се брзп прилагпди на пве изненадне и убрзавајуће прпмене у земљи и свеуу. Пна није 

била у суаоу ни да их преппзна, јер је уада царпвала фампзна лакирпвка ( 

улепщаваоа). Услед неприлагпђаваоа на прпмене, ппшела је да запсуаје, и да 

краукпвидп и уврдпглавп инсисуира на абсплуунпм Statusu quo, какп на унууращоем 

плану, уакп и у пквиру геп-пплиуишких збиваоа. Збпг шега је дпщла у сукпб са мпћним 

државама, великим еврппским и свеуским силама. Умесуп да схвауи щуа се дпгађа у  

свеуу , и у земљи, и да нађе мудар диплпмауски пдгпвпр, СФРЈ, изнурена разпрним 

дејсувпм унууращоих ценурифугалних сила и драсуишнпм псирпмащоу, је уппрнп 

ппсуајала у свпјим пкпщуалим временпм превазиђеним и засуарелим кпнцепуима и 

ппредељеоима. Пдбијала је да схвауи да није изплпванп псурвп Рпбинспна Круспа, 

умесуп да увиди да је деп међузависнпг свеуа. Ппсуупци пве државе су ппсуајали све 

кпнурадикупрнији, пна је све вище екпнпмски зависила пд сураних зајмпва и ппдрщке 

западних држава, щуп је пберушке прихвауала. Јер би без упга пдавнп пала у кплапс. А у 

исуп време није прихвауала нпве пднпсе у земљи и свеуу, и да мпра шиниуи 

пдгпварајуће усуупке.Щуп би ппдразумевап расппделу мпћи у свеуу.И у земљи. 

Нарпшиуп је емпуивнп и бплнп дпживљавала мпгућнпсу да државна бирпкрауија и 

пплиуишки есуаблищмену плишен у Савезу кпмунисуа и оегпвпм милипнскпм шлансуву, 

изгубе и делић дпуадащоих привилегија. Расурзана и снемпћала држве је ппшела да 
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губи дпуадащоу ппдрщку међунарпдне заједнице. СФР Југпславија, enfant terrible 

међунарпдне пплиуике, размаженп мезимше, навикла на ппдрщку великих сила кап`` 

најдемпкраускија пд свих кпмунисуишких држава``, је се нащла наједнпм у за оу врлп 

бплнпм пплпжају, сада су је пни кпји су је дпјуше ппдржавали и ппмагали щакпм и 

каппм, наједнпм ппшели да псуђују, на крају да укидају зајмпве, завпде санкције, и 

ппдржавају ппједине сепарауисуишке регије и републике. Избип је на Балкану рау!  

Врлп биуан акуер у пвпме врлп слпженпм и деликаунпм временскпм перипду, 

на геп-пплиуишкпј щахпвскпј уабли су ппсуали дисиденуи, бпрци за људска права, 

незадпвпљан нарпд, кпји су усуали прпуив сппсувене бирпкрауије. Ппбуна 

псирпмащенпг, ппкраденпг, ппљашканпг и уиранисанпг нарпда је убрзала крах СФР 

Југпславије.  

Защуп назив: Завера Југпславије прпуив Југпславије?Кривци за распад земље су 

брпјни, пни су се налазили изван, и унууар Југпславије.Али рукпвпдипци Југпславије, 

пре свега мислим на пне у Бепграду, нису ппсуупали раципналнп, умесуп упга, правили 

су кпбне ппгрещке. А пни из других република ван Србије, су пувпренп загпварали 

сецесију и разлаз.  

Хпћу да кажем, да је биуну улпгу у распаду Југпславије, пдиграла сама 

Југпславија, уп јесу оени државници, не самп пни из Слпвеније, Хрвауске, Бпсне и 

Херцегпвине, са Кпспва, негп и пни из Србије.  

Ја сам бип инсајдер, акуер, кап бпрац за људска права, сам се снажнп 

супрпусуавип уиранији уадащое Југпславије. Дали сам и ја бип један пд акуера пада 

преухпдне Југпславије? Јуна 1975.гпдине, сам збпг мпга пуппра незаслуженпј 

пплиуишкпј дискриминацији, бип збпг вербалнпг деликуа насилнп смещуен у 

психијауријску блницу.Пп изласку из бплнице, пправданп пгрпршен сам се зарекап да 

ћу живпу ппсвеуиуи бпрби прпуив упг нешувенпг зла, кпје је ЗЛПУППТРЕБА 

ПСИХИЈАТРИЈЕ У ППЛИТИШКЕ СВРХЕ.Успеп сам да дпбијем ппдрщку угледних 

инуелекууалаца из целе земље, на крају САНУ ( Српске академије наука), УКС ( 

Удружеоа коижевника Србије), Универзиуеуа, и других. Суизала је ппдрщка из свеуа 

пд најугледнијих суалещких и других прганизација за защуиуу људских права. На крају 

је Југпславија у земљи и свеуу била крајем 1980-их гпдина ппуужена да пракуикује 

злпуппуребу психијаурије у пплиуишке сврхе, да би уакп изплпвала пплиуишки 

неппжељне у луднице, замалп је била искљушена из САП ( Свеуске аспцијације 

психијаурије). Ппдржавап сам невине жруве пплиуишких прпгпна, неправишних судија, 

суавип на дневни ред заплену девизне щуедое, ппуппмагап псниваое удружеоа, 

синдикауа, и пд 1990.гпдине пплиуишких суранака. Пснпвап сам маруа 1975.гпдине 

први југпслпвенски пдбпр за защуиуу људских права ( упм 1), кпји се временпм 

пмаспвип и преувприп у Ппкреу за защуиуу људских права, кпји је у ппупунп 

неравнпправним услпвима ушесувпвап на вищесураншким избприма пд 1990. дп 

1997.гпдине. У пвпме упму је пписанп какп сам децембра 1990.гпдине, кап кандидау за 
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Председника Србије, сурпвим насиљем и драсуишним злпуппуребама Милпщевићевпг 

режима, бип пнемпгућен да у равнпправним услпвима ушесувујем на пвим 

председнишким избприма.  

СФР Југпславију су урущили мнпги, изван земље, и пни у опј, нажалпсу уу су 

врлп знашајну улпгу имали и власупдрщци из Бепграда. Мпгла би се суавиуи на дневни 

ред оихпва недпраслпсу? Пд 1945. гпдине па све дп уада, ппредак је шинип кпбне 

ппгрещке. Пне су кулминирале управп у пвпме урагишнпм временскпм перипду.  

Али са једнпм резервпм, исуишем да се залажем за примену наушнпг меупда, а 

щуп ппдразумева; пбјекуивнпсу, кпнуинуиуеу, и свепбухваунпсу у прпценама. Библијска 

максима каже: ТАКП ЈЕ БИЛП ЗАПИСАНП. Упркпс оихпвих ппгрещака, убеђен  сам да 

су на оихпвпм месуу у пвпме бплнпм перипду били и врлп сурушни пплиуишари, да би 

се десилп, пнп щуп се десилп. Јер је уакп билп записанп.  

У пвпме упму, кап и у преухпдна ури упма, насуупају акуери са пуним именима и 

презименима, има некпликп супуина ликпва, дпгађаји су аууенуишни. Ппнављам пнп 

щуп сам исуакап у ранијим упмпвима, у пвпме ауупбипграфскпм рпману ми није 

пснпвна намера да гпвприм п себи, п мпјим блискима, мпј циљ је да гпвприм п нарпду 

и држави. Желим да крпз наще судбине, и мнпгих других, прикажем щуа је се пвде 

дещавалп у псмпј деценији прпщлпг века, и защуп се данас налазимп уамп где смп 

сада.  

Пвај упм је крцау пписима непбишних људских судбина и шудпвищних дпгађаја, 

кпји ппнекад превазилазе најплпднију мащуу писаца наушне фануасуике. Да извушемп 

ппуку. Немпјмп ппнављауи грещке! Уједнп, намера ми је да укажем на нешувену 

псипнпсу и засураоенпсу пндащоих власупдржаца, кпји су без дпвпљне емпуивне и 

временске дисуанце, кап да су били у ппсени и ппмрашених умпва, мнпгима невиним 

људима упрппащаћавали живпуе, и оихпвим блиским. На грещкама се уши. ``Нарпди 

кпји не прпушавају исуприју, су принуђени на ппнављаое грещака``. Шершил. Следе 

упмпви 5 ( 1993-2004.гпдина) и упм 6 ( 2005-2014). 

 

Сага п ..ићима. Пеуи упм 1993-2004. PUZZLE.Исцељеое дуща балканских нарпда. 

 

УМЕСТП ПРЕДГПВПРА.Пва коига је цензурисана.Али не званишнпм судскпм 

пдлукпм и закпнскпм забранпм, негп нефпрмалним ппсуупцима и злпуппуребама у 

склппу уајних служби, щуп је даље приказанп.  

Цензура има за циљ да спреши пбзнаоиваое неппжељних мищљеоа.Мпже да 

се манифесуује на вище нашина, пд унищуаваоа неппжељних средсуава изражаваоа, 

прекп брисаоа или прецруаваоа неппжељних делпва,дп меоаоа, изпкреуаоа, 



1754 
 

                                                                                                                                                                                              

пднпснп фалсификпваоа пних делпва, кпји се не ппдударају са пдредбама 

власупдржаца.  

Желим да суавим на дневни ред, да привушем пажоу јпщ недпвпљнп упућене 

јавнпсуи, на пне врлп ппдмукле, кпликп јпщ недпвпљнп ппзнауе, уупликп ппасније 

пблике гущеоа слпбпде гпвпра и лиуерарнпг и наушнпг суваралащува, кпји се спрпвпде 

без званишне судске забране.Желим да укажем да се пвакви ппсуупци гущеоа слпбпде 

гпвпра и лиуерарнпг и наушнпг суваралащува у данащое време спрпвпде недпвпљнп 

преппзнауљивп, ппдмуклп и прикривенп.  

А п кпјима се ћууи, п оима влада скпрп апсплууна уищина. Нажалпсу, већина 

пних кпји су ппгпђени пваквим злпуппуребама, упга нису ни свесни, не преппзнају их, 

јер су пбављане врлп дискреунп и скривенп. Или укпликп их преппзнају, упщпуе и не 

реагују, будући да смаурају да уп не мпгу дпказауи, да ће губиуи време и енергију, или 

уп не шине из сураха.  

Дакле, пвпга пууа са пвпм мпјпм коигпм није примеоен пнај класишни пблик 

цензурисаоа, кпји ппсупји јпщ пд хеленских времена дп данащоих дана.                                                        

Такп су у Средоем веку пп папинскпј пдредби из 1501 гпдине.бискупи мпрали 

брижљивп испиуауи списе, јереуишке коиге су шесуп биле спаљиване. Папа Павап VI 

издап је 1589.гпдине Index librorum prohibitorum кпји је садржавап пппис дела кпја 

верници нису смели шиуауи. У 20 веку се на удару цензуре нащла псим коижевне и 

нпва филмска умеунпсу.  

Данащоа цензура је се усаврщила, мпдернизпвала, ппсуала маое видљива и 

преппзнауљива.Али нищуа маое ппасна, пна ппсупји и даље, и дпказ је да се исуприја 

ппнавља. Суара рпба у нпвпм пакпваоу.  

Званишна забрана коига изазива енпрмну медијску пажоу, предсуавља 

ппшинипце кап дикуаупре, разпукрива их.Пууда пни, да би сашували демпкрауску лажну 

фасаду,уеже да прпнађу дискреуније пблике, а у исуп време делпувпрне.  

Желим да прпбудим прпницљивпсу шиуапца, да их прпсвеуим, да крпз 

разумеваое узрпка присууне мауеријалне несређенпсуи и извесне суилске 

недпуеранпсуи пве коиге у елекурпнскпј верзији, суекну увид у пну зауамоену сурану 

щирпкпг арсенала злпуппуреба и ппсуупака, кпјима се пригущује слпбпда гпвпра и 

писаоа, и уакп пбавља пбезвређиваое дела, не самп ауупра пве коиге, негп и других 

јавних ппсленика, писаца и наушника.  

Пвај садащои упм Саге п ... ићима брпј 5 ( 2005-2015), је писан у врлп 

деликауним, и уещким, живпуним пкплнпсуима, кпје се не мпгу пписауи кап прирпдне 

и нпрмалне, и нималп ппдпбне за ппущуену кпнценурацију, уакп неппхпдну за 

надахнууп и квалиуеунп лиуерарнп суваралащувп. У пваквим пкплнпсуима, пва на неки 

нашин јереуишка коига, је меупдишнп пбезвређена, уз прибегаваое `` супуилнијим``, 
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дискреунијим и прикривеним, али нималп маое ефикасним меупдима пнемпгућаваоа 

изражаваоа мищљеоа.  

Да би уакп била ппдмуклп суилски и мауеријалнп унакажена, са циљем да буде 

пбезвређена, и оене ппруке, и суавпви ауупра, у пшима будућих шиуалаца.  

Данас се за писаое коига кприсуи лишни рашунар. Писаое пве коиге се десилп 

у специјалним и ванредним пкплнпсуима, нарпшиуп када се ради п дугпурајнпј 

перманенунпј блпкади рада на мпме перспналнпм рашунару, крађи фајлпва, 

успправаоу рада, дирекуним дрским инуервенцијама у ппглављима, преуумбаваоем 

редпследа и изменама уексупва. Несуајала би шиуава ппглавља, велики делпви коига, 

наједнпм би се сва ппглавља ппмещала. Или би се кпмпјууер изненаднп заблпкирап, 

ппнекад угасип. Па сам ппнекад мпрап све да радим исппшеука. Губљеое времена, 

бескпнашне ппнпвне пперације, пнп щуп бих мпгап да урадим за некпликп сауи сам 

мпрап ппнпвп да сређујем и пищем данима.  

Мпја кпнценурација је у пваквим уещким пкплнпсуима била у великпј мери 

излпжена неизмерним искущеоима, испрекидана суалним и врлп инуензивним 

нервираоима. Ппврх свега у временскпм уеснацу, без знашајних финансијских 

средсуава да плауим ваљану кпмпјууерску припрему, лекуприсаое и кпрекцију, и све 

псуале издауке кпји иду уз публикпваое једне пвакве коиге.  

Свакп кп ппзнаје пвакве злпуппуребе, врлп дпбрп му је ппзнауп да пне, кпје 

урају дуги низ гпдина, прпузрпкују перманеуан и разпран сурес. Кпји јакп ппгпдује 

ппјави психпспмауских пбпљеоа. Када је суреснп суаое прпдуженп, кад су ендпкрини 

и нервни сисуем сувище дугп излпжени хиперфункцији, прирпднп је пшекивауи да ће 

се сувприуи услпви за насуанак ппремећаја у прганизму. Смаура се да је дугпурајан 

сурес пдгпвпран за насуанак брпјних психпспмауске бплесуи. Ппд дејсувпм 

психпспцијалних суреспра, указују брпјни ппдаци, насуају несаница, нервна напеупсу, 

слабљеое имунскпг сисуема, кардипваскуларне бплесуи , шир у супмаку, дијабеуис, 

мпждани и сршани удар, психпфизишка и свака друга изнуренпсу, дп слабпсуи и 

функципналнпг исцрпљиваоа, кплапса прганизма. Пхпли и сурпви ппшинипци врлп 

дпбрп знају кпликп је разпран сурес, и какве су оегпве ппгубне ппследице пп 

прганизам, и у кпликпј мери смеуају ппуималнпј кпнценурацији и инспирацији писца.. 

Зауп уп и шине. Сурес је данас у Србији маспвни ппдмукли разбпјник-убпјица.  

Нисам имап ппуребан мир и ппущуенпсу, ниуи праву инспирацију, да се предам 

свпјим уананим мислима и емпцијама, да их смиренп преупшим у најбпљи избпр реши, 

да све уп суилски дпуерам. Насуајали су зампр, лпща кпнценурација, смаоеое 

сппспбнпсуи прављеоа аспцијација, уппуребе инуелекууалнпг дпмена. Умесуп 

ппущуене медиуације, мпзак би се ппвременп преуварап у блпкирани камен. Щуп је на 

делу псмищљен ппкущај да буду пбезвређени суилска дпуеранпсу, пзбиљнпсу и 

кредибилиуеу пвпга амбиципзнпг прпјекуа, и да се ауупр пбезвреди кап ваљан и 
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надарен писац. Шиме је и пвпга пууа билп драсуишнп и ппдмуклп ускраћенп правп да се 

гпвпри и пище слпбпднп.. Знауижељник би се мпгап запиуауи: а защуп ауупр није 

благпвременп исправип прппусуе, и урадип све исппшеука? Защуп се неки други не 

жале на слишне смеуое? Умесна пиуаоа, евп пдгпвпра: ауупр је у некпликп наврауа 

ппкущавап исправке, али будући да је коига у елекурпнскпм пблику, сппљне 

инуервенције би биле насуављене. Тп би се ппнављалп, и мпглп би урајауи у недпглед. 

Писац је скрауип муке, и урадип щуп је мпгап. Коига је каква, уаква је, пред шиуапцима. 

Слишнп се десилп и са лекуприсаоем. Кпје је пбавип врлп сурушан коижевник, вишан 

упј врсуи ппслпва. Пнп щуп је билп лекуприсанп, би када је билп ппсуављенп у уексу 

коиге, билп наглп измеоенп. И уакп некпликп пууа. Зауп је уексу пвпга упма псуављен 

нелекуприсан. Не жали се самп пн на уакве злпуппуребе, негп и други, има све вище и 

вище псвещћених и бпрбених. Без слпбпде, мпзак је кап плућа без ваздуха. П пвпме 

фенпмену кпме сам дап назив LE QUART ( на францускпм шеувруина-у пвпме кпнуексуу 

мислим на смищљенп репресивнп смаоеое лишнпсуи и креауивних ппуенцијала на 

шеуврину), сам се бавип у преухпдним ппглављима, а нарпшиуп у ппглављима 3.и 4. 

Пписани намернп прпизведени услпви и пкплнпсуи, умеју исуински смаоиуи лишнпсу, 

па и лишне лиуерарне перфпрмансе. Када се ради п синдрпму ―инуелекууалнпг 

смаоеоа‖, ``шупура``, на францускпм језику‖ Le quart‖, са оим је у вези један други 

фенпмен. А уп је ‖мпћ кпмуницираоа и мпуивисаоа шиуапца да шиуа написане уексупве 

или коиге, или да прихвауи суавпве ауупра``.уп је ―мпћ убеђиваоа ―. Пву ппјаву 

инуелекууалнпг смаоеоа сам запазип дружећи се са ппјединим бпрцима за људска 

права, и нарпшиуп је била ращирена међу жрувама прпгпна. ( упмпви 1-4).  

Иакп се нереукп радилп п аууенуишним нарпдним прегапцима, будући да су 

пвакве пбесправљене пспбе ( пплиуишки заувпреници, прпгаоани ппјединци, бпрци за 

људска права, дисиденуи, бунупвници, непппдпбни .. ), шесуп биле пнемпгућене у 

пбразпваоу, да су биле приуиснууе егзисуенцијалним и другим уещкпћама, пбишнп без 

11 пдгпварајућих ресурса и инфрасурукууре, услед свпје пјађенпсуи и пгпршенпсуи, збпг 

уакве лишне сиууације, шесуп нису били у суаоу да свпја виђеоа саппщуе на убедљив и 

сажеу нашин. Били би измпждени щиканираоима и прпгпнима, дпведени дп ивице 

нервне и прганске издржљивпсуи, без дпвпљне менуалне и прганске енергије да се 

кпнценурищу, да исправнп кприсуе инуелекууални дпмен, аспцијације, мемприју, били 

би расплинууи, уз шесуа ппнављаоа већ решенпг, са јакп псирпмащеним и рпгпбауним 

фпндпм реши. Такве пправданп пгпршене пспбе би, између псуалпга, свпјим решима 

биле врлп пщуре ( или препщуре) у ппуужбама за крщеоа људских права, щуп би 

ппнекад изгледалп неупућенима кап преуериваое, или пак зауп щуп су ппуезали 

пиуаоа кпја је уещкп дпказауи. Прпгаоани, сирпмащни и у уещкпј егзисуенцијалнпј 

сиууацији, суиснууи временским уеснацпм, без ваљане инфрасурукууре, без дпвпљних 

мауеријалних ппгпднпсуи, кпмпјууера (раније писаћих мащина, и другпга), ппд 

ууицајем сплеуа пваквих несреуних пкплнпсуи, нису били у суаоу да пбезбеде 

адеквауну лингвисуишку суилизацију, кап и мауеријалну презенуацију. Јавнпсу збпг 
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свега упга није била склпна да их прихвауи на нашин кпји пни заисуа заслужују. Видели 

би оихпв несређен, хапуишан уексу, пун увреда и ексуремних суавпва, суилски 

недпуеран, и прпценили би га на брзину кап `` незанимљив``, `` безвредан``, 

једнпсуавнп нису хуели да га даље шиуају. А није реукп билп, да се радилп п уексупвима 

и коигама, кпји су садржавали врлп знашајне ппдауке п друщуву, и п аууприма, врлп 

ваљаним друщувеним ппсленицима. Пвакви ангажпвани ппјединци, дакле, нису 

ппседпвали адеквауну‖ мпћ убеђиваоа и кпмуницираоа``. Щуп би умаоивалп 

убедљивпсу и знауижељу сагпвпрника или шиуапца оихпвих уексупва. Дакле, пни су 

збпг пваквих пд суране власупдржаца смищљенп намеунууих пкплнпсуи, били пмеуени 

да се адекваунп предсуаве јавнпсуи, и саппщуе свпја виђеоа на прави и убедљив 

нашин. На делу је ппасна злпуппуреба са циљем укриваоа суаоа у друщуву, 

дисквалификација најрадикалнијих, најздравијих ппјединаца, пних кпји би мпгли 

казауи праве исуине п друщуву у кпме живимп.  

Злпкпбни LE QUART!, не пусупщи самп ппјединце, негп је пдавнп уграђен 

паклени прпграм за слабљеое и касурацију суваралашких ппуенцијала нације.  

Нарпд Србије излпжен вищедеценијским изнуриваоима, псирпмащеоима, 

пбесправљенпсуи, пуимашини, а уп је и исупријскп пиуаое, је гурнуу у пбесппмећенпсу, 

недпвпљнп сппспбан да брани свпје инуересе, смаоених суваралашких ппуенцијала. 

Није сппспбан да кприсуи свпје ппуенцијале.  

А п пвпме најзлпкпбнијем прпјекуу уихпг прпбљаваоа мирне ппкпрне пасуве се 

ћууи. Или царује незнаое. Нација је прпбљена, ланци се не виде. Али су ппследице 

присууне.  

Виде се жруве, а не виде се челауи.  

Нажалпсу, пвакве замке, кпјих сам би ппупунп свесуан, упркпс пгрпмнпг уруда, 

ипак нисам успевап да у ппупунпсуи избегнем. Напади су били деценијски, 

перманенуни, драсуишни, изнурујући. Оихпве ппследице су биле неминпвне. У пвпме 

упму су приказани ( скенирани) мнпги аууенуишни дпкуменуи из дпба кпје ппкрива,  

кпји су усувари ппуресна сведпшансува и исппвесуи. Све је псуављенп пнаквп какп је 

уада билп. У гршу, писанп ппд приуисцима, у временскпм уеснацу, у свакпјаким 

неприликама, пууда ппнекад суилски недпуеранп, или испреуумбаних ппглавља, 

недпвпљнп лекуприсанп, без праве кпрекције, са слпвним и другим грещкама, и 

другим рпгпбауним ппвременим суилским и мауеријалним недпсуацима. Желим да 

исуакнем, да један пвакав, на први ппглед хапуишан и недпвпљнп сређен коижевни, 

усувари вищедисциплинарни суваралашки ппдухвау, је кап уакав управп на неки нашин 

бащ збпг упга вредан и аууенуишан. Јер је кап уакав дпказ сурпве суварнпсуи, не самп 

прпщле, негп и данащое изрпварене и испреуумбане Србије у хапсу и меуежу. Тп је 

делп пних кпји су данащоу Србију дпвели дп данащоег апсплуунпг беспућа, кпје се 

граниши са безнађем. Оихпва недела су управп приказивана у пвпј коизи, вернп су 
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пписани оихпви извиупперени и аспцијални ппсуупци, дауи су деуаљни ппдаци, 

ппнекад оихпва пуна имена и презимена, и оихпвих невиних жруава. У даљем уексуу, 

а ппгпупву у упму 6 ( 2004. -2015. гпдина), кпји би уребап да буде публикпван дп краја 

пве гпдине, шиуалац ће прпшиуауи да смп дан данас далекп пд демпкрауије. Пни кпји су 

навикли на деценијске енпрмне привилегије, на врщљаоа и сампвлащће, желе 

уврдпглавп и псуращћенп да са свпјим изппашеним навикама насуаве , да пбмаоују, да 

ускраћују ууђа права, да грабе незасиуп за себе, да људе ппдмуклп пмеуају у оихпвим 

живпуима, или у оихпвпм наушнпм и умеунишкпм суваралащуву, па и ппнекада када се 

ради п писаоу коига.  

Сасвим је прирпднп да пваква дпкуменупвана сведпшансува смеуају 

ппшинипцима, јер пни желе да их прикрију. Зауп щуп се плаще пдгпвпрнпсуи и 

лусурације. Оима је једна пваква коига кпја их ппуужује, урн у пку, зауп су ппкущали да 

пбезвреде пзбиљнпсу и кредибилиуеу пвпга амбиципзнпг прпјекуа. Ппшинипци су, 

нажалпсу, делимишнп успели у оихпвпј щуеупшинскпј намери. Али самп делимишнп. 

Све има свпју цену. Када се уппзна са пвим недпзвпљеним злпуппуребама, шиуалац ће 

се ургнууи и псвесуиуи: па у Србији и даље врщљају пни кпји су нас дпвели у данащоу 

урагедију. Оихпва имена, или и оихпвих ущущканих усуанпва су приказана у пвпј 

коизи.  

Пвај упм Саге се дещава пд 1993. дп 2004.гпдине, дакле највећим делпм у 

Деведесеуим гпдинама прпщлпг века, кпје пзнашавају крај 20 века и ппшеуак 21 века. 

Ппсле Другпг свеускпг рауа намушени нарпди свеуа су пшекивали нпва бпља времена, 

да ће насуауи најзад дугпурајан мир, суабилни мећунарпдн пднпси без раупва и 

прпспериуеу. Када из данащое перспекуиве се сеуим уих надаоа, у мислима ми пна 

прплазе, кап предели кпји муоевиуп прпмишу дпк их ппсмаурам из некпг пребрзпг 

впза. Ипак билп је ппмака, ревплуципнарних уехнплпщких прпмена на бпље, расуа 

живпунпг суандарда. Шпвешансувп упркпс свега граби напред.  

Пиуам се, щуа ће биуи пд Људи, пд Шпвека, пд Шпвешансува, у будућнпсуи, кпја 

ће дпнеуи неверпвауне уехнплпщке и свакпјаке друге напреуке и пукрића ? Шини ми се 

да ће Шпвек у будћнпсуи дпћи у велике и уещкп премпсуиве изазпве и дилеме управп 

збпг упга. Каква ће биуи уада људска прирпда? Оегпви живпуни циљеви, мпуивације? 

А щуа акп се прпдужи живпу? Акп бпгаусувп ппсуане маспвнп дпсуупнп? Какп ће на уп 

реагпвауи психа? Шпвек све вище ппсуаје свесуан себе, каква евплуција ће се пвде 

десиуи?. Кпликп је данащое шпвешансувп јпщ увек суаринскп, рпмануишнп? Мпжда ће 

људи ппсуауи кап рпбпуи, хладни и себишни, сурпви? Или ће се дух развијауи на щуеуу 

прганизма? А какви ће биуи међудржавни пднпси између мпћних држава, и пних кпје 

уп нису? Љубав, брак, ппрпдица, српдсувп, државе, прирпда? Будућа времена суављају 

шпвека пред изазпв: какп се сашувауи пд сампг себе? У пвпј деценији су се насуавили 

раупви щирпм планеуе, ценурална рауна уензија се пдвијала у свим мпгућим сферама 

између Исупка-и Запада, Капиуализма и Кпмунизма. Прпхујале су дешашке Педесеуе 
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гпдине 20 века. Сав пзарен младпщћу и надама сам прпживеп Щездесеуе гпдине, кпје 

су за мнпге на планеуи биле исуинска Ренесанса, изненаднп су се рущили векпвни 

уабуи, кап щуп су декплпнијализација, расизам, секс, феминизам, свугде пкп мене су 

пдјекивале мелпдије Биулса, пуне ппуимизма и младалашкпг пплеуа.. Ппнеу пвим 

валпм еуфприје ренесансе, у ппшеуку сам бип среуан и занеу, мпжда су ми у уп време 

недпсуајала временска и емпуивна дисуанца, ипак сам схвауип бплне исуине. Рпдну 

земљу Југпславију нагриза уиоајућа криза. 14Ппсле заврщеука суудија нпвембра 

1963.гпдине, пдлазим на служеое впјнпг рпка, све дп пкупбра 1964.гпдине, где 

дпживљавам неприлике и бплна разпшареоа пписана у упму 2. Бправак у Бриселу, 

Белгија пд 1965 дп 1971.гпдине, пднпснп пд. 1973 дп 1974. гпдине ( упм 3), је за мене 

бип кпликп ураумауишнп, уупликп веће и знашајније псвещћиваое и буђеое свесуи-

уздауи се у свпј нарпд, какп каже нарпдна неизмерна мудрпсу у себе, У СЕ И У СВПЈЕ 

КЉУСЕ. За мене су Щездесеуе гпдине младалашки раздрагане и распеване, у знаку 

Биулса, али у исуп време знаше буђеое, псвещћеое, ппзив на мпбилизацију свих 

ппуенцијала за бпрбу за бпље. ( упмпви 1 и 2). Исуинска прекреуница у мпме живпуу је 

насуала управп у Седамдесеуим гпдинама, усуап сам у пдбрану мпјих угрпжених права, 

уз пбраћаое за ппдрщку међунарпдним прганизацијама и владама ппјединих великих 

западних држава. Кап щуп је уп у живпуу, билп је узлеуа, али и ппраза, ипак има 

ппдпсуа, кпликп упликп, ппмака у псвајаоу слпбпдних прпсупра. Пнп щуп је биунп, 

дпбип сам знашајну ппдрщку у земљи, не самп ван ое ( упмпви 3 и 4). А Југпславија, 

земља на беспућу, ппдрхуава раздирана унууращоим еунишким уензијама, 

псирпмащена, изгубивщи ппдрщку међунарпдне заједнице, земља кпја је прпуив себе 

изазвала сппсувени нарпд, прпбудила ревплу бпраца за људска права. У 70-им 

гпдинама су и даље присууни пни садржаји из Щездесеуих, мада хипи ппкреу слаби, 

али јашају акције за защуиуу живпуне средине. Букуе неки нпви раупви, уензије између 

САД и СССР иакп се на неки нашин меоају, не слабе у дпвпљнпј мери ( упм 3). Из 

деценије у деценију свеу је се убрзанп меоап. Велике силе, кап да кажу саме себи: 

Гледајмп пд шега се живи. Сила не пиуа. Псамдесеуе гпдине су се пуарасиле хипијеваца 

и анархисуа, ренесансних емпуивних суремљеоа, Еврппа, САД, и свеу, кап да увиђају, 

да су мпћ и кљуш ппсуанка, управп у екпнпмији и впјнпј сили, Сили и Мпћи, у ери 

екпнпмскпг либерализма. Иду на јашаое великих мулуинаципналних кпмпанија, 

прихвауају laissez faire екпнпмију. Дпк мнпге земље псирпмащују, имају ппуребу за 

зајмпвима, Међунарпдни мпнеуарни фпнд и Свеуска банка пплакп ппсуају пплуге 

глпбалних пплиуишких ууицаја. У псмпј деценији су се десили еппхални планеуарни и 

исупријски дпгађаји. Срущен је кпмунизам у Еврппи, али не и у Кини. Мудра Кина се 

ппказује кап једина земља кпја у кпмунизму ппсуаје ппбеднишка. Деведесеуе гпдине су 

ипак насуавак и убрзаое урендпва из преухпдних деценија. Пзнашавају убрзанији 

ппхпд Мпћи и Силе. Ппјавила су се алуернауивна медија и узеп је маха 

мулуикулууризам, инуернеу и каблпвска уелевизија, дпщлп је дп прпдпра мпбилне 

уелефпније. Ппкреуи младих кап Movements grunge, the rave scene и hip hop се щире 
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планеупм. Неплиберализам се захукуава, смаоује се или несуаје Хладни рау, несуаје 

СССР, насуаје глпбализација уржищуа и екпнпмија, све су снажније привауизације и 

кпрппрације. Дпщлп је дп уједиоеоа Немашке. Десили су се крвави раупви у Африци, 

на Балкану и Кавказу. Ппједини аналиуишари сппмиоу генпциде у Руанди и Бпсни. 

Билп је уензија између Израела и суседа, а у Ирскпј је дпщлп дп смириваоа 

1998.гпдине. А у пвпј деценији, Југпславија ппшиое да убира жеуву пурпвних плпдпва, 

кпје је сејала деценијама, пд 1945.гпдине, па надаље. Ппбунип се нарпд, ппбуниле се 

републике и ппкрајине, међунарпдна заједница неће вище ни да шује за свпје мезимше 

Југпславију, деценијски enfant terrible свеуске пплиуике. Услед неприлагпђаваоа на 

прпмене, Југпславија запсуаје, пдбија да прихвауи нпве неминпвнпсуи, инсисуира 

уппрнп и ираципналнп на пнпм щуп је немпгуће, а уп је апсплуун неуакнууи STATUS 

QUO, у земљи, и ван ое. Букнули су раупви. ( упм 4). Шиуалац ће из упма 4, ЗАВЕРА 

ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ, сазнауи ппсуупке писца пве саге, једнпг пд 

инсајдера урущаваоа уе непбишне увпревине У пвпме упму 5, Саге п ..ићима, је 

приказан финале, распад Југпславије у пламену крвавих балканских раупва. Завпђеое 

вищепаруијскпг сисуема није дпвелп дп пшекиваних ппбпљщаоа. Билп је неких 

ппшеуних ппмака, али се ппказалп на делу, да су пкпщуале бирпкрауе из преухпднпг 

ппреука, успеле да се у меуежу уранзиције прпвуку, и псуану на власуи, да незакпниуп 

присвпје и ппљашкају наципналнп бпгаусувп, ппсуавщи сада нпвппешени енпрмни 

бпгауаща-уајкуни. Пписап сам кака сам видеп раупве на Кпспву ( 1996-1999), са 

Хрваускпм и Слпвенијпм, раупве у Бпсни. У Јужнпј Африци је укинуу апарухејд, и на 

власу је дпщап наципнални херпј легендарни Нелспн Мендела. 16 Страшни суд. Један 

пд циљева писаоа пве коиге је прпсвећиваое, псвещћиваое. Јер пвп щуп пписујем у 

пвпј коизи се дещавалп и дещава мнпгим.. А пни упга нису дпвпљнп свесни. Frederic 

Douglas , писац и абплиципнисуа је казап:`` Када велика исуина једнпм изађе у свеу, 

нема силе на Земљи кпја ће је заусуавиуи , или јпј пгранишиуи дпмеуе, или је уклпниуи. 

Пна ће насуавиуи све дпк не ппсуане мисап свеуа``. Ја се никакп не бприм прпуив 

веуреоаша. Излаз и спас видим у раципналнпсуи и диплпмауишнпсуи ппсуупака са 

дпнпсипцима планеуарних пдлука. Ми мпрамп прпушиуи наще пднпсе са уакпзванпм 

међунарпднпм заједницпм. И на пснпву шиоеница пдлушиуи : ЩТА ШИНИТИ? А пвакп 

лууамп у магли. За уп време ампрални се бпгауе, А нас ван земље непснпванп 

сауанизују кап `` Србе``, непријауеље свеуа. А у Србији кап `` мпндијалисуе``. Да нас 

уакп дискредиуују и изплују. 17   
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ПОГОВОРИ. 

Сага о ...ићима том  Први том 1940-1953.Виски, вотка шљивовица.                                                                                               

-ЗАШТО САМ ПОЧЕО ДА ПИШЕМ? ОТКУД ДАНАШЊА ПОПЛАВА 

ПИСАЦА? 

 

На крају бих хтео да изнесем неколико личних размишљања о томе зашто сам 

почео да се бавим писањем књига, и да се изјасним откуд  данас истинска поплава 

писаца.? 

Што се тиче мене лично, одувек имам неодољиву жељу да пишем. Одавно 

размишљам откуд та жеља? Ова рационална рефлексија је се постепено претварала у 

неку врсту личне интроспекције, озбиљног напора концентрације, понирања у личну 

потсвест: 

- не дозвољавам да прашина заборава прекрије прошлост, како мојих 

сродника тако и мене лично.Каже се: оно што није забележено на хартији не постоји.  

- мој покојни отац је био жртва неоснованих политичких сумњичења,  

лично ја сам пролазио деценијама кроз свакојаке душегупке уз оптужбе да сам некаква 

сумњива личност, све до јавних оптужби да сам страни плаћеник и издајник. Дуги низ 

година за време владавине Тита и Милошевића, нажалост и касније, сам био принуђен 

да се непрестано браним од неоснованих сумњичења, и да своју невиност стално 

изнова доказујем; нажалост сумње нисе биле распршиване.Дакле у овој књизи је све 

изнето: о себи, родитељима, прецима; да се јасно види да смо ми одувек били поштена 

патриотска породица. Те да нико не може више потезати за лажима и кривотворењима 

чињеница. 

- мој досадашњи живот је испуњен врло необичним доживљајима, ево 

материјала за романе. Али ко на овим просторима није пролазио кроз слична 

догађања? На овим просторима је скоро свако  необичан и узбудљив роман! 

- као борац за људска права сам се дружио и залагао се за врло велики број 

појединаца који су пролазили кроз свакојаке неприлике, заједно сам се са њима борио, 

имам као ретко ко врло богате документације и сазнања о врло необичним или 

трагичним људским судбинама.  

- желим да се изјасним о прошлим догађањима, иако сам у овом првом  

тому тада био мало дете, или касније дечак, скоро момчић, ипак, упркос свега, 

претендујем да себе видим као субјект; желим да о себи, својима, овим  просторима и 

људима, кажем задњу реч, себи дајем право на личну реч просудитеља из данашње 

перспективе. 

-ова књига је вид мога личног ослобађања, досезања универзалне слободе, ако 

слободу не могу да остварим у болној стварности, то могу у књизи. Признајем, писање 

је потрага за душевном релаксацијом и равнотежом; то се може схватити такође ка 

посебан вид ауто психо-терапије кроз изналажења слободног простора на коме се може 

остварити спутана слобода изражавања и остваривања, чак и ако је то бег од 

стварности; рећи оно што се носи на души, победити оне који нам мисле зло, барем на 

папиру; подешавати стварност по сопственој жељи, а не онако каква је она 

стварно.Тако се постаје победник! 

- -говорити о људским судбинама подразумева узимање у обзир локалне 

врло изражене специфичности. Овдашња нечија судбина је нажалост често била више 
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плод свакојаких утицаја, него ли последица труда и личне способности појединаца 

недовољно дораслих да се одупру моћнијима на прави начин. Може се говорити о 

масовној појави неостварених људи. Покушавам да објасним те сурове, или суптилне 

процедуре деценијских гушења, урушавања људи. Нека се то зна. 

-проучавање личне и шире прошлости је за мене потрага за кључем енигме, да 

сазнам ко је тада и касније владао нашом земљом, ко је владао светом, врло је 

занимљиво описивање суптилних канала и поступака како су нама споља владали, а ми 

ти нисмо нимало препознавали; ко влада данас, како се то одражавало на нашу 

судбину; какав одговор су давали наша држава и наши политичари на оно што нас је 

погађало, да ли смо, како, и зашто грешили? Ако сам тада био дете, дечак, без довољно 

знања и животног искуства, сакупљени делови мозаика ми дозвољавају да их повежем 

у једну слагалицу, и да из данашње перспективе дођем до обогаћујућих сазнања.  

-писање је пут ка оздрављењу кроз повратак коренима, изворним референцама, 

на делу је јачање идентитета. Сматрам да наш народ који је у дубокој кризи идентитета 

постаје духовно јачи када комуницира са прошлошћу, коренима, изворним 

вредностима. Недавно сам омогућио публиковање књиге СОКОЛСКА НАХИЈА о 

етничком пореклу становника Србије и Републике Српске поред реке Дрине од Бајине 

Баште до Зворника, и КОСМАЈ,  о пореклу становника овог дела Шумадије; 

становници ових регија су сазнали ко су, одакле су, повратак коренима  их је ојачао 

духовно и  морално. А то је оно што нам данас треба. 

   -повратци у далеку прошлост од раног детињства до данас су потрага за 

покиданим нитима идентитета. Уствари индивидуа је склона да види само оно што је 

данас, да некако заборавља оно што је било у прошлости. А личност човека чине и сви 

они догађаји у прошлости, ма колико они  били далеки. Залажем се за ауто психо-

терапеутски метод који свако може брзо применити на врло једноставан начин који 

ништа не кошта , а који може снажно унапредити лично душевно здравље, пуноћу и 

димензије личности: сећајте се својих прошлих дана, вратите се у сећањима до 

најранијих дечијих успомена, докле год досеже ваше сећање, пронађите породичне 

фотографије тих давних времена, разговарајте са својим сродницима, заједно се 

потсећајте, прибележите догађаје, удубите се, поново доживите те давне дане. Онда их 

све сложите хронолошким редом. Зазидајте те догађаје чврстим малтером одлучности 

да их кроз редовно обнављање сачувате у дуготрајном сећању. 

Уколико овако поступите открићете убрзо нове хоризонте личне хармоније, 

пред вама ће се отворити непознати простори нове мудрости и испуњености енергијом 

потпуности и нових сазнања. Ваша исцепкана личност ће постати јединственија и 

потпунија, нећете више бити како то каже познати француски психолог Пиер Дако 

само ― веслачи на површини ваше свести―  , него гњурци, ловци драгуља личне 

потсвести. Уједините тако вашу личност.  

Зато сам написао овај дневнички аутобиографски роман. Мој живот је добио 

нову димензију. 



1763 
 

                                                                                                                                                                                              

-људи нису довољно свесни својих дубоких унутрашњих мотива, шта их 

покреће, мучи, блокира. Зашто су повремено нерасположени, у зебњи, забринути, или 

чак несретни? Понирања у прошле догађаје омогућава да се осврнемо, препознамо 

трауматизирајуће догађаје из далеке или блиске прошлости . А у њима се налази кључ 

одговора на питање ШТА ТО НАС  У  ПОТСВЕСТИ МОРИ, зашто смо понекад на 

први поглед нерасположени, у зебњи, или у депресији? Такви мучни догађаји остају 

―несварени.―у личности, тамо стоје годинама, или деценијама. Особа  временом на 

нивоу свести на њих заборави, али они у потсвести потајно раде, душевно блокирају, 

изнурују  Психоаналитичар треба овакве ―несварене―  догађаје да открије, да их извуче 

из потсвести индивидуе на ниво свести, и да упути особу да сада на тај давни догађај 

реагује другачије него тада у прошлости,онако како треба. И да тако ове разорне 

догађаје извуче на површину свести, елиминише их, очисти душу, поврати душевну 

равнотежу. Нпр. у случају брачног промашаја, развода, лошег успеха у школи, итд, : 

било је због тога и тога, таква је била ондашња ваша реакција, уместо да буде оваква. 

Мучни догађај ће нестати, особа ће бити растерећена једне дуготрајне потсвесне 

зубобоље . Ови записи су управо због тога повратак у таму далеке прошлости 

прохујалих деценија, да откријем, извучем на ниво потсвести оно што ме мучи, а чега 

нисам био довољно свестан.  

-ово је покушај психоанализе колективне свести, сазнајмо море које муче наше 

душе, нас Срба, и свих других етничких ентитета са ових простора?   

-психплпзи гпвпре п уакп званпј self реализацији. Пва уежоа је  свпјсувена свакпј 

индивидуи. Признајем сам себи, и ја сам кап и пвдащоа већина  недпвпљнп 

непсуварен, щуп је свпјсувенп, ппследица преухпднпг неправеднпг друщува 

непсуварених судбина милипна људских бића; дакле писаое у мпјим ппзним 

гпдинама је ппусвесна ппурага да сурпљивим радпм нещуп ппсуигнем щуп ми је 

раније билп забраоенп, или немпгуће, да акп сам бип спрешен у свпјпј прпфесији, 

да се сада псуварим кап писац. 

Исуакап бих и пвп:  

- у Белгији сам завршио пост-дипломске студије из истраживања 

друштвених, тржишних, политичких феномена, бавим се дуги низ година кроз цео 

досадашњи живот научним истраживањима друштва ( због специфичних животних 

околности нисам успео да одбраним докторат). У Белгији, другачијој културној 

средини сам боравио од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974 године. А то је врло 

обогаћујући животни период. Упознавање туђих култура шири личне видике. Учење 

страних језика открива тајне изражавања. 
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- стицајем игре случајности, или не, у судару са свим оним што је 

прохујалао овим просторима током последњи деценија, сам био приморан да тражим 

неки свој мир, спас, да се заштитим од неизвесности, немилосрдних шокова сурове 

стварности, да се стално борим. Тако сам био приморан, хтео не хтео, да се бавим 

политиком. А политика и књижевност су тако испреплетане.                                                                                                                                                                                                 

  Овакве чињенице из мога живота су очигледно врло погодно тле за 

плодоноснији и богатији књижевнички рад и достигнућа. 

   Желим одувек да пишем, а то нисам чинио, тако ми је барем изгледало дуги 

низ година.  Када поразмислих, схватих да уствари ова моја жеља није никако била 

потпуно неостваривана. Напротив, схватих да се ова моја неодољива жеља на неки 

начин почела да реализује још средином 1960-их година,  у мојој професији, на радном 

месту истраживача тржишта, све до последњих година: деценијама сам писао тржишне 

анализе и извештаје. Ови извештаји се не могу никако сврстати у књижевност, али 

ипак подлежу правилима лепог писања: захтевају сажетост, јасан начин изражавања, 

познавање граматике, краткоћу. У сваком случају онај ко се тиме бави, вежба и 

постепено учи, приближава се  умећу књижевничког заната. То је ипак, установио сам 

касније, било постепено стицање неопходних списатељских искустава, добра 

припрема, иницирање за писање истинских књижевних дела.  

Зар овој тврдњи не иде у прилог чињеница да су данас неколико адвоката  

постали угледни писци. Они су годинама стицали знања пишући судске поднеске. 

Необичне животне околности су ми подариле на неки начн незахвалну улогу, 

али у овоме има и нечега доброг, имао сам врло богат живот препуних узбудљивих 

догађања, често болних, препун изненадних обрта. А бол ствара писца.  

Као борац за људска права, потом председник Покрета за заштиту људских 

права, од 1975 па све до данашњих дана сам написао на хиљаде саопштења, 

политичких анализа, текстова медијских наступа, дописа државним органима, 

судовима, итд. Писао сам  у крајње тешким условима растрзаван притисцима , без 

довољне концентрације, најчешће без лекторисања, корекције, на лошим писаћим 

машинама, у временском теснацу.  

Овакви услови истински смањују личност, па и личне литерарне перформансе. 

Што се драстично одражавало на квалитет мојих написаних текстова, на делу је било 

истинско смањење мојих потенцијала, што је неретко стварало код неупућених 

читалаца погрешну, лошу слику о мени као писменом списатељском ствараоцу.  

Ово деценијско искуство у писању, мада се овакво писање не може видети као 

истински књижевнички рад, него се пре може сврстати у нарочит жанр, економских 

анализа, или пак као што су адвокатски поднесци, понегде као новинарски текстови, 

политичке анализе, или у појединим случајевима есеји, ми је упркос свега дозволило 

да постепено мукотрпно стичем искуство, основицу  писања такозване лепе 

литературе.  
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У већ познијим годинама се скоро свакодневно посвећујем проучавању, 

изучавању теорије и праксе књижевности, желим да  моје огромно деценијско искуство 

писања обогатим, оплеменим, да га преточим у истинска књижевна дела. Признајем да 

то није нимало лак посао. За то су потребни дар и велики труд. Истини за вољу у 

детињству, у основној школи, све до моје петнаесте године сам био страстан посетилац 

бибилотека, важио сам за дечака  који ―гута књиге.― 

У школи сам све до своје петнаесте године добијао петице из српског језика и 

на писменим задацима. Стицајем несретних околности након овога периода 

интензивног читања наступило је неко друго време у моме животу. Дуги низ година у 

мој живот су у почетку постепено, а онда врло убрзано, почели да  продиру неки други 

садржаји и интереси, амбиције учења и читање су били скоро сасвим потиснуте на 

маргине мојих животних преокупација. Са тугом и дан данас осећам, да је ово време за 

мене период једне истинске дубоке  духовне и интелектуалне празнине. Ипак, оно што 

сам читао као мало дете и дечак, није било баш све заборављено, то сам препознао када 

сам почео да пишем пословне анализе.  

За време боравка у Брислу, Белгија, од 1965 до 1971 године сам научио течно 

француски језик, усавршио енглески, тамо сам почео да пишем на француском . Дошао 

сам до сазнања да је учење страних језика, да су размишљања на свом матерњем  или 

на неком страном језику, дугодишњи боравак у другој земљи, у другачијој културној 

средини, на неки свој начин уствари истинска школа проникнавања  у суптилне 

завијутке и тајне лепог писања. Уједно за време боравка у Белгији сам се вратио учењу, 

читању књига, схватио сам јаде прошлости и учинио велики напор да надокнадим 

изгубљено време.                                                                                                                            

А сада бих покушао да одговорим на питање: ОТКУД ИСТИНСКА ПОПЛАВА 

ПИСАЦА? 

Уствари, може се то слободно рећи, да не само необична Србија, него и цео 

чудни Балкан, ―траже свога, своје писце.― 

Живимо у врло необичном свету, времену, и на још чуднијим просторима. Ова 

ветрометина је овде вековима кројила  најнеобичније људске судбине. Нажалост, 20 

век је на Балканско полуострво донео комунизам, пост-комунизам се пренео у 21 век. 

Милиони неостварених живота, промашених људи, ми смо на неки начин, тако неки 

кажу, непотребни; то значи говорити о сувишним људима; неки западају у алкохол, 

дрогу, душевну алијенацију. Не само да често нема ко да им помогне, него нико неће 

ни да их саслуша. Улицама иду људи који причају сами са собом, јер нико са њима 

неће да прича. А камоли да им пружи било какву подршку, свако се батрга да спасе 

себе и своје најближе. 

-зато се данас многи лаћају пера, да  се изразе, ваљда ће неко прочитати њихову 

књигу. Или једноставно, желе да оставе потомству на увид шта се све са њима 

дешавало, шта су све претрпели од сурове злехуде судбине. 
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-живели смо деценијама у друштву које је постављало ограде, препреке за 

већину, због тога се многи нису могли остварити. Не могу да остваре љубав, да 

васпитавају децу по жељи , да их спасу од разорних утицаја улице, дроге, виде да им 

измиче здравље. Оно што не могу остварити у стварности, можда могу пишући књиге, 

створиће свој свет ,биће победници. Само им треба компјутер, или писаћа машина, 

мало хартије; заседну за столицу и раде. Ко зна можда у њима дрема надарен писац, 

можда ће се прославити, зарадити лакше преко потребан новац? Истини за вољу, ипак 

овај енормни квантитет свакојаких писаца избацује на површину многе таленте, неке и 

изузетне, то запажају издавачи, новинари. Србија је земља надарених приповедача. 

-у суровом животу се не могу често одупрети моћним, оним силама које владају 

и подешавају животе људи по својој вољи, већина је чест губитник. Али када неко 

пише роман, он подешава догађаје по својој жељи, ствара своју стварност ,остварује 

своје жеље, на крају постаје победник.  

Дакле, данашња поплава романописаца би се могло окарактерисати као вид 

пражњења потиснутих непријатних потиснућа, побуна против опструкција; другим 

речима то је и ауто психотерапија. Ово има и своју политичку димензију, тиче се 

слободе изражавања и остваривања. Кроз писање књига им се отварају могућности 

изражавања и остваривања спутаних личних  потенцијала.  

Иницирајући се постепено књижевном раду, схватио сам неминовност 

разрешавања односа САДРЖИНЕ и ФОРМЕ. Читаоци мојих списа су се врло похвално 

изражавали о необичној и узбудљивој садржини која је пленила њихову пажњу и 

интерес. Али су ми тада изрицали озбиљне примедбе на естетски недотеран стил.  

Треба победити описана деценијска смањења, дугогодишње навике, то није 

лако, али је могуће.  

Шта чини вредног писца, садржина или форма? Неко би се запитао, да ли одело 

чини човека? Или да ли амбалажа продаје робу? Можда ова поређења нису довољно 

права, али се донекле може рећи да је ФОРМА на неки начин амбалажа САДРЖИНЕ, 

писац мора садржину своје поруке изразити на разумљив начин, питким језиком, 

бираним речима, поштујући граматичке и стилске захтеве. Уколико није тако читалац 

једноставно  неће да чита. Схватио сам затамњену страну језичког израза: изабраним 

речима, редом речи, се могу изразити најдубља и најтананија осећања. Велики кинески 

филозоф Конфучије је казао: ― Једна слика говори колико десет хиљада речи.―.Тачно. 

Али надарен писац, уметник владања пером, може од речи направити истинске слике. 

Може дочарати дубинска расположења и осећања  ―с' оне стране реалног, из 

потсвести.― 

Схватио сам да речи могу бити слике, али и ноте, из њих може зазвучати 

заводљива музика. А то све зависи од умешности писца. Отуда увидех да је 

САДРЖИНА оно што писац жели да каже, можда најважнија. Али шта вреди ако није 

довољно умешан да то запакује у адекватну форму која ће привући пажњу, побудити 
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интерес читаоца да се удуби, да покрене његове дубоке емоције и асоцијације, да 

читаоц како треба схвати писца и шта он жели да каже. 

Дакле, што темељитије савладавање заната писања, препознавања оне немуште 

стране подсвесног комуницирања путем речи које су истински код натопљен 

свакојаким значењима, симболима, осећањима, речи комуницирају са подсвести, су пут  

како читаоцу на прави начин представити садржину књижевног дела. 

После овога тома следи још пет томова све до данашњих дана. 

Сага о ...ићима Други том 1953-1965. Београдска кошава. 

Нема Поговор.. 

Сага о ..ићима Трећи том 1965-1978. Роман о Бриселу. Cold war. Le quart. 

Нема Поговор. 

Сага о ..ићима том .Четврти том 1979-1992. Тајна завера Југославије 

против Југославије. Из дана  дан. 

ПОГОВОР. Цензура. Ова књига је подмукло стилски и материјално унакажена , 

са циљем да буде обезвређена у очима будућих читалаца. То је дело оних који су 

данашњу Србију довели до данашњег апсолутног беспућа, које се граничи са безнађем. 

Њихова недела су управо приказивана у овој књизи, верно су описани њихови 

извитоперени и злочиначки поступци, дати су детаљни подаци, понекад њихова пуна 

имена и презимена, и њихових невиних жртава.  

Управо због тога је ова књига пала под удар специфичн форме савремене и 

модерне цензуре. Овакав диктаторски поступак је јасан доказ да починиоци немају 

никако намеру да се мењају, демократизују, него да желе да наставе са својим 

окошталим деценијским деструктивним навикама.  

Што је још једна јасна илустрација убрзавајуће трагедије савремене клонуле 

Србије, гурнуте на беспуће.  

Али то није био онај класични облик цензурисања, који је примењиван још од 

хеленских времена до данашњих дана. У Средњем веку су по папинској одредби из 

1501 године. бискупи морали брижљиво испитати списе, јеретичке књиге су често биле 

спаљиване. Папа Павао VI издао је 1589.године Index librorum prohibitorum који је 

садржавао попис дела која верници нису смели читати. У 20 веку се на удару цензуре 

нашла осим књижевне и нова филмска уметност. Цензура има за циљ да спречи 

обзнањивање непожељних мишљења. Цензура се манифестуује на више начина, од 

уништавања непожељних средстава изражавања, преко брисања или прецртавања 

непожељних делова, до мењања, изокретања, односно фалсификовања оних делова 

који се не подударају са одредбама властодржаца. Власт може цензуру проводити у 

складу са законодавством или неслужбено, у склопу тајних служби.  

Ова књига је цензорисана без званичне забране. Овога пута су починиоци 

прибегли`` суптилнијим``, али нимало мање успешним методима онемогућавања 
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изражавања мишљења. Понављам оно што сам предочио у Предговору: молим читаоца 

за проницљивост и разумевање присутне материјалне несређености и стилске 

недотераности ове књиге. Данашња цензура је се усавршила времено, модернизовала. 

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

специјалним и ванредним околностима. Нарочито када се ради о блокади рада на моме 

персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 

интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, и тд. 

Моја намера је била да догађаје представљам хронолошким редом, по датумима. Али 

овакав мој приступ је због проузрокованих неприлика повремено био онемогућен. Због 

истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и 

фонта појединих поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама 

уметнутих слика, па и о читљивости појединих скенираних докумената. Моја 

концентрација је у оваквим тешким околностима била у великој мери изложена 

неизмерним искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним нервирањима, 

упадима у систем компјутера, кочењима апарата, изненадним застојима, свакојаким 

неприликама са текстом, фонтом, појединим програмима и фајловима, настајало је 

успоравање операција, споро отварање програма. Нестајала су читава поглавља, велики 

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

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

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

сређујем и пишем данима. Овоме треба додати нервирања, трошкове поправки 

персоналног рачунара.   

А писање стилски и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. 

Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим 

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

то дотерам. Дакле, извесни недостаци стила и језика, форме, су последица ових 

злоупотреба. Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам 

дао назив LE QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се 

бавим у претходним поглављима, а нарочито у поглављу 3. А видљива естетски 

недовољна материјална презентација, без правог слога и компјутерске припреме, је 

последица, не мога недовољно стручног приступа, него је свесно произведена. Што је 

све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, на 

делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет овога 

амбициозног пројекта. Опструкције и блокада употребе компјутера-су детаљно 

приказане на линку-http:/enlite/org/bela/04.doc. На истом овом линку су документоване 

деценијске полицијске заплене преписке, сметње у употреби телефона , касније факса, 

и од краја 1990-их година опструкције у употреби компјутера. А што је приказано и у 

поглављима ове књиге. Понављам, овакав, на први поглед хаотичан књижевни, уствари 

вишедисциплинарни креативни подухват, је као такав, управо на неки начин баш због 

тога вредан. Јер је управо због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове 

стварности, не само прошле, него и данашње Србије. Један од циљева писања ове 

књиге је просвећивање, освешћивање. Јер ово што описујем у овој књизи се дешавало 
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и дешава многим, могу слободно рећо већини. А они тога нису довољно свесни. So, 

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

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

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

Сага о ..ићима . Пети том 1993-2004. PUZZLE.Исцељење душа балканских 

народа. 

ПОГОВОР. У Индексу личних имена и презимена је дат само мали део имена 

свих оних који се спомињу у овој књизи. Пажљив читалац ће уз труд пронаћи многе 

јунаке ове саге, и познанике, или своје сроднике , који нису споменути у Индексу. 

Аутор Саге ради на тому 6, који покрива временски период од 2005. до 2015 .године, 

чиме ће бити заокружен његов читав досадашњи живот. Нада се да би овај том требао 

да буде публикован до краја ове, 2015.године. Да ли је дошло до плагијата и до крађе 

идеје и концепта ове необичне и врло оригиналне књиге? Иза аутора је читав његов 

досадашњи дуги живот. Он се пита : Шта чинити? Одговори на ово питање су главна 

тема тома шест. 

Ова књига је цензорисана без званичне забране. Овога пута су починиоци прибегли`` 

суптилнијим``, али нимало мање успешним методима онемогућавања изражавања мишљења. Понављам 

оно што сам предочио у Предговору: молим читаоца за проницљивост и разумевање присутне 

материјалне несређености и стилске недотераности ове књиге. Данашња цензура је се усавршила 

времено, модернизовала. Данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање ове књиге се десило 

у специјалним и ванредним околностима. Нарочито када се ради о блокади рада на моме персоналном 

рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским интервенцијама у поглављима, 

претумбавањем редоследа и изменама текстова, и тд. Моја намера је била да догађаје представљам 

хронолошким редом, по датумима. Али овакав мој приступ је због проузрокованих неприлика 

повремено био онемогућен. Због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена 

величина слова и фонта појединих поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама 

уметнутих слика, па и о читљивости појединих скенираних докумената. Моја концентрација је у 

оваквим тешким околностима била у великој мери изложена неизмерним искушењима, испрекидана 

сталним и врло интензивним нервирањима, упадима у систем компјутера, кочењима апарата, 

изненадним застојима, свакојаким неприликама са текстом, фонтом, појединим програмима и 

фајловима, настајало је успоравање операција, споро отварање програма. Нестајала су читава поглавља, 

велики делови књига, наједном би се сва поглавља помешала. Или би се компјутер изненадно угасио. Па 

сам морао све да радим испочетка. Губљење времена, бесконачне поновне операције, оно што бих могао 

да урадим за неколико сати сам морао поново да сређујем и пишем данима. Овоме треба додати 

нервирања, трошкове поправки персоналног рачунара.   

А писање стилски и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. 

Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим 

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

то дотерам. Дакле, извесни недостаци стила и језика, форме, су последица ових 

злоупотреба. Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам 

дао назив LE QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се 

бавим у претходним поглављима, а нарочито у поглављу 3. А видљива естетски 

недовољна материјална презентација, без правог слога и компјутерске припреме, је 

последица, не мога недовољно стручног приступа, него је свесно произведена. Што је 
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све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, на 

делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет овога 

амбициозног пројекта. Опструкције и блокада употребе компјутера-су детаљно 

приказане на линку-http:/enlite/org/bela/04.doc. На истом овом линку су документоване 

деценијске полицијске заплене преписке, сметње у употреби телефона , касније факса, 

и од краја 1990-их година опструкције у употреби компјутера. А што је приказано и у 

поглављима ове књиге. Понављам, овакав, на први поглед хаотичан књижевни, уствари 

вишедисциплинарни креативни подухват, је као такав, управо на неки начин баш због 

тога вредан. Јер је управо због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове 

стварности, не само прошле, него и данашње Србије. Један од циљева писања ове 

књиге је просвећивање, освешћивање. Јер ово што описујем у овој књизи се дешавало 

и дешава многим, могу слободно рећо већини. А они тога нису довољно свесни. So, 

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

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

уклонити. Она ће наставити све док не постане мисао света``.  
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ИНДЕКС ИМЕНА И НАЗИВА ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ТОМОВА САГЕ 

Напомена Аутора: Читалац може пратити животе свих појединаца који се 

помињу у свакој, или некој од ових сага, све до данашњих дана. Или раније, 

разуме се уколико су те особе још живе, или у зависности од времена када су 

преминуле. Имена се налазе у свих шест томова саге, на крају у одељку Индекс 

имена и  назива. 

 

Сага о ...ићима том  Први том 1940-1953.Виски, вотка шљивовица  

А. 

Абращевић, Кпсуа, 05 

Авала,  215 

Ада Циганлија,  215 

Азбукпвица, Азбукпвшани, 53, 55, 62,65, 99,101, 108, 110, 121, 125, 131, 159, 160, 243,  

Азија, 6 

Ајфелпва кула,  216, 218,  

Албанија, Албанци, 10, 16, 17, 39, 72, 181, 242, 243,  

Алексинац, 176, 189, 192,  

Алица Ненадпвић, 132 

Амајић, 159 

Америка, Американци, 12 ,52, 58, 69,73, 196, 197, 218, 230,  

Анка паруизанка, 70 

Андрић Ивп, 246 

Арад, 221 

Аргенуарија, 170 

Арисупуел, 32, 

Арнпвље, 170 

Аусуралија, 27 

Аусурија, Аусуријанци, 14, 59 

Аусурпугарска, 5, 12, 53, 75, 120, 164, 166, 173, 202, 213, 214, 217,  
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Б.  

Багдала,  203 

Баија, младић из Нпрмандије,  151 

Бајина Бащуа, 49, 102, 105,109, 110, 

Бакарић, Владимир, 16,  

Балзак, Пнпре,  28 

Балкан, 6,7 ,9,10, 11, 15, 22, 26, 27, 39, 99, 115, 

Банија, 187 

Банпвићи, 54, 71, 72,  

Баоа Кпвиљаша, 156, 217,  

Баоа Лука, 77 

Баоица 213 

Басуав, 118 

Башевци  177 

Беауа, ушиуељица у Брауунцу 222,  

Беаупвић Бпжп, 76 ,129 

Беаупвић Буба, 218 

Беаупвић Василија, 77 

Беаупвић Владп, 129, 216, 217, 218,  

Беаупвић Гпспава, 165, 220, 221,  

Беаупвић Драгп, 76, 91, 129, 156, 173,  

Беаупвић Дущкп, 216 

Беаупвић Ђпрђина, 165 

Беаупвић Ђпрђп, 109, 129, 165, 186, 218, 219, 220, 221,  

Беаупвић Ивка, 300, 301, 302, 303,  

Беаупвић Јаоа,  165 

Беаупвић Јела,  165 



1773 
 

                                                                                                                                                                                              
Беаупвић Јпванка, 165  

Беаупвић Миркп, 76, 221, 222, 223,  

Беаупвић Мища,  216 

Беаупвић Радпјка,  216, 217, 218, 

Беаупвић, Павле, 77, 165, 220, 

Беаупвић Ранкп, 76, 89,128, 221 

Беаупвић Савп, 77 

Беаупвић Супја, 165 

Беаупвић Тпдпр, 77, 165, 

Беаупвићи, 50, 77, 80, 81 

Бејауи, 77  

Бејаупвићи, 77 

Бела црква 5 

Белгија,5 

Белпруси 125 

Бембаща, 76 

Бепград, 5, 13, 14, 44, 50, 56, 58, 63, 76, 96, 206,  

Беране, 50 

Берберпвић, вееуринар, 124 

Беш, 10 

Бијелп ппље, 62 

Бираш, 72 

Биршанин, Илија, 72 

Бјелица, Исидпра, 31 

Блажић Бауп, свещуеник, 208, 209 

Блажић Србпљуб, 219 

Блаце,   67 
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Бљајић Вера, 192, 193, 194,  

Бљајић Дпбрпсав,  194 

Бпбија, планина , 106, 108, 130, 

Бпгпщница ( Бпгпщуица), 67 

Бпжпвић Никпла,  237 

Бпрјак,  202 

Бпрпвп, 76 

Бпсанска Крупа,  155 

Бпсански Брпд,  221 

Бпсна и Херцегпвина, 11, 12, 14, 16, 173,  

Бпсна, Бпсанци, 44, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 63, 65, 66, 69,110, 139, 174,  

Бпсфпр, 58 , 178,  

Бпупщ, 172 

Бпщоаци, 5, 53, 65, 245, 246,  

Брајићи, 109 

Бранкпвина 132, 171,  

Браупвщуина, 170, 220, 

Брауунац, 39, 46, 47, 49, 50, 52, 70, 73, 74, 75, 77, 80, 92, 128, 141, 164, 165, 170, 174, 175, 208, 

209, 213, 219, 220. 

Брижане 140 

Брисел, 5 

Бркић( Црнша), 66 

Брус, 68 

Бугарска, Бугари, 14 , 42, 59, 96, 125, 

Будим, 123, 147 

Буљубащић Мујага, 220 

Бурунди, 11 
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Бухара, 151 

Вида Блажић, 208 

В.  

Вајсмилер Чпни, 241 

Валпк Маркп, фудбалер Паруизана 198 

Ваљевп, 50, 84, 159, 160,  

Варагић, фудбалски уренер 30 

Вардар, 38, 41 

Варещ, 220 

Варщава, 128 

Васић Дика, 124, 133 

Васић Јпвп,  134 

Васић Миле, 209 

Васић Милпщ, Пипп  124 

Васић Ненад, 73, 87, 167, 209 

Васић Цуја,  167 

Васићи из Букпвице, 102 

Васић Пеуар впјвпда 

Васић Супјкп, 124,133 

Васина впда на Суарпј Љубпвији, 150, 168,  

Васпјевићи, 49, 158,  

Велес, 5, 41, 71, 112, 175,  

Велика Ријека, Река, 100, 159,  

Велики Мајдан, 213,  

Вељкпвић Драган, 203, 234, 235,  

Вељкпвић Радпмир, 234, 235,  

Вељкп, суанпдавац Лазаревића, 214, 215, 216, 
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Верн Жил, 141, 142, 193,  

Весићи, 54 

Виспкп, 76 

Вищеград, 76, 80, 128, 140 

Власеница, 77, 83, 165 

Власи, 165  

Впјвпда Пууник, 47 

Впждпвац, 205 

Вплга,  200  

Вроашка баоа, 205 

Вушкпвић, Мига , 119, 

Вушкпвић Никпла, пензипнисани жанадрм из Брауунца , 222,  

Вуле, паруизан , 152 

Вукић, кум , 168, 209, 243,  

Вукић Миркп,  243 

Вукпвар, 206 

Г. 

Гари, селп 203 

Ганг, 69 

Гацкп, 50, 77, 165 

Гесуапп, 128 

Главоаша, Бепград, 116 

Глигпр, суражар у Дуванскпј суаници  у Ђевђелији,  40, 41,  

Глигприћи, Суара Љубпвија, 150 

Глигпрић Андријана, 136, 228, 

Глигпрић Була, 136 

Глигпрић Дущанка, 136, 228,  
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Глигпрић Симп, 136 

Глигпрић, Свеупзар, 30 

Глина,  228 

Глищић Милпван,  99, 119, 135, 171,  

Глпгпва планина, 58 

Гоауић, ушиуељ у Брауунцу, 222 

Гпли пупк,  243 

Гпражде, 80, 140, 

Гпроа Тријещница, 119, 160,  

Гпрое Кпщље, 170 

Гпрски ппупк, 202 

Грашаница, 51, 54, 57, 58, 100, 134, 237,  

Грашанишка река, 54, 57, 61, 64, 66, 94, 151, 152, 213,  

Гршка, Грци, 14, 21, 38, 39, 47, 73, 

Грпл Милан, 187, 190 

Гпроа Букпвица, 133 

Гушевп,159, 206,  

Д. 

Далмација, Далмауинци, 5, 55, 151, 192,  

Данга 

Дангић Впјин, 128 

Дангић, Јездимир, 70, 105, 109, 125, 126, 128, 239,  

Даринка ( са Узпвнице), 58 

Дахау,  178 

Демир капија, 42,  

ДФЈ, Демпкрауска федерауивна Југпславија, 190 

Диздаревић Хусп, 220 
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Димиурић Велизар, 83 

Димић, Мпма, 24, 

Дпварје, 45 

Дпдер Гпспава, удауп Беаупвић 

Дпманпвић, Данга,  9 

Дпн Кихпу, 15, 113,  

Дпоа букпвица,  228 

Дпсупјевски, Фјпдпр, 28 

Дракула, 99 

Дрина, 33, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 69, 72, 80, 91, 114, 

117, 132, 143, 155, 156, 159, 172, 177, 178, 179, 189, 206,   

Дрлаше, 119 

Дрнищ, 186 

Дубрпвник, 77 

Дурмиупр, 224,  

Дущувп Свеуи Сава, 24  

Дугаое, 167,  

Ђ. 

Ђевђелија, 5, 38, 39, 40, 52, 53, 58, 70, 96, 102, 112,141, 175, 178, 179,  

Ђерића брдп, 82 

Ђилас, Милпван, 33 

Ђинић, дирекупр гимназије у Љубпвији, 244, 245,  

Ђинђић, Зпран, 17 

Ћирић Маркп,  220,  

Ђпкићи, 54 

Ђпрђић Здравкп, 134 

Ђпрђић Радпјкп, 134 
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Ђпрђић Савп, 243 

Ђунис, 179 

Ђурић Миланкп из Нища, 68 

Ђурп, кпмандану жандармерије у Узпвници,55, 59, 62 

Ђурпвић, Слпбпдан, 27 

Е. 

Екеру Александар, 175 

Енглеска ,Енглези, 12, 58, 70, 73, 104, 213,  

Еврппа, 6, 8,10, 11, 17, 20, 21, 37, 64, 73,  

ЕЕЗ, 37 

Ерић Васп Лудмерац, бпрац за правду, 217 

Ерка, 211 

Ефендић, ушиуељ у Брауунцу, 222,  

Ж. 

Жане Пјер, 248, 249, 264, 279,  

Жид Андре, 151 

Жиукпвац, 5,176, 177, 180, 183, 190, 192, 195,  

Жаоевица, 77, 165,  

Живанпвићи, 54 

Живанпвић Милпщ, 135 

Живанпвић Суевп, 213 

З. 

Загреб, 96 

Задар, 55 

Зајаша, 160 

Закић Милпје, Фудбалски клуб и игралищуе, Крущевац, 197, 205, 237 

Запад, 5, 18,  
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Западна Србија 

Зарић Велп, 166, 213 

Зарић Влајкп, 166, 173,174, 213, 219, 220, 222,  

Зарпжје, 99,119,135, 171,  

Звпрник, 41 ,50, 53, 84, 102, 105, 107, 108, 126, 136, 144, 217,  

Зелиое, 83 

Зеленгпра, 140 

Земун, 5,14, 212,  

Зелиое, 174 

Злауибпр, 45 

Зупан, Дущан, 24 

И. 

Ибар, 119 

Ивкпв, Маринкп Арсић,  22 

Илија, кум из Љубпвије, 135, 150 

Илић Дущанка, ушиуељица, 124 

Илић Беба, 124 

Илић Впјп, 124 

Индија, 22, 43, 55, 69, 81, 

Исупшна Еврппа, 9 

Исупшна Србија. 

Иуалија, 14, 39,  

Иуалијани, 115, 116,  

Ј. 

Јабланица, 84 

Јадар, 157, 158, 160,  

Јагпдина, 59 
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Јагпдоа, 110 

Јакпвљевићи, 102 

Јакпвљевић, Видпје 113 

Јакпвљевић Жикица, 137, 243, 

Јакпвљевић, Руја, 113 

Јакпвљевић Суанкп, 113, 114, 119, 148, 

Јакщић Ђура, 147 

Јалуа, 13, 

Јанкп Јанкпвић, 214 

Јанкпвић Мићп, 14 

Јанпщевић, пшев кплега дуванац, 180  

Јапан, Јапанци, 11, 21, 179  

Јасенпвац, 89,126, 128, 136, 221, 

Јевреји, 29, 132, 133, 202, 211, 246,  

Јела, сесура бабе Саве, 76 

Јернеј слуга, 217 

Јпванпвић Драгпљуб, 187 

Јпванпвић Слпбпдан,  190 

Јпванпвић, Милпсав, 32 

Југпславија, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 22, 38, 40, 58, 73, 166, 172, 210, 214,  

Јужна Кпреја, 246 

Јужна Србија 

Јужна Мправа,189 

Јужни Слпвени, 5 

Јурищић, гплман ФК Машва из Щапца, 148 

К. 

Кајмакшалан, 47, 98 
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Карадаревићи, 141 

Карађпрђе, 9 

Карађпрђевић, Александар, 72, 73, 196, 210,  

Карађпрђевићи, Динасуија, 11 

Карађпрђевић Пеуар, 70, 128, 187, 188, 191, 230,  

Карашица, 82 

Карачић, Вук, 9, 21, 147, 

Кардељ, 16 

Карпауи, 125 

Кафка, 33 

Кащуели, Кащуеланке, 51 

Кесерпвић, шеуник, 203 

Кина, 21, 50 

Кићпвић Бпжп, 158 

Кићпвић Драган, 158 

Кићпвић Милпоа, 157, 158, 222,  

Кићпвић Сека, 158 

Кищ, Данилп, 30 

Кнежевић Радпје, 213 

Кпвашевић Бпгдан, 83, 98, 134,  

Кпвашевић Вукић, 72 

Кпвашевић Симп, 170, 171,  

Кпвашевић Типсав, ушиуељ цруаоа, 245 

Кпвашевић, Велизар, 52, 83, 98, 134, 172,  

Кпјић Гаврилп, 209, 243,  

Кпјић Миле,  207 

Кпјић Мићун, 209 
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Кпјић Мищп, 162, 209, 228, 243,  

Кпјић Тпмп, Тпма  

Кпјић, Милан, 208  

Кпјићи из Узпвнице, 102, 124, 146, 170, 207,  

Кпмарпвски Бпра, 128 

Кпндић, Вера, 25 

Кпнсуануинпвић  Пеуар, ушиуељ у Љубпвији, 245 

Кпоевић, 79 

Кпоух, 161 

Кпраксић, Предраг, Кпракс, 30 

Кпрдун, 187 

Кпсјерић, 95 

Кпспвп и Меупхија, 181 

Кпспвп, 8, 10, 16, 17, 228,  

Кпсуић Ђпрђп, 220,  

Кпсупјевићи 177 

Кпщууница, Впјислав, 17 

Крајина, Крајищници, 140 

Краљевина Југпславија, 102, 213,  

Краљевп, 5, 44, 68, 179 

Красан ппље,167, 171,  

Кремани, 73, 140, 

Креманскп прпрпшансувп, 52 

Крсманпвић Анка, 172 

Крсманпвић Бпјка, 50, 52, 56, 63, 64, 86, 100,  139, 144, 145, 148, 152, 171, 227, 232, 244, 245,  

Крсманпвић Васп, 172 

Крсманпвић Велибпр Бпра,  41, 58, 68, 119, 130, 175, 189, 198, 226, 236, 242,  
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Крсманпвић Винка, преминула ћерка  бабе Бпјке и деде Велизара, 152 

Крсманпвић Драган, 232 

Крсманпвић Драгиоа, 133 

Крсманпвић Драгп, 47, 51, 98 

Крсманпвић Драгпљуб, 52, 53, 69, 98, 99, 108, 172,  

Крсманпвић Зпрка, 53, 97, 100, 125, 243,  

Крсманпвић Икпнија, 232 

Крсманпвић Јпка, 82, 211, 246 

Крсманпвић Кпвиљка, 152, 243,  

Крсманпвић Љубпмир, 132, 172, 211, 246,  

Крсманпвић Милић Јпвин, суарији, 69, 170, 172,  

Крсманпвић Милић млађи, брау, 47, 49, 68, 112, 114, 148, 149, 189, 198, 206, 226, 235, 241, 243, 

244, 245, 246,  

Крсманпвић Милић прадеда, 72 

Крсманпвић Милић, преминули син бабе Бпјке и деде Велизара, 152 

Крсманпвић Милка, преминули син бабе Бпјке и деде Велизара , 152 

Крсманпвић Милпрад преминули син бабе Бпјке и деде Велизара, 152 

Крсманпвић Мира, 172 

Крсманпвић Мица, 53 

Крсманпвић Нада,  201, 209, 214, 223, 237 

Крсманпвић Пливера, 135 

Крсманпвић Пела, 211, 232, 

Крсманпвић Ружа, 144, 145, 246, 209 

Крсманпвић Среуен, Бибп, 89, 92,  

Крсманпвић, Велизар, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 71, 72, 83, 85, 86, 

93, 101, 108,119, 120, 121, 134, 139, 152, 156, 167, 171, 181, 189, 207, 208, 210, 212, 229, 230, 245,  

Крсманпвић, Влајп, 52 

Крсманпвић, Дущанка, 56, 60, 64,133, 152,  
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Крсманпвић, Ђпјп, 52, 53, 73, 99, 101, 133, 152, 171, 229, 232,  

Крсманпвић, Зпра, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 78, 87, 93, 126, 130, 139,150, 152, 156, 160, 173, 

178, 182, 193, 199, 209, 212, 216,217,228 ,237, 238, 245, 246,  

Крсманпвић, Јелисавка, 51, 83, 98,99, 133, 135, 211,  

Крсманпвић, Јпвп, 52, 56, 60, 69, 152,  

Крсманпвић, Крсман, 60, 62, 75,152,  

Крсманпвић, Милан, 39, 40, 48, 50, 52, 58, 67, 68, 71, 87, 96, 101, 102, 103, 108, 111,112, 119, 120, 

121, 131, 137, 142, 149, 150, 182, 188, 197, 204, 211, 212, 227, 229, 234, 237, 238, 246,  

Крсманпвић, Милууин, 52, 61, 71, 83, 97, 152, 172, 

Крсманпвић, Пбрен , 47 

Крсманпвић, Пела, 56, 61, 69,  

Крсманпвић, Симеун, 53, 56, 69, 71, 83, 132,133, 246,  

Крсманпвић, Тпмп, предак Тпмића, 53 

Крсманпвића Шагељ, 68, 69, 219 

Крсманпвићи, 53, 54, 71 

Крсуајић, Данилп, 4, 223, 224, 243, 246,  

Крупао, 59, 62, 92, 97, 161,  

Крущевац, 5, 179, 197, 200, 205,  201, 211, 223, 226, 231, 234, 238, 246,  

Крщ, каменплпм  131 

Ксавие Кплеу, 22 

Куе Емил   166,  

Куманпвп, 13 

Кумпдраж, 215 

Купер Фенимпр, 231 

Кушевашки спкак, 53, 54,  

Л. 

Лазар Спшица, 77 

Лазаревић, Мира, 50, 76, 129, 206, 214, 
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Лазаревић, Псупја, 50,76, 206, 214, 216,  

Лазаревић, ушиуељ у Брауунцу, 222 

Лазе, 93 

Ламаруин, 202 

Лангвасер,  96 

Лаппвп, 44 

Лебрщник, 50 

Лепеник, 68. 

Лещница, 97, 159,  

Лика, Лишани, 140 

Лиуванија,  236 

Лпзница, 84, 97, 155, 157, 159,  

Лпзнишкп ппље, 162 

Лпндпн, 105, 174,  

Лпншар, ушиуељ у Брауунцу,  222,  

Лпоин, 56, 64, 117, 131,  

Лудмер, 79, 167, 

Лукић Живкп, 246  

Лууер, Маруин Кинг, 31 

Љ. 

Љељп, шеунишки впјвпда 134 

Љубпвија, 3,5, 17, 25, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 73, 92, 96, 102, 103, 104, 109, 111, 115, 124, 

130, 137, 138,143, 144, 149, 205, 237, 244,  

Љубпвићи бегпви, 62 

Љубпвиђа, река, 62,111, 116, 143,  

М. 

Мачинп грпбље 202 
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Мајевица   156 

Македпнија, 5, 38, 39, 41, 42, 71, 96, 112, 

Максимпвић, Десанка, 119, 124,  

Мала Крсна, 44 

Мали Звпрник, 97 

Мала Азија, 176 

Ман, Тпмас, 33 

Марјанпвић, Ђпрђе, 30 

Марјанпвић, Јпван, 31 

Маркпвић Андрија, 175 

Маркпвић, ушиуељ у Брауунцу, 222,  

Маркпвић Милена, 175 

Марсељ, 72,73, 210,  

Маруин, 57 

Марщалек  Иван, 222 

Марщалек Драгп,  222 

Марщалек Милан,  222 

Марщалек Шедп,  222 

Мауићи, 54 

Мауущка рпдина зпвеу,  238 

Маухаузен,  178 

Машва, 97, 158, 159, 162, 169 

Машкпв камен, 86, 100, 154 

Мађарска, 91, 134 

Меандер, 69 

Медведев, Димиуриј, 11 

Медведник,  66, 84, 89, 93,94, 110, 133,  
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Мезелер, Суефан, 22 

Мека, 65 

Мекпуе, Љубпвија, 107, 141 

Менгеле, 178 

Мещурпвић девпјашкп презиме Ивке Беаупвић,186, 218 

Михајлпвић Дража, 105, 128, 160, , 187, 188, 208,  

Микуљак, 61,100, 117, 

Миланпвић Бпра, друг Крущевац ,226, 239,  

Милпванпвић Рајкп, 137 

Милпрадпвић (у  Русији), 50  

Милпщевић, Слпбпдан, 17, 19, 22,  

Миркп, Миркп лисица,  147, 148 

Миура Барун, 22 

Миурпвић Мищп, Ерп, 59, 72, 73, 207, 228, 230,  

Миурпвић, Десп Ерп, 208 

Миурпвић, Срба, 30 

Миурпвић Свеупзар звани Ерп,168, 177, 178, 210,  

Миурпвићи, 54 

Мићић Милена, 67, 152,  

Мићић Драгп, 220 

Мићић Јела,  227 

Мићић Јефуп, 227, 228,  

Мићић Василија,  227 

Михајлп, Михајлпв, 32, 33,  

Михајлпвић, Дража, 7, 9 

Михајлпвић Мипдраг, 129 

Михајлпвић Јелена, 129 
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Михајлпвић Мићп, 129 

Младенпвић, Милан, 24, 246,  

Младенпвић Суанка,  246  

Млађенпвићи прекп Дрине, 87, 246 

Мпкра Гпра, 140 

Мпнуескије, 30 

Мправа, 205 

Мпсква, 218 

Мпскпвљевићи,169 

Мухамед, 127 

Мурпмец Иља, 200 

Муслимани, 5, 52, 55, 65, 79, 176, 220,  

Н. 

Насрадин Хпча, 151 

НДХ, 73, 97, 125,141 

Недић Недићевци, 70, 218,  

Немашка, Немци, 11, 26, 33, 39, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 86, 96, 107, 110, 116, 117, 

120,122, 123, 128, 131, 137, 138, 143, 176, 177, 178, 199, 214, 217, 242,  

Немић, 99, 107, 141 

Нещкпвић Пбрад, 137 

Нещкпвић, Цурица, 67 

Нещкпвићи, 54 

Никплајевић, Велимир, 22 

Никплић Вујица, 133, 134 

Никплић Ђпрђп, 220  

Никплић Зарија, 64, 67, 98, 100, 

Никплић Пујп, 243 
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Никплић Радивпје, 134 

Никплић, Вида, 56, 57, 58,  

Никплић, Мика, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 88, 137,  

Никплић-Мицки, Драгпслав, 24 

Никщић, 70, 128, 

Нирнберг, 87, 96, 128 

Нищ, 5, 48, 52, 67,68, 238, 239,240, 241, 242,  

Нищава, 241, 242.,  

Нпва варпщ , 237 

Нпрвещка, 138 

Нпрмандија, 151 

О. 

Оегпщ, 147 

Оу Делхи, 22 

П. 

Пбилић, 107 

Пбренпвић, Милпщ, 9 

Пбућина Тпдпр, 124, 136, 209,  

Пзрен, 140 

Пклеуац, 177 

Плпвп, 71, 83, 98, 125 

Псау, 79, 167, 227,  

Пспје, Грашаница, 71, 134 

Псурпг, 77 

Пупманска империја, 175 

П. 

Павелић, 5 
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Павлпвић Бане , Бранислав, 186, 195,  

Панићи, 54 

Панпвић Дпбрп, 50, 51, 58, 113, 124, 171, 228, 

Панпвић Драгп, 63, 113, 124, 245,  

Панпвић Жика, 137, 172 

 Панпвић, Зпрка, 50 

Панпвић Максим, Дпбрин пуац, 114 

Панпвић Максим, син  Дпбрин, 63 ,113, 124 

Панпвић Милан, 113 

Панпвић, Рпса, 50, 51, 63, 124, 152,  

Панпвића гај, 66, 

Панпвићи, 102, 113,  

Париз, 151, 174, 218,  

Паруизан фудбалски клуб, 198 

Пащина раван, 119 

Пекић, Бприслав, 30 

Пеурић, Бранка, 30 

Пеурпва гпра, 187 

Пеурпград, 174 

Пећанац Кпсуа ,104 

Пецка, 59,92, 97, 161,  

Пещуа, 123 

Пива, 77 

Пилау кнез, 77 

Пилаупвац, 77 

Планина селп изнад Велике Реке, 154 

Плауишевп, 181 
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Ппвлен, 99 

Ппдгприна, 160 

Ппдраваое, 77 

Ппдриое, 48, 108, 170,  

Ппдшаущ, 220 

Пплић Даринка,  228 

Пплић из Узпвнице, спаљен у механи Дпбре Панпвића, 114 

Пплић Илија, 146, 208,  

Пплић Илинка, девпјашкп презиме Крсманпвић,168 

Пплић Супјан,168 

Ппљска, Ппљаци, 125, 128 

Ппппваша,  227 

Ппппвић, Анисије, 50 

Ппппвић, Бпгдан, 50, 51,84, 88, 89, 145, 146, 163, 173, 176, 189, 224,  

Ппппвић, Бприн щкплски друг из Нища, 242  

Ппппвић, Василије,  28, 46,49, 50,52, 75, 76, 77,79, 82, 84, 162 ,163, 164, 165, 171,172,173 

Ппппвић, Вељкп, 50, 84, 126, 128, 136, 221 

Ппппвић Дане, 164 

Ппппвић, Љубица, 50, 84, 89 

Ппппвић Милена, 50,75, 78, 115, 116, 118, 165, 166, 167, 170, 215, 220, 

Ппппвић Плгица,  84, 89 

Ппппвић, Савка, 46, 50, 52, 75, 76, 78, 79, 84, 128, 129, 163, 165, 167, 170, 173, 174, 205, 218, 219, 

220,  

Ппппвић Суанкп, Селанац 

Ппппвићи, 81 

Ппппвићи, кумпви из Прещева, 243 

Ппппвићи, српдници мајке, 49 
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Ппсавина, 160 

Ппсуиое, Ппсуеое, Ппсуијеое, 52, 59, 60, 65,140,144, 158, 170,  

Правпславци, 52 

Предић-Јпксић, Љиљана, 27 

Прещевп, 5, 40, 71, 175, 242 ,243,  

Пријезда пд Суалаћа, впјвпда, 227, 

Принц Фердинанд пд Аусурије, 213, 220,  

Принцип Гаврилп, 213, 

Прпкупље, 67 

Прпуић Милпван,170,  

Прпуић Ращп, 124, 136,  

Пууин, Владимир, 11 

Пуцаревић Драгпљуб,  227 

Пуцаревић Јела, 227 

Пуцаревић Раденкп, 133, 140, 168, 171, 227, 230,  

Пуцаревић Рајкп, 227 

Р. 

Рабренпвић, 49 

Радић Јпван, зубар впденишар из Ђпрића, 167 

Радишевић Бранкп,  147 

Рађевина, 53, 55, 94, 109, 157, 160,  

Ракић Љубища ( Грашаница) , 57 

Ракићи, 54, 83, 101, 

Рамбује, 13 

Ранкпвић Александар, 218 

Ранкпвић, кум , 238 

Расина  226 
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Рашић Миладин, 49, 50, 51, 109, 124, 158, 203, 225, 229, 230,  

Рашић Радмилп 49, 51, 203,  

Рашић Сека, Кпвиљка, 49, 50, 51, 203 

Рашић, шеунишки впјвпда, 108, 109, 228,  

Ренд, Ејн, 9, 10, 20, 22,  

Република Српска, 12,  

Рпбић Ивп, 242 

Рпгауица, 107 

Рпгашица, 128 

Рпманија,  83, 71, 80, 100,125, 152, 

Рпншевић Гаврилп, 219  

Рпншевић  Мићп, 219 

Рпншевићи, 77,  

Руанда, 11, 

Рувару Мери, 20 

Рудпвић Јаоа, удауп Беаупвић  165 

Рузвелу,  52,  

Рујевац, 218 

Румунија, 91, 99, 165,  

Русија, Руси, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 49,  50, 52, 58, 73, 104, 106, 114, 115, 124, 125, 141, 

151, 162, 185, 195, 199, 200, 214, 215, 225, 227, 233, 235,  

Русуембегпвић Авдибег , 50, 166, 219, 220,  

С. 

Сабп Суефан, 220 

Сава ( река), 59, 206,  

Сава Саванпвић, 99, 119,135 

Савић Веселин, Вескп, лекар неурппсихијауар, 129, 215,  
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Савић Ђпрђе, 57, 162, 228 

Савић Живкп, 162 

Савић Лука, Брауунац, 219  

Савић Миле, Брауунац, 219 

Савићи из Лпоина,  124 

Савићи, Жаоевица, 77 

Савкпвић, селп 106 

Сакар, 136 

Салшин, власник радое у Брауунцу, 79 

Санчак, 62, 110,  

Сарајевп, 50, 76,128, 201, 202, 214,  

Сасе, рудник, 175 

Северна Кпреја, 246 

Севпјнп, 237 

Селанац, 49, 81, 137, 171,  

Селманпвић, Муслиман, 84 

Сервануес, 113 

Сибир, 71, 113, 115, 151, 184, 239,  

Сиднеј, 27 

Симан кмеу, 217 

Симић Василија, 77 

Симић Вида, сесура деде Велизара Крсманпвића удауа у Ппсуиое, 59. 60  

Симићи из Ппсуиоа, 52, 59, 102, 144, 

Симпвић, Љубпмир, 22 

Скелане, 80 

Скерлић, 22 

Скппље, 42, 95, 97, 195 
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Славија, 215 

Славпнија, 189, 227 

Слапащница, 65, 246,  

Слпваци, 125 

Слпвени, 65, 125, 168, 191, 210, 222, 233,  

Слпвенија, Слпвенци, 16, 57, 91, 124, 125 

Смиљанић, Радпмир, 32 

Спкп, 65, 67 ,75, 89, 91, 94, 110, 123,133,140 

Спкплац, 140 

Спкплске планине, 67 

Сплун, 72 

Сплунац, Сплунски фрпну, 48, 51 

Спфија, 42, 96,  

Спирп, Љубпвија, 131 

Спрудникпв, 113 

Србија, Срби, 4,5,6,7,10,11,12, 13, 14, 16,  17, 18, 19, 20, 27, 29, 32, 38, 40, 41, 43, 47, 52, 57, 60, 

62, 65, 67, 75, 243,  

Сребреница, 5, 49, 50, 75, 77,79, 81, 128, 136,  

Срем, 81, 97, 121, 123, 159 

Сремац Анка, 172 

Сремска Миурпвица, 59 

Сремски фрпну, 160, 162, 214, 227 

Срећкпвић, Саща, 23 

СРЈ, 32  

СССР, 5, 6, 26, 45, 70, 71, 73, 104,116, 189, 200, 213, 214, 225, 231, 234, 235, 236, 238, 239, 246 

Суаве ваљевске, 71 

Суалаћ, 44, 179,  
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Суаљин,5, 6, 45, 52, 71, 116, 198, 213, 225, 231, 239,  

Суамбплић, Пеуар, 30 

Суана и Суанкп, глувпнеми из Кушеваца, 98 

Суанпјевић Дущкп, 157 

Суанпјевићи рпђаци из Букпвице, 155, 177, 228,  

Суара Љубпвија, 150, 219,  

Суепинац Алпјз, 187,  

Супја, Савп и оихпве ћерке Љуба и Плга, 164 

Супјиљкпвић браћа, Крущевац,198, 205, 226,  

Супле, Љубпвија, 124, 136 

Субјел, 95 

Суујеска,140, 195,  

Суха, 220 

СФРЈ 16,19, 20, 32, 

У. 

Ужице, 44, 45, 102, 109, 110, 144, 178, 202,  

Ужишка Црна Гпра, 95  

Узпвница, река, 152, 153,  

Узпвница, Узпвнишани, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 60, 62, 64, 71, 75, 78, 96, 110, 132, 133, 146, 179, 

207, 210, 211, 243, 244,  

Украјинци, 125, 175 

УНРА, 196 

Урал, 200 

Ущће ( Узпвница, Грашаница), 50, 53, 67, 100, 137 

Ф. 

Фауима, ћерка хпче,  219 

Федерација Бпсне и Херцегпвине, 12 
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Ферхаубегпвић, 222,  

ФНРЈ, Федерауивна нарпдна република Југпславија,190 

Фпс, немашки кпмандану Љубпвије, 25, 26, 111, 112, 119, 131, 136, 137, 140, 141, 146, 144, 145, 

163,  

Фпша,140 

Франкфуру на Мајни, 26, 123, 137,  

Француска , Французи, 12, 22, 47, 52, 72, 73, 151, 202 

Фрида, 202 

Фрущка гпра, 206 

Х. 

Хаваји,  236 

Хавр,151 

Хакија, сусед из Брауунца, 77,80, 89, 164, 172, 175, 176,  

Хан Пијесак, 83, 152 

Херцегпвина, Херцегпвци, 50, 83 

Хиулер, 5, 45, 70, 104, 116, 178,  

Хмељницки Бпгдан, 200,  

Хплпкаусу, 132 

Хрвауска, Хрвауи, 5,16, 52, 120,125, 127, 186,  

Хрису, 127 

Хус, Јан, 31 

Ц. 

Царапа Деса, 218 

Царапа щеф пплиције, 218, 219,  

Цариград, 58, 178 

Цвеукпвић, Срђан, 26 

Цвијеуић, Мищп, 27 
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Цер, 206 

Цигани, 65, 129, 130, 141, 148, , 168, 200, 205, 209,  

Црвена Армија, 70, 198, 199, 225, 231, 241,  

Црна Гпра, Црнпгпрци, 14 ,49, 50, 71, 112, 151, 158, 160, 229, 

Црнпјевић Ивп, 77 

Црнпјевић Мара, 77 

Црнша, 53, 66, 134 

Цулине, 227 

Ш.  

Шабрић, фудбалски уренер, 237 

Шајкпвски, 113,140, 218, 242 

Шаущ, 99,102, 107 

Шашак, 44 ,179 

Швпрић ( Швпрпвић) , лекар,  124 

Шемерлић, лекар 

Шершил, 3, 52 

Шехпслпвашка, Шеси, 10, 125 

Шиуа мајмун, 238 

Шиулук, 133, 176 

Шпруанпвци,  206 

Шупић Супјан, 99 

Ч. 

Чпе Магарац 151  

Щ. 

Щабац , 59, 76, 97, 105, 108, 116, 132, 148, 181, 219,  

Щапрпоек, 221 

Щвабе, 53, 57, 99 
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Щвајцарска, 22 

Щеније, 31 

Щехерезада, 151 

Щибеник, 192, 194, 228 

Щид, 121 

Щљивпва, 53 

Щпла Ауанасије, 174 

Щуира, 158 

Щубащић, 187, 188, 

Щумадија, 147 

 

 

Сага о ...ићима Други том 1953-1965. Београдска кошава. 

 

A.  

Ада Циганлија 22  

Адлер, Петар 42, 469  

Аеродром (војни) у Краљеву 648  
Азбуковица 93  

Ајзенхауер 80  

Ајхман, Адолф 431  
Аксентијевић, Љубомир-Жак 181, 289, 407, 445, 473, 526, 527, 528, 601, 621  

Аксентијевић, Мишика 445  

Албанци 143, 144, 206  

Алечковић, Милa 1  

Америка 14, 30, 51, 100, 174, 624  

Америчка амбасада 100, 260  

Америчка читаоница 100  

Андрић, Иво 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,482,483  
Андрић, Миливоје 41 754  

Армстронг, Луис 17  

Аца, Албус 240  

Б.  

Бајина Башта 204  

Балкански пакт 14  

Банић, Миле 471, 590  

Бановић, капетан 654  

Бања Лука 622  

Барац 41  

Барачки Бошко 351, 561  
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Бардо, Брижит 52  

Бата Камени 293, 296  

Батаља, Рикардо 345, 346, 347,348, 349, 350  

Б.В, водник стажиста ЈНА у Рибници, Краљево 636, 637, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 

647  

Батиста 67  

Беатовић, Александар 188  
Беатовић, Бранислав 462  

Беатовић Буба 50, 222, 223, 672  

Беатовић, Vincent ( Венсан) 462 755  

Беатовић, Владо 115, 185,193, 194  
Беатовић , Госпава 252  

Беатовић, Деса 186  

Беатовић, Дејан 188  

Беатовић, Драго 200  

Беатовић, Душко 194, 219, 220, 276, 462  

Беатовић, Ђорђо 50, 185,186, 222  

Беатовић, Зоран 462, 672  

Беатовић, Ивка 50, 222  

Беатовић, Јелена 188  
Беатовић, Јованка 185  

Беатовић, Мира 50, 222, 223,259, 462  

Беатовић, Мирко 188, 602  

Беатовић, Мишо. 115, 194  

Беатовић, Радојка 115  
Беатовић Ранко 9, 462  

Беатовић, Симон 462  

Беатовић, Томислав 462  
Беатовић, Цвијета 462  

Бего, Бегија 60  

Белгија, Белгијанци 15, 523, 555, 622  

Бен Гурион, Давид 467  

Београд 1, 15, 27, 36, 56, 165, 166, 167, 183 756  

Берија, 30, 87  

Беровић 35, 36, 230  

Библији, 32  

Благојевић, Љубиша 493  

Богдановић, Бећа 120, 123  

Богдановић, Ђорђе 116, 192  

Богдановић, Милан прота 718, 719  
Богичић, Милке 31  

Божовић, Мирчета 178, 181, 248, 281, 302, 523, 578, 590, 624, 697  

Бојовић, Мишко 604, 605  

Бора Главоња са Душановца 296  

Босна 61, 62  

Брандо, Марлон 52  

Бранковић, Василије 80, 81  
Братунац 9, 89, 90, 376  

Брезић, Станислава 49  

Брисел 1, 73, 511, 512  

Бронте, Емили 23  



1802 
 

                                                                                                                                                                                              
Булгањин 30  

Булгањин 126  
Бурвил 53 757  

В.  

Вајсмилер, Џони 29  

Ван, Мол, очев пословни пријатељ из Белгије 288, 289  

Варшава 543  

Васић, Витомир 276  

Васић, Предраг 92  

Васић, Ненад 94, 95, 133, 270  

Васић, Миле 94,  
Васиљевић, Ђорђе 43, 179  

Васиљевић, Коста 43, 179  

Ватикан 78  

Велика Река 60, 111  

Величковић, Влада 103  

Велс, Орсон 54  

Вељковић, Бранислав 43  

Вељковић, Драган 420, 421,422  

Вељковић, Радомир 420, 421, 422  

Весна 82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 102, 109, 110, 157, 205, 206  

Вијетнам 93, 109, 280, 429  

Вилијамс, Естер 53  

Вишеград 9  

Врсјаков, Милена Дапчевић 81  
Вујинић, Десимир 31, 41, 46, 126, 189, 257, 258, 465, 603, 604, 697 758 Г.  

Гаврић, Александар 88, 191  

Гагарин, Јуриј 464  

Гарднер, Ава 33  

Герасимова, Вера 145, 151  

Гете 7  

Гилеспи Дизи 17, 126  

Глиго, Глигић 462  

Глогова 62, 66  

Гојковић, Предраг, Цуне 205  

Гордон Флаш 24  

Горки, Максим 24  

Грајић, Радослав, Граја 536, 540  

Грачаница ( код Љубовије) 27, 47, 90, 91  

Грозни, Иван 21  

Грчка 14  

Гробаров, Јаков 136, 304, 305, 306, 307, 308, 425, 465, 492, 585, 586, 587, 588, 625  

Гудмен, Бени 17  

Гуцић, Јован-Јоца . 87, 89, 493,494 759  

Д.  

Давидовић, Кепа 180  

Давичо, Оскар 536, 605  

Даглас, Кирк 17  

Дана 351, 3552,353,354, 355, 356, 357, 358,359, 360, 361,362,363,364, 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371,372, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 399,400, 402,403, 404,405,406,407, 
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408,409,410, 415, 416, 417,418,419, 420, 423,424, 425,426,427, 428, 429, 434, 442,443, 452, 

455, 461, 489, 528, 529, 576, 584, 589, 590, 642, 643  
Дана, студенткиња из Ботоша, 445, 575  

Дангић, Адам 621  

Дангић, Јелена 620, 621  

Дангић, Јездимир 274, 621  

Дангић, Нада 621  

Дангић, Саво 621  
Данило, Црногорац 296  

Данон, Оскар 31, 32  

Дапчевић, Владо 263, 264, 265  

Дапчевић, Пеко 81, 82, 263, 265  
Дедијер, Владимир 474  

Де Гаспери 78  

Де Гол 542 760 Делон, Ален 296, 315. 316, 317, 318  

Делон, Натали 315  

Дерек, Џон 345  

Димонсо, Андре 269, 276, 512, 513  

Димитрић, Велизар 182, 183, 278, 691  

Димић, Радмила 128  
Динић, Мика звани Сојка 17, 58, 124, 586  

Дмитровић, Драган 28, 32, 189 , 204, 465  

Дом совјетске културе у улици Народног фронта ( Ruski dom) 129, 130, 131,132, 133, 

171, 172, 173  
Дорси, Томи 17  

Дорћол 4, 18, 22  

Достојевски 171, 651  

Драго, Ратин друг 197, 199, 256, 290, 297, 374, 389, 390, 443,457, 577  
Драгутиновић, Бебан 92, 271  

Драгутиновић, Мићо 92, 271  

Драгутиновић, Перко 271  

Дрина 19, 22, 23, 27, 59, 61, 62  

Дрињача 183  

Други светски рат 9  

Друмски, Војкан 350  

Дубровник 377, 378, 379, 434  

Дуњић, Витомир 251, 252 761  

Дуњић, Ђука 251, 252  

Дуцић Слободан 40  

Ђ.  

Ђевђелија 412  

Ђилас, Милован 81, 82, 111, 277, 291, 519, 573  

Ђорић, Душан 589  

Ђурић, Љубодраг 81  

Е.  

Едит 614  

Екмеџић, професор математике 156, 157  

Економски факултет 164, 169  

Eнглеска 173  

Еренбург, Иља 132  
Ерера, професор биохемије Слободног универзитета у Брислу 750  
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Еурипид 7  

Ж. 762  

Жане, Пјер 83  

Жерар, Филип 125  

Жид Андре 3  

Живановић, Милутин ( Оџа Оџановић) 68  

Живковић, Бојо 271, 416, 444  

Живковић, Милан 444  

Житковац 27  

З.  

др. Зарић, Вело 185  

Загреб 19  

Запад 14, 15,176, 195  

Звездара 3  

Зворничка хиодроцентрала 77  

Земун, 581  

Златибор 203  
И.  

Информбиро 126  

Иран 14, 31 763  

Исаиловић, Мирјана 104  

Италија ,Италијани 15, 32, 77, 78, 173, 393, 394, 612  

Ј.  

Јаковљевић, Видоје 138, 140  

Јанков, Нада 319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, ,337,338, 

339, 341, 342, 400, 435, 436, 607  

Јанчевецка Олга  

Јапан 21  

Јасеновац 9  

Јевреји 14, 126  

Јеврејска улица 18  

Јездовић, Милосав 203, 450, 451  

ЈНА 626  

Јовановић Влада 32, 42  

Јовановић, Бода 43  

Јовановић, Миле 32, 42  

Јовичић, Мома 58, 126, 239, 240, 265, 267, 586  

Јовичић, Чедомир, 253, 446, 447, 718  

Јојица 445  

др Јосиповић, Владан 228  

Југославија 14, 31, 51 764  

Јумба, друг из краја 291  

К.  

Каваја, Никола 285  

Калемегдан 15  

Каписода, Андро 145, 148  

Капор, Момо 137  

Карабеговић, Осман 599  

Карамика, Кокан 244, 265, 280, 319, 528  

Караулац , Мирослав 536, 537  

Кастратовић, Борјанка 280, 299  
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Кастратовић, Страхиња, 145, 244, 245, 246, 262, 265, 280, 299, 319, 528  

Кастро, Фидел 66, 67  

Катана, Брацо 692  

Катана, Пакиза 565, 571, 572, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 

595.596, 597, 598, 599, 600, 608, 609, 617, 618, 619,620, 622, 625, 634, 660, 670, 671, 677, 

697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 709, 715, 716, 720  

Катанић, Зоран 42, 46  

Кафка 49, 61  

Кели, Џим 39  

Кенеди, Жаклин, 624, 625 765  

Кенеди, Џон 469, 623, 624, 625  

Кина 14, 66,  

Кирк, Даглас 52, 53  

Кљајић, Љуба 302  

Кљајић , Радо 302  

Кљајић, Цвико 302, 303  

Кнежевић, Момчило, носилац штафете 594  

Ковачевић, Велизар 94, 95, 237  

Ковачевић, Вида 265  

Ковачевић, Ивко 141  

Ковачевић, Тико 75  

Коен, Рахамин 48, 49  

Коен, Сида 116, 192  

Којић, Мика 154, 155  
Којић, Мишо 92  

Kојић, Слоба 90  

Којић , Србо 154  
Којић, Стево 89  

Команин, Жарко 538  

Кораћ, Радивој 707  

Кореја 14  

Косово 206, 430, 502  

Краљево 621, 626 766  

Крафорд, Џоан 52  

Kрсмановић, Бора 18 , 27, 100, 147, 190, 246, 269, 276, 284, 285, 484, 512, 513, 749,750.  

Крсмановић, Бојка 60, 61, 75, 94  

Крсмановић Бојка 63, 67, 75, 265, 459  
Крсмановић, Васо 237, 300, 445, 688  

Крсмановић, Велизар 75, 94, 297, 298  

Крсмановић, Влајо 237  

Крсмановић, Драгиња 732  

Крсмановић, Драгољуб 94, 113, 223, 224, 376, 377  

Крсмановић, Ђојо 92, 93, 94, 95, 265, 292  

Крсмановић, Живан 27  

Крсмановић, Живковић Душанка 63, 416,  
Крсмановић, Зора 64, 74, 102, 116, 188, 235, 236, 251, 325, 423, 618  

Крсмановић, Зорка 94, 224  

Крсмановић, Јово 75, 76, 136  

Крсмановић, Јока 102,155, 277  
Крсмановић, Крсман 93, 224, 301, 375, 376, 429, 672  

Крсмановић, Љубо 79, 237, 292, 632  
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Крсмановић, Милан 14, 73, 116, 226, 237, 287, 288, 325, 326, 376, 618,  

Крсмановић, Милић , брат 98, 188, 203, 265, 288, 289, 340, 341, 460, 589, 590, 621, 628, 708, 

721.  

Крсмановић, Милић Јовин 75, 76, 77, 94, 271, 277, 278, 494, 495, 497,498, 529, 530 725, 726 

767 

Крсмановић, Милутин 75, 224  

Крсмановић, Мира 300, 445, 569  

Крсмановић, Мица 74  

Крсмановић, Нада 64, 70, 115, 203, 247, 288, 589, 590, 693, 708  

Крсмановић Пајко 47  

Крсмановић, Пела 278  

Крсмановић( Поповић) Милена 207, 285, 286, 287  
Крсмановић, Ружа , Милутинова кћерка 90, 155, 422, 423  

Крсмановић, Ружа супруга Крсманова 93  

Крсмановић, Симо 63  
Kрсмановић, Слава 224  

Крсмановић, Сретен Бибо 47, 48  

Крсмановић, Стефан 513 , 517  

Крсмановић( Цихабер) Мира 688  

Крсмановића Чагељ 63  

Крсмановић, Часлав 207, 208, 285  

Крстајић, Данило 104, 105, 127, 494, 495, 496, 497  
Крупањ 62  

Крушевац 24, 27  

Куба 66, 466  

Куколеча, Стеван 179, 180  

Кучевци 75 768  

Л.  

Ла Рошфуко 25  

Лакић, Борко 40, 41  

Лазаревић, Мира 34, 36, 115, 159, 285,491  

Лазаревић, Остоја 285  

Либеро, Маркони 137  

Лил 541  

Лила 153, 199, 730  

Л.Л, Белгијанка из Лијежа, болничка сестра у Паризу 511, 747,748  

Лолобриђида, Ђина 52  

Лондон 15  

Лоњин 67, 93  

Лугић, Авдо 583  

Лукић, Владо 48, 49  

Лукић, др Живко 67,  

Лумумба, Патрис 456  

Лутер, Мартин Кинг 616  

Љ.  

Љубовија 8, 47, 63, 152, 175, 376 769  

Љуба, Бангави 265  

Љуштина 43  

М.  

Мађарска 27, 81  

Мађарска револуција 248  
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Маккарти 67, 93  

Максимовић, Десанка 25  

Малден, Карл 53  

Маљенков 30  

Манчестер Јунајтед, Фудбалски клуб 290, 692  

Мао Це Тунг 66  

Марија из Дубровника 733  

Марина, студенткиња из Ротердама 537  

Маринеску, Гиге Румун 57, 124  

Марјановић, Ђорђе 98, 491  

Марковић, Велизар Вела 39, 42, 471, 561, 562, 563, 564,565, 566  

Марковић, Милош 41  

Мачков Камен 59, 94, 138  

Марковић, Радивоје 46  

Марковић, Радмила Софка 71, 72  

Марковић, Стефан, Стевица 191, 296 770  

Мартиновић, Љубинка 302, 332, 617  

Мештровићи, 222  

Меховић, Љубиша 570  

Мијаиловић, Бранислав Браца 46  

Микијељ, Ђура 180  

Микле 453, 589  

Микојан 126  
Микуљак 90, 91  

Милановић, Драган 41, 46  

Mилер, Глен 27  

Милетић, Јелена , школска другарица 604  

Милинковић, Аца 245  

Mилићевић, Александар Цале 687  

Милићевић, Влада 22, 25, 26, 29, 32, 42, 157, 206, 219, 220, 386, 387,388, 410, 460, 465  

Милићевић, Урош 296  

Милићи 62  

Миловановић, Нена 145, 146, 151  

Милорадовић, генерал Руске царске армије, предак, утицајан на руском царском двору 535.  

Милорадовић, судија 303  

Mилосављевић, Бане 192  

Mилочер 138, 142, 143, 148  

Миријево 46 771  

Mирић, Воја 536, 561  

Мирковић, Бора 31, 32, 41, 299, 538, 720  

Мисита , Драшко, 40  

Митић, Рајко 46  

Митровић, Десо 34, 459  

Митровић, Мијо 460  

Митровић, Миладин 460  

Митровић , Мишо Еро, 92, 93, 95, 133, 134, 135, 237, 238  

Митровић, Митра 82  

Митровић, Светозар Еро 95  

Митровић, Срба Цуке 54, 58  

Михајловић Дража 14  

Михајловић, професорка енглеског језика на Економском факултету у Београду 180  



1808 
 

                                                                                                                                                                                              
Мићић, капетан ЈНА у Рибници, Краљево 632, 638, 639  

Мићић, Витомир 445, 574  

Мићић, Јефто 111  

Мићић, Милан 94  

Мићић, Милена 90, 672  
Мицкић, Никола звани Ципов 103, 190 772  

Миша, Дебели 190  

Млађа, звани Коњ 190, 191  

Мркушић 46  

Молеровић, Драган 561  

Мољковић, Илија 241, 242, 449, 450, 451  

Морисен, ( трговац дуваном из Белгије) 14  

Моро, Жана 52  

Мосадек 14, 31  

Московљевић, 140  

Мујчиновић, Мехмед 46  

Н.  

Назор, Владимир 31  

НДХ ( Независна држава Хрватска ) 95  

Недић , Зоран Дебос 41  

др Недељковић, Срећко 228, 229  

Недић, Радослав Дујо 145 , 244, 245, 246, 262, 265, 319  

, 528  

Немић 204  

Немци, Немац, Немица 8, 18, 148  

Нешковић, Ђорђе 474  

Нешковић, Јока 97, 152  

Нешковић, Перо 94, 97 773  

Николић, Мика 459  

НКВД 50  

Николић, Милутин 182, 691  

Николић, Роса 691  

Никезић, Марко 474  

Ниш 8, 19, 27, 32, 104  

Новаковић, Лола 129, 130  

Њ.  

O.  

Обрадовић, професор физичке културе 40, 41,  

Оклобџија, Ратимир 190, 192, 195, 198, 199, 256, 290, 294, 295, 296, 297, 394, 395, 457, 

487, 488, 577, 721, 722,723, 724,725, 726, 727, 728, 729.730, 731,732,  
ОУН 14, 66,  

Оливије, Лоренс 54  

Орељ, Марија 162  

Осма београдска гимназија 71  

Оцокољић, Синиша 488 774  

П.  

Павчић, Оскар 43  

Пакистан 31  

Пампанини, Силвана 52  

Панајотовић, Благоје 469  

Панић, Милан 121  
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Пановић, Добро 63, 64, 66, 92  

Пановић, Драго 64  

Пановић, Максим 63, 95  

Пановић, Милан 473  

Пановић, Роса 64  

Пантелић, водник ЈНА 656  

Панчевачки мост 26  

Пауер, Френцис Гери 431  

Пахлеви, Риза 14  

Пек, Грегори  

Пела, италијански државник 78  

Пенезић, Слободан Крцун 687  

Пера Звезда 120, 121, 122,123  

Петровић, Бранислав 601, 602 775  

Петровић, Власто 445  

Петровић, Жарко 183, 266, 279, 334  

Петровић, Крста, певач 536  

Петровић, Слобо 445, 697  

Петровић, Миодраг Чкаља 54  

Пецка 62  

Пешић, Милан 41, 72  

Пијаде, Моша 114, 195  

Пијаф, Едит 51  

Подрињци 77  

Покорни, Душан 98  

Полић, Илија 92  

Полић, Муса 92  

Полић, Раде 92  

Полић, Ратко 93  

Полић, Сретен 194  

Полић, Стојан 92  

Полићи 92  

Пољански Григорије 448  

Пољански , Никола 448  

Пољански, Павле 447, 448, 494, 587, 689  

Поповић Вељко 8, 444  

Поповић, Васо 90, 376, 412 776  

Поповић, Блажо 445  

Поповић, Богдан, 413, 414, 707  

Поповић, Божо 200  

Поповић, Бранко Поп 39, 340, 693  

Поповић, капетан ЈНА, Краљево 656  

Поповић, Љубица 444  

Поповић, Мишо 181, 388, 578, 590, 624, 652, 708  

Поповић Олгица 9, 444  

Поповић, Савка 200 , 376  

Потребић, Богдан 25  

Потребић, Вука, 26  

Потребић, Нада 26  

Прокопенко, Сергеј 444  

Прва београдска гимназија 71, 72  
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Прва женска гимназија  

Прва мушка 71  

Прешево 503  

Пуцаревић, Јела 111  

Пуцаревић, Раденко 111, 271  

Пуцаревић, Стјепан 111  

Пушоњић 241, 242, 450 777  

Рабреновић, генерал руске царске армије 535  

Радаковић, Чеда Цвекла 129, 453  

Радивојевић, Дракче, 673  

Радиша ( Терзић), Че Гевара 588  

Радовановић, Слободан ,Слоба 590, 628  
Радовић, Божо 181  

Радовић, Рајко 101  

Радовић, Ранко 101  
Рађевци 77  

Рајнхард Џанго 18  

Ранковић, Александар 223, 613  

Ранковић, кум 51  

Расел, Бертран 195  

Рачић Миладин 111, 175, 290  
Рачић, Слободан –Бобан 590, 616  

Рачић, Сека 290  

Ренд, Ејн 278  
Рибница, Краљево 626  

Ристић, Димче 129, 262  

Ристић, Риле, боксер, друг из разреда 40  

Робић Иво 19  

Ровињ 778  

Розенберг ( проналазач атомске бомбе)  

Романија 62  

Руни Мики 54  

Руси 14, 93, 173, 174, 563  

Русо, Жан Жак 392  
С.  

Саборна црква у Београду 174  

Савић Бора 70, 82  
Савић др.Веселин 16, 33, 34, 35, 44, 167, 222, 226, 234  

Савић, Ђорђе 93  
Савић Живко  

Савић, Панто 93  
Свети Сава 9, 174  

Свети Стефан 143  

Светличић, Јоца 128  

Селград, Ика 386  

Селград, Марица 287, 410  

Семе, Експорт импорт 674, 675, 676  
Симић, Драга 617, 618  

Симоновић, Мира 104 779  

Симон Сињоре 52  

Скопље 613, 615  
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Словени 30  

Совјетски Савез 14, 15, 30, 108, 131, 172, 187, 51  

Соколовић, Мехмед Паша 479, 480  
Спасић, Драган Спаске, 36  

Споменик Победнику 21  

Сребреница 9  

Сребрено 562  
Сремац, Анка 300, 301, 574  

Срећковић, Мира 249, 250, 254, 255  
Стаљин, Јосиф Висарионовић 14, 30, 86  

Стамболкапија. 80  

Станићи  

Станковић, Иван проф др 150, 693,303  
Станојевић, Душко 181, 182, 281, 325, 453, 589  

Стангачиловић, 276  
Станковић, Бора 71  

Стефановић, Душан, звани Гамба 36, 103, 189, 465  

Стојановић, Љубиша Буца 42, 460 780  

Стојановић,Радмила 180  

Студентски град Нови Београд, 181  

Т.  

Тадић, Милка 299, 447, 718  

Тадић, Мића 299, 447  

Тадић,Срећко 447  
Такач, Карло 18, 27, 190  

Tанчић, Драган 42, 130  

Тарзан 86  
Телебаковић, професор физике, 42, 156  

Терзић, Драгиша Че Гевара  

Тешић,Слоба 116  
Тито, Јосип Броз 14, 15, 30, 37, 38, 66, 78, 79, 81, 200, 533, 593, 594  

Тодоровић, Душан 41  

Томањ 224  
Томић, Бошко 16, 50, 175, 222, 275  

Томић,Живко 90  

Томић,Јулијана 67  

Томић, Лигана 59, 90, 91 781  

Томић, Милорад 112, 114  

Томић,Наташа 721  

Томић,Радоје 67  

Томић, Реља 412, 423, 564, 588  

Томић, Слободан 474  

Томић, Сретен 67  

Тото 53  

Трајче, 445  

Тријић,Јово 694  

Трнинић,балетан 284  

Трст 15, 75, 76, 77, 78, 79  

Тршић, др.Југослав 162,193, 225, 226.  

Тумбала, тумбала, тумбалалајка (Јеврејска песма) 13  

Туржански, филмски режисер 344  
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Tурке 351  
Турска 14.  

Турци,Турска 70, 78  

Tурчин 204  

Ћ.  

Ћатић, Ћата 291  

Ћебић, Станоје 137, 585, 587, 691, 692 782  

Ћеранић, Љубо 435, 436.  

Ћук, Буца 144, 206  

Ћук, Мирко 144, 206, 207, 345, 465.  

Ћук, Света 111, 256, 603, 604,  

У.  

Ужице 152  

Узовница 47, 59, 60, 61, 65, 75, 76, 89, 133, 142, 152, 235, 434.  

Урошевић( Крсмановић) Љиља 688, 689  

Урошевић, Петар 688  

Урошевић, Томислав 277, 434  

Ф.  

Фадејев 24  

Фернандел 552  

Француска, Французи 37, 377, 575  

Француски културни центар у Београду. 560  

Фројд , Сигмунд 16  

Х.  

Хана студенткиња из Норвешке 537  

Хаџивидојковић, професорка историје 32 783  

Хејворт, Сузан 33  

Хемингвеј, Ернест 87, 126  

Хени, Соња 19, 53  

Хладни рат 109  

Холбус, Весна 103  

Холбус, Маја 103  

Хотел Гранд 20, 80  

Хотел Москва 20  

Хребељановић 93, 289  

Хрушчов. 87, 127, 446  

Хубени, Маријан 180  

Хујбер, Борис  
Ц.  

Царапа, Деса 186, 223  

Царапа, Ђука 186,223  

Церовић из Савске 296  

Цвијетић, Велимир, адвокат 390, 391  

Цигани 19, 529 784  

Цихабер, Ђура 445, 569  

Цихабер, Мира 569  

Црвена Армија 14, 130  

Црвени, Савамалац 291,296,344  

Црна гора, Црногорци 101, 147, 168  

Црни вир 62  

Црнојевић, Иво 534  
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Ч.  

Че Гевара, 390, 391  

Чомбе 457  

Џ.  

Џоунс, Џенифер 52  

Џумхур, Зуко 599  

Ч. 785  

Чајковски 514, 516  

Чанчаревић, комерцијални директор Семе 678, 684, 685  

Чеје, мајор ЈНА 657, 658, 659, 662, 690  

Читаковић 204  

Чукић, професорка латинског језика 97  

Ш.  

Шампања 545  

Шар планина 498  

Шатров, Константин 322, 323  

Шекуларац, Драгослав 464  

Шиптар (ка) 71  

Шолохов 24 786 

 

 

Сага о ..ићима Трећи том 1965-1978. Роман о Бриселу. Cold war. Le quart. 

 

A.  

Авганистан стр. 192, 197,  

Агњев, Спиро стр.127, 516  

Адам стр.56, 148,  

Адамо, Салваторe стр.174  

Адек стр.459, 532, 533,  

Азбуковица стр. 509  

Aзнавур Шарл 157  

Алах стр. 120  

Албанци, стр.52, 61, 70, 73, 74, 77, 81, 87, 122, 222, 243, 244, 263, 282, 285, 326, 333, 436, 

469, 521, 557, 562, 567, 634, 635,636, 655, 656, 661, 665, 828,  

Алек, студент из Израела стр.119, 120, 643  

Alliance Francaise , Брисел, стр.106  

Амбасада СФРЈ у Бриселу стр.38, 41, 42, 605,  

Америка стр.15, 93, 94, 127, 168,  

Американци стр.52, 62, 66, 93, 94, 95,106, 108, 111, 123, 128, 129, 139, 167, 169,  

Америчка амбасада у Београду. стр.426.  

Андрић, Иво стр.960  

Андрић, Мика др. Стр. 1072, 1096,  

Анушка, студенткиња СУБ-а стр.119,120, 133,  

Аполо 11 стр.533  

Арапи стр.110, 133, 135, 160, 330, 409, 676,  

Ардени, планина стр.100, 446,  

Армстронг, Луис стр. 685  

Аспемар стр. 517, 544, 545, 546, 547, 548, 555, 556, 567  

Атомијум стр. 122,  
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Аустралија стр.126  

Афера Вотергејт стр- 774  

Африканац , Африка стр. 57, 105  

Аца, пријатељ Пере Урошевића стр.100  

Б.  

Багдадски пакт стр.111  

Бадер, Андреас, стр.473  

Базил, Рус стр. 173, 174, 214, 309, 668, 1119  

Bајић, Миле стр.66, 67, 68, 81, 247,263, 309, 323, 339, 398, 419, 454, 550,  

Балкан, Балканци стр.50, 149,  

Балден, фирма из Брисела стр.83, 654,  

Бангладеш стр.649, 657,  

Банковић, Сава стр. 1095  

Бања Ковиљача стр., 726  

Бања Лука стр. 554  

Барешић, Миро стр. 666, 667, 670, 671, 774,  

Барнар Кристијан, стр.419  

Бастија, Фредерик стр. 313, 1027  

Башић, Бруно стр. 1111  

Беатовић, Буба стр. 757  

Беатовић, Драго стр.509, 771,  

Беатовићи стр.421  

Беатовић, Ђорђе стр.757  

Беатовић, Мира стр. 757  

Беко, Жилбер стр. 174, 537, 538,  

Бели Руси стр.65  

Белгијска лига за заштиту људских права стр.818  

Белгијско удружење биохемичара стр. 467  

Бенш стр. 645, 647  

Београд стр.12, 26, 28, 30, 42, 44, 59, 155,  

Београђани стр. 997, 998  

Бернштајн, Ендрју стр. 925  

Бећковић, Матија стр. 853, 884,  

Библија стр.56, 61,  

БИП стр. 866, 871, 873, 969, 971, 972, 985, 986,  

Биро за размену омладине и студената Југославије стр.784  

Битлси стр 154  

Бјелановић, Петар стр. 958  

Благојевић, Бора стр.59, 60, 73, 76, 77, 85, 113, 169, 170,203, 315, 440, 444, 635, 654, 817, 

825, 890, 985,  

Благојевић, Љубиша стр. 484, 485, 757, 842, 986, 1086,  

Богдановић, Милан стр.760  

Bожић, власник ресторана у Бриселу стр. 81, 356,  

Бок стр.313  

Бора, брат стр.1053  

Борис, Далматинац, Матеов друг стр.14, 20, 255, 294,  

Босанци, Босанке стр.36, 60, 77, 109,  

Босна стр. 72, 75, 76, 726,  

Боснић, Петар , 1101 1120  

Bouc emmisssaire стр. 167  

Бошковић, ресторан Стаљинград у Бриселу стр. 203, 257,  
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Брајковић стр. 671  

Бралима стр.808, 838,  

Брасанс Жорж, француски певач стр. 154  

Братва, Робер стр.19, 21, 24, 33, 35, 37, 38, 66, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, ,93, 95, 96, 98, 

99, 102, 115, 132, 139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 190, 

648, 799,  

Братунац стр.54, 60, 151, 661, 1038,  

Брел, Жак стр.37, 129  

Брен л' Але стр.678  

Бројгел стр. 129  

Буда стр.98  

Будар стр.601  

Бугарин , Бугарска стр.13, 14, 52, 113, 182,  

Byblos, дискотека у Бриселу  

Бургиба, Хабиб стр. 139, 573,  

Буха, Алекса стр.420, 421, 422,  

В  

Вајт, Хелен стр. 56, 152  

Валонци стр.20, 45, 63, 64, 123, 141, 173, 201, 312, 458, 587,  

Ван Врасем стр. 517, 542, 544, 545, 567, 804,  

Ван Ден Бујнантс стр. 214  

Ван Ден Деке стр. 452, 472, 614,  

Васић Васо стр. 735  

Васић, Вито стр. 735, 736, 742,  

Васић, Дика стр.736  

Васић, Миле стр.736, 742,  

Васић, Петар стр.736  

Васић, Пипо, Милош стр.737  

Васић, Стојко стр. 736, 745,  

Ватерло стр.674  

Ватикан стр. 772  

Велес стр.26  

Велика река стр. 730  

Вељковић, Драган стр. 787  

Вељковић, Радомир, стр. 787, 789, 981, 1121 Венсан ( Всеволод), Рус, власник бистроа 

Уишикије стр. 182, 183, 185, 308,  

Вервије стр. 620  

Видер, Андре стр.35, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 95, 98, 99, 115, 131, 145, 146, 149, 150, 157, 

158, 163, 173, 190, 635, 648, 654,  

Вијетнам стр.52, 63, 133, 139, 168, 171, 181, 182, 459, 524, 525, 905,  

Вијетконг стр.459  

Вируан стр.446  

Вискоза стр.764  

Виходила на берег Каћуша, песма стр. 530  

Владисавићи, племићи стр.461  

Вотергејт стр. 903  

Вујинић, Десимир стр.771, 772, 777, 887, 960,  

Вуковић, Душан стр. 773, 777, 958,  

Вуловић, Весна стр.763  

Вучо, Оливера стр.437  

Г.  
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Гаврић, Александар ....256  

Гај, Људевит, стр. 912,  

Галате Сарај стр. 618  

Галеника стр. 1049, 1050, 1067, 1069, 1072, 1073, 1075, 1084, 1096, 1098, 1099,  

Galerie Luise 79  

Ган стр. 461  

Гелер, Ефим стр. 906  

Германи, стр.20, 45  

Голубовић, Загорка стр.888  

Gonzales, Felipe стр. 589  

Греко Жилијет стр. 175  

Грци стр.52, 57, 393,  

Грчка стр.51, 455,  

ГСУП стр.941  

Guel de Bois 67, 193, 240,  

Гуцић, Драгољуб стр. 909  

Гуцић Иванка стр. 909,  

Гуцић, Јоца стр.844, 904, 908, 909, 939, 941, 1122  

Д.  

Дајан, Мош стр.400  

Dако, Пјер 275  

Далматинци стр 339, 340,  

Далмација стр.49  

Дана стр. 89  

Дангубић стр.998  

Дангић, Јездимир стр.86  

Данкиња стр.55  

Данојлић, Милован стр. 961  

Дапчевић, Владо стр.308, 309, 323, 328, 549, 550, 551, 552, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 827. 

, 828,  

Дапчевић, Кучар, Савка стр. 772,  

Дашић, Валерија стр.763, 775, 838, 886, 887, 984, 1037, 1098,  

Дашић, Момчило стр.483  

Двојник стр.259, 310, 331, 461, 528, 555, 587, 588, 621, 644, 672, 673,  

Дедиње стр.67  

Де Гол стр.139, 416, 446, 530, 531,  

Делакр, Моник стр.453, 600,  

Delhaize стр.197, 201, 260, 310, 316, 318, 319, 360, 374, 378, 812,  

Делон, Ален стр.255, 258,  

Делон, Натали стр.258  

Де Пелиши, Ги стр.6, 595,  

Де Пелиши, Рајна стр.6, 595  

Дилајла песма стр.154  

Дима, Андре стр.418, 425, 426, 427, 428, 429, 452, 475, 645, 646, 647, 671, 672,  

Димитрић, Велизар стр. 763, 764  

Димитријевић, Војин стр. 864, 971,  

Димитријевић( Рекорд) 990  

Димонсо, Андре стр.18, 116, 138, 443,  

Динда, из Црнче, очева рођака стр. 511  

Динић, Мика, Сојка стр.227  

Директна акција за самозаштиту стр. 869, 870, 886,  
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Дифелер стр. 812  

Dona, dona, don 114  

Достојевски стр.26 1123  

Дрина стр.52, 210, 207, 510, 511, 729, 775, 1037, 1038,  

Други светски рат 72  

Дубровник стр.49  

Дубчек, Александар стр.457, 516,  

Дучић, Јован стр.117, 131, 461,  

Дучке, Руди стр. 473  

Ђ.  

Ђапић, Горан.стр. 1093  

Ђевђелија стр.26  

Ђилас, Витомир, стр. 1028  

Ђилас, Милован 68, 354, 356, 358, 439, 559, 845, 846, 847, 848, 853, 854, 879, 888, 892, 894, 

895, 896, 981, 1027, 1066, 1074, 1075, 1093,  

Ђилас, Штефица стр. 846,  

Ђорђевић, др ( Д.З.Савски венац)  

Е.  

Ебел, Фрања стр. 1050  

Ева стр.56, 152,  

ЕЕЗ ( Европска економска заједница) стр.13, 62, 156,  

Египат, стр.400  

Ејн, Ренд стр. 313  

Економски факултет у Београду стр.24  

Експлозија бомбе у Биоскопу '' 20 октобар у Београду''. 514.  

Ел Ал, авионска компанија стр. 134  

Елвис Присли стр.154  

Енглези стр.97  

Енрико, Јосиф стр. 772  

Ерера, професор биохемије СУБ ( Слободног универзитета у Бриселу) стр. 475,  

Ерик, Ериксон стр. 276, 277, 300, 303, 304, 445,  

Ж. 1124  

Жанет, Пијер стр. 276  

Живадиновић, Пера стр. 865  

Живковић, Бојо стр.741  

Живковић. Душанка( Крсмановић девојачко) стр.741  

Живковић, Јуца стр. 871,  

Живојиновић, Бата стр.437  

Животић, Младен стр. 882  

Житковац стр.26  

З.  

Завод за ментално здравље, стр. 888, 911, 913,  

Загребачко пролеће стр. 674  

Западна Немачка, стр.170, 532,  

Западна Србија стр.721  

Зворник стр.510  

Здравковић, Тома 783  

Земун стр.26, 155, 1069, 1083, 1085,  

Златибор стр. 506  

И.  

Иванковић, Добривоје стр. 836  
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Иванковић, Ксенија стр. 984,  

Игњатовић, Драгољуб стр.847, 848, 849, 850, 853, 958, 1011, 1066, 1075, 1093, 1111, 1112.  

Израел стр.119, 139, 3298, 30, 390, 391, 395, 396, 400, 409,643  

Икл стр. 60, 61,  

Илић др.Мића стр.507, 531, 532, 749,  

Имшировић, Павлушко и Јелка , стр. 1093  

Индекс, Београд, игранка 255, 256,  

Индијац ,Индија стр.65, 111, 133,  

Индонезија стр.104, 106,  

Инђић, Триво стр. 882,  

Innovation, Робна кућа у Бриселу стр.397, 398, 399, 1125  

Иранци стр.108, 109, 111, 112, 124,182, 454, 816, 817,  

ISIL-Bruce Evoy Memorial Award str.3  

Истамбул, стр. 50, 974, 975, 976, 977,  

Iталијан, Италијани стр.53, 244, 292, 294, 295, 681, 682, 684, 686, 687,  

If I were a rich man, song стр. 142  

Ichec, Брисел, стр. 475, 513, 517, 518, 519, 520, 522, 541, 543, 648,  

Ј.  

Јаковац, Мате стр.14, 294, 598, 599, 654, 797, 805,  

Јаковљевић, Видоје стр. 742  

Јаковљевић, Станко стр.742  

Јанковић, Пол,. стр.1103  

Јанков, Нада стр. 504, 763, 764, 906,  

Јануш, Пољак, стр.225, 250, 325, 327,  

Јањичари стр.511  

Јасеновац стр. 151, 661, 772, 888, 1097,  

Јевреји стр.35, 90, 91, 300, 313, 314, 377, 456, 645, 772, 1093, 1095,  

Јездовић, Милосав стр. 506, 541, 748,  
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Сага о ..ићима том .Четврти том 1979-1992. Тајна завера Југославије 

против Југославије. Из дана  дан. 
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Мићић, Мирко............................................................ 981  

Мићуновић, Драгољуб.............................................. 211, 489, 1145, 1219  

Мишић, Стојан............................................................................................ 158, 252, 273, 274 

Мишковић, Мирослав.................................................................... 488  

Младеновић, Бојана ........................................................................... 508  

Младеновић, Милан............................................................................. 74, 675  

Младић, Ратко................................................................................... 1438  

Млађеновић, Милан.................................................................................. 223 1538  

Мољковић, Илија ....................................................................................... 160, 201, 253, 650, 

676, МПП-Морално политичка подобност........................................................ 201  

Мота, пуковник, Амбасада Замбије .......................................................... .238 

Наглић, Вијекослав........................................................... 361, 393, 471, 472, 517,  

Наша реч, часопис ............................................ ...211 , 212, 249, 485, 486, 643, 713, 872,  

Недић, Зоран..................................................................... 223  

Нелсон, Мендела........................................................................ 585  

Немачка, ..................................................................... 1220  

Немет Роко ................................................................................ 505, 521  

Нешковић, Ђорђе.......................................................................... 1375  

Нешковић, Јурић Оливера .............................................................. 1375  

Николић, Вера ............................................................................. 884, 1307, 1365  

Николић, Мика.................................................................... .. 251 

 Николић, Милан, социолог............................................. 508, 515, 522, 537  

Николић, Милан, копирница..................................................................... 393, 394, 1320  

Николић, Момчило................................................................................. 1333  

Радослав, Николић................................................................................... 1428  

Николић, Томислав............................................................................ 1143  

Николиш, Гојко............................................................... 230, 242  
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Никчевић, Живадин.............................................................. 432  

Новаковић, Милорад........................................................ 431  

Нова ревија, Љубљана................................................................. 781  

 Обилић, Милош............................................................................ 621  

Одбор за људска права УКС..............................................116, 415, 786, 787, 788, 834, 835  

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања ................... .3, 115, 333, 334, 547, 548, 549, 

550, 554, 555, 563, 573, 616, 625, 627, 628, 641, 642, 643, 694, 695. 719, 720, 726, 727, 728, 

781, Оклетац, Вук ..................................................................................... 884  

Оклобџија, Ратимир................................................................. 149, 637, 638, 639  

Олујић, Олуја, Драгомир..................................................................... .. 508, 510, 516, 537, 615, 

Опарница, Мишо........................................................................... .... 1280, 1350, 1389,  

Опарница, Момчило..................................................................... 902, 1263, 1440,  

Опачић, Јован......................................................................... ....... 1083  

Орељ, Марија ........................................................................... 252 1539  

Орић, Насер................................................................................ ....823, 1466, 1467, 1471, 1472, 

1473, Осамдесете године ( декада) ...................................................... 8 

Осијек......................................................................................... .. 1357, 1358, 1387, 1424.             

Остојић, Д..................................................................................... 1307,                                              

Отворени универзитет............................................................... 508, 509,                                                    

ОУН, Центар за људска права.................................................... 1027                                                   

Павлица, Михајло.............................................................................. 1383, 1413, 1509, 1512, 

Павловић, др. Бранислав.................................................................. .1403                                                        

Павловић, Вук Оклетац ............................................................... .... 1431,                                                 

Павловић, Вучина........................................................................ .. 488,                                                             

Павловић, Миладин................................................................. ..365, 432,                                                                                  

Павловић, Полка........................................................................... ... 1511,                                     

Палавестра, Предраг..................................................... .89, 97, 446, 447, 774,                                         

Палме, Олаф................................................................................. ...670                                                    

Панић, Милан.................................................................................. 119,. 1409, 1453, 1459, 1474, 

1476, 1483, 1484, 1485,                                                                                                                      

Панић, Радованов, Љубица........................................................... . 1248, 1350,                                  

Пантић, Драгомир..................................................................... ..... 204,                                                       

Папска нунцијатура у Београду..................................................... .. 299                                                

Парага, Доброслав,..........................................................................300, 670, 671, 672, 675, 683, 

733, 777, 778, 779, 780, 821, 822, 823, 907, 954, 982, 1002, 1035, 1157,                                                      

Парага, Домагој........................................................................... 93, 670, 671, 672 

Париз................................................................................................ .28, 256, 257                                    

Париповић, Хивзија..................................................................... .... 1186, 1187,                             

Патријаршија СПЦ.......................................................................... 192                                                      

Патријарх Павле................................................................................. .1257, 1292                                 

Пауновић, Добрила................................................................................ 431                                             

Пахлави, Риза.................................................................................... 221                                                    

Пачепа, Јон Михаел........................................................................... 1091 

Пекинг.......................................................................................... 8                                                                

Пекић, Борислав..................................................................... 290 

Перестројка................................................................................... .8                                                                   

Перковић, Даница, Парага ............................................................... 1035                                                        

Петковић, Маријана .................................................................. 432                                                              

Петовар, Тања......................................................................... . 547, 675                                                      

Петровић, Александар.................................................. 432                                                                

Петровић, Александар Саша............................................................. 1427                                               
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Петровић, Бранислав ....................................................................... 94, 252, 1005                                        

Петровић, Драгољуб........................................................................... . 687 1540                                     

Петровић, Љиљана................................................................................ 1353                                     

Петровић, Ненад................................................................................ 431                                                

Петровић, др.Стеван........................................................................ 122, 123, 349, 1360                    

Пешикан, Андреј............................................................................... 432                                                                     

Пешић, Александар........................................................................ 251, 280                                                     

Пешић, Весна .................................................................................. 204, 205, 212, 241                                  

Пешић, Влада............................................................................... 343, 425, 484                                                   

Пешић, Војислав ....................................................... ...15, 38, 96, 180, 251, 343                                          

Пешић, Милица ............................................................ 16, 38, 96, 251                                                     

Пешић, Мира ................................................................. 15, 243 

Пешић................................................................................ 116                                                              

Пећанац, Љиљана ......................................................................... .. 1360                                                   

Пич, немачки новинар ..................................................... 269                                                        

Пламенац, Саво.................................................................................. .. 252                                             

Плијуш, Тања........................................................................................ . 731                                      

Покорни, Душан............................................................................. 118, 119, 253,1455, 1456, 

1457, 1463, 1464,                                                                                                                                                

Познић, Никола.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 431, 436, 437, 450, 451, 

457, 458, 459, 460, 461, 559, 1263,                                                                                                     

Познић, Стеван.............................................................................361, 436, 437, 438, 439, 440, 

Покрет за заштиту људских права ................... 10, 1064, 1093, 1119, 1225, 1226, 1239, 1240, 

1241, 1242,                                                                                                                                                     

Полић, Милунка ............................................................................................ 227 

Пољска............................................................................................ 8                                                   

Пољански, Павле.................................................................................288, 289, 971, 972, 973, 

974, 975,                                                                                                                                                         

Попов, Небојша................................................................................. 211, 212, 430, 683, 823, 

1219, Поповић, Беба .................................................................................. 68                                                        

Поповић, Богдан, Божо.................................................................. 8, 69, 169, 247                                              

Поповић, Бранко Поп....................................................................... 254                                                     

Поповић, др.Васа ............................................................................. 645                                                

Поповић, Василије...................................... 14, 248                                                                              

Поповић, Вељко ................................................................................. 1469                                              

Поповић, Владан ............................................................................ 224                                               

Поповић, Јелена............................................................................... 68 , 69                                               

Поповић, Мирјана .......................................................................... 68, 59, 169                                        

Поповић, удато Крсмановић, Милена............................................ 14, 68, 69, 248                                

Поповић, Михајло ............................................................................. 204                                                

Поповић, Мића ............................................................ 97, 122, 447, 619, 695, 708, 724                            

Поповић, Савка.............................................................. 106, 248                                                           

Поповић, Срђа ............................................................. 88, 89, 319, 410, 411, 412, 506                            

Попрад, Словачка............................................................. 1456                                                             

ПОТРЕБНА ИМ ЈЕ ПОМОЋ ( подаци о 20 особа)............................... 1280, 1310 ( за 40 

појединаца) 1541                                                                                                                                        

Право на рад............................................................................................ .. 744, 745, 746, 747,748, 

749, 750, 751, 752, 753,                                                                                                                      

]Православље, часопис СПЦ............................................................. 192, 423                                 

``Праксисовци``, професори......................................................... 203, 237, 269                                    

Прекајски, Иван ............................................................................... .71, 84, 86, 92, 93, 150, 151, 
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159, 188, 202, 217, 218, 238, 394, 432, 618, 619, 1066, 1104, 1278, 1279,                                                

Прелић, др.Александар...................................................................... . 645                                                         

Принцип, Гаврило......................................................................... 446,                                                                  

Прокопенко, Сергеј, ..................................................................... .40                                                       

Протић, Љубомир.............................................................................. 1403, 1440                                         

Психијатријска болница ``Лаза Лазаревић``.............. .27, 28, 84                                                                     

Пуслојић, Адам...................................................................... 429                                                              

Рабит, Томас............................................................................ . 1462                                                                   

Радио Београд......................................................................... 39                                                         

Радивојац, Рајка...................................................................... ...1007, 1008, 1307                                  

Радивојац, Драгана ..................................................................... 1008                                                

Радовановић, Мирослав......................................................... .549, 558                                                 

Радовић, Радомир..................................................................... 511, 676                                                  

Радојевић, Радоје..................................................................... . 529, 530                                                  

Радуловић, Илија......................................................................... .1427                                                              

Ражнатовић, Жељко, Аркан....................................................... 1255, 1337, 1338                                            

Ракић, Радомир Раша............................................................ .423                                                                 

Ракетић, Слободан.................................................................... 289                                                      

Ранђеловић, др.Драгиша ............................................................ 645                                                      

Ранковић, Александар .......................................................... .42, 442                                                                

Рацков, пијаниста ................................................................... 39                                                              

Расулић, Душанка............................................................... 1381                                                             

Ратковић, Јелка.................................................................... . 93, 615                                                          

Рат звезда............................................................................... 347, 410                                                     

Рафаели, новинар АФП, Париз................................................ 635                                                        

Рачић, Весна............................................................................... 169                                                        

Рачић, Миладин................................................................. 251                                                                 

Рачић, Миодраг.................................................................... 169                                                               

Рачић, Слободан................................................................ 121                                                                    

Рашковић, др.Јован ................................................................. .3, 428, 429, 573                                                  

ФГП Рекорд, Раковица............................................................ .22, 39, 43, 183, 223, 224                               

Реган, Роналд ..................................................... .410, 803 1542                                                                  

Ејн, Ренд........................................................................................ 1467                                                    

Рибић, Миленко....................................................................... . 614, 686, 770, 829, 884                           

Ристић, енглески новинар......................................................... 222                                                  

Ристовић, Љиљана Дангић................................................... 416                                                                    

Роган, Мира ............................................................................ 1353.                                                                 

Рокери са Мораву.............................................................. 485 

Романија..................................................................................... .39                                                      

Ротаревић, ГСУП.......................................................................... 1067                                                        

Руварт. Др.Мери ............................................................................ 1458                                           

Ругељ, др.Јанез ............................................................................... ..831, 1005, 1327, 1328, 1329, 

1330, 1453,                                                                                                                                                 

Ругова, Ибрахим ........................................................................... 1439                                                            

Ружић, др.Ж ....................................................................................... 1307                                                               

Румунија ................................................................................... 8, 1106, 1196                                                  

Руст, Матијас..............                                                                                                                              

Реформа образовања............................................................. 219, 220, 221, 831, 832, 833                      

Савић, Бора................................................................................... 254, 477                                                

Савић, др.Веселин..................................................................... 161, 251, 267, 268, 271, 307, 311, 

326, 431, 524, 525, 676, 677, 684, 741, 829, 830, 831, 964, 967, 1263, 1449,                                           
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Савић, Живко........................................................................... ..253                                                                   

Савић, Ђорђија ......................................................................... 253                                                             

Савић, Љубиша........................................................................ .. 274                                                         

Савић, Тања......................................................................... ... 525, 676, 829, 830, 967, 1094                                 

Caddy Bulletin………………………………………… ..1120, 1121                                                      

САД ( Америка)..................................................................... ..8                                                              

Сакан, Драган .......................................................................... ..224                                                              

Саман, ирачки новинар............................................................... 269                                                       

Санела ........................................................................................... .877 

САНУ..................................................................................... ..3, 10, 61, 97, 101, 115, 231, 638, 

255, 322, 384, 522, 583, 838, 839, 840, 841, 842. 843, 844, 845, 846, 

Самоуправљање....................................................................... 7                                                                            

САП-Светска асоцијација психијатрије............................... .10, 430, 691, 692, 837                               

Сарапа, Вука.................................................................................. 422                                                              

Сарапа, Ђука ............................................................................ 148, 422                                               

Сарјановић, Душан.......................................................................... 363, 613, 614                                      

Сарјановић, Никола................................................................. 431, 613                                                     

Сахаров, Андреј ....................................................................... 159, 191 1543                                                

Светска банка ........................................................................ 8                                                                        

СДБ-Служба државне безбедности .................................... 29, 294, 1218                                                     

Северна Ирска ....................................................................... 8                                                                     

Седамдесете године ( декада).................................................. 7, 8                                                           

Седмак, др.Томислав ......................................................... ......349                                                         

Секељ, Ласло.......................................................... ................... 430                                                       

Секуловић, др. Војислав .................................................. ........... 916, 917                                               

Секутковски, М............................................................................ 1307 

Селанац................................................................................. .. 227                                                                     

Селић, Момчило...................................................................... 87, 91, 675                                                

Серкел, Иво ........................................................................................ . 1460 

Сибила,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................ ... 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 

915, 917, 918, 919, 925, 935, 936, 937, 968, 969, 970, 980, 991, 992, 1000, 1035, 1041, 1060, 

1094, 1101, 1123, 1148, 1149, 1161, 1266, 1273, 1403, 1429, 1517,                                                                 

Силвано, Болчић..................................................................... .. 204                                                          

Симић, Крсмановић, Драга .................................................... . 699                                                    

Симић, Миша............................................................................ 699                                                 

Симић, Тања ........................................................................... ...224                                                       

Симичић, Ђорђе....................................................................... 362, 617                                                              

Симовић, др.Љубомир........................................................ ..3...                                                                     

CIEL-Комитет за Европу интелектуалаца............................ 28, 29, 305                                                                         

СКЈ, Савез комуниста Југославије........................................... 192, 193                                                       

Скањи, Атила......................................................................... ........ 1460                                                         

Скуланд, Кен.............................................................................. . 1459, 1462, 1463                                           

Скулић, Миша.......................................................................... 39, 1058                                                       

Слободан универзитет..................................................... 547                                                             

Словенија ............................................................................ ..10, 1185, 1411, 1414 СЛУЧАЈЕВИ 

..( 60 особа)........................................................................ 1006                                                                

Смиљанић, Радомир........................................................ ... 289, 1276, 1307                                         

Смиљанић, Сава........................................................................ 443                                                    

Солидарност, Пољска............................................................. 283, 314, 1063                                      

Социолошки преглед, часопис............................................ 204, 206, 207, 208, 209, 210 СПЦ, 

Српска православна црква.......................................... 92, 638, 1292                                                                  
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Соко, Тврђава .............................................................................. 1470 

Социјализација........................................................................ 31, 32, 33                                                         

Спајић, Драгутин................................................................. .... 508                                                             

Спасојевић, Момчило ............................................................. .820, 823                                                     

Србија ................................................................................... ..10                                                                           

Сребреница ........................................................................ .... 823, 1465, 1468, 1469, 1470 1472, 

1473, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,                                                                                        

СССР ( Совјетски савез) ........................................................ .8, 30, 51, 191, 358, 410, 879, 

1063, 1139, 1177, 1196, 1199, 1359, 1361, 1388,                                                                                                           

Ставе, село код Медведника .................................................. 39 

Сталаћ..................................................................................... 372                                                        

Стамболић, Иван........................................................................ 695, 696, 847, 850 1544 

Стангачиловић, Душан ........................................................ 253, 987, 1403                                                       

Станићи, суседи у Карађорђевој број 50............................... 39                                                              

Станковић, Зоран..................................................................... 590, 591, 592, 593                                        

Станковић, Милић од Мачве................................................... 770, 829, 830                                           

Станковић, Милутин............................................................. 432                                                                 

Станојевић, Сава ................................................................ 254                                                                  

Стање људских права у Југославији............................................ 761, 762, 763, 764, 765, 766, 

767, 768, 769.770.                                                                                                                                                 

Стари град, Хвар................................................................... 368, 445                                               

Стевановић, Милорад............................................................... 1403, 1425                                                   

Стефановић, Душан, звани Дуле Г(л)амба........................... .150, 151, 251, 252, 441, 618, 619, 

905, 1296, 1307,                                                                                                                                 

Стефановић, Предраг.............................................................. 431                                                      

Стефановски, Драган................................................................... 819, 1152, 1153, 1270                                   

Стегић, Викторија...................................................................... 635                                                

Стоименовски, Кузман............................................................. 1244                                                        

Стојановић, Војислав................................................................ 615                                                         

Стојановић, Ђорђе...................................................................... .. 653, 959, 1091                               

Стојановић, Иван...................................................................... 432, 653, 999, 1251, 1252 

Стојановић, Момчило..................................................................... 1426                                                 

Стојановић, Светозар........................................................... . 211, 488, 489, 522                                 

Стојановић, Теодора..................................................................... 1243, 1333                                                  

Суђење Шесторици у Београду.................................................... 547, 586                                                          

СУП-Секретаријат унутрашњих послова ......................... 27, 34, 384, 637, 638, 639, 640, 641, 

1059,                                                                                                                                                           

Тадић, Борис................................................................................................ 506, 508, 509, 510, 

511, 615,                                                                                                                                                              

Тадић, Љубомир................................................................................... ...210, 236, 417, 418, 560, 

561, 967,                                                                                                                                                            

Тадић, Мићо ........................................................................................... 254                                                 

Тадић, Милка. ........................................................................................ 253, 254, 584,                            

Танасић, Стојан................................................................................... 431                                                    

Тасковић, Александар, психијатар.................................................................. .......... 684, 1449, 

Ташић, директор Завода у Цетињској улици.................................... ... 39                                                         

Тачер, Маргарет................................................................................... 232, 434, 1255,                         

Теофиловић, Младен....................................................................... ....... 1006,                                                 

Тепић, Милан, мајор ЈНА ......................................................................... 1365 1545                        

Тимотијевић, Божидар............................................................................. 431                                                 

Тито, Јосип, Броз .................................................................................... ..42, 122, 124, 125, 127, 
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160, 173, 195,                                                                                                                                            

Тјенмен трг, Пекинг.............................................................................. ..8                                          

Тодоровић, Божидар...................................................................... ..... 200, 201, 586                                  

Тодоровић, Коста, МАЈОР Краљевске војске Србије                                                                

Тодоровић, Милица ............................................................................ 200, 586                                                                            

Томић, Бошко .......................................................................................... .160                                               

Томић, Загорка ....................................................................................... 252                                               

Томић, Јелена .......................................................................................... . 252  

Томић, Милка ......................................................................................... 160, 161, 281, 282, 608,                                      

Томић, Миша............................................................................................ 160, 161, 163, 164, 281, 

493, 1263,                                                                                                                                                      

Томић, Наташа......................................................................................... 160, 161, 281                                       

Тончић, Вучета ............................................................................................. 1378                                    

Тошић, Давид............................................................................................... .. 280                                        

Тошић, Десимир............................................................................... 102, 103, 104, 105, 108, 

111,112, 114, 211, 328, 329, 330, 485, 486, 1266,                                                                                                

Тревисан, Деса ........................................................................................ ....... 269, 629, 634, 642, 

647,                                                                                                                                                                   

Трифуновић, Владимир, Генерал ЈНА................................................... ........... 1365                               

Туђман, др. Фрањо ..................................................................................52, 60, 61, 172, 273, 642, 

1267, 1290, 1477,                                                                                                                                          

Фрањо Турк, Алојз............................................................................................. ...44, 70. Ћ 

Ћетковић, Душан................................................................................. ..290, 291, 362, 364, 365, 

380, 381, 382, 517,                                                                                                                                                

Ћосић, Добрица..........................................................................3, 61, 97, 170, 236, 446, 694, 

1477, Ћук, Светозар................................................................. ............... 150, 218, 252, 358, 441, 

988, У. Удба......................................................................................... 620 

Узовница................................................................................ ...........72, 77, 79, 225,226, 227, 369, 

1464, .................                                                                                                                                            

УКС-Удружење књижевника Србије............................. ....10, 61, 65, 66, 116, 121, 201, 255, 

289, 290, 291, 322, 350, 415, 427, 687,                                                                                                              

Унеско, Париз .......................................................................... ........ 623, 739                                      

Урошевић, Љиљана .............................................................. ......61, 62, 251                                             

Урошевић, Петар....................................................................... 61, 62, 251 1546                                 

Урошевић, Томислав............................................................ ....... 251                                                        

Ускоковић, фармацеут, Галеника..................................... ........ 293                                                       

Филиповић, Нада........................................................................ 1353                                              

Филиповић, Радисав................................................................. 8, 759, 782, 783, 784                                

Флотау, Ренате, немачка новинарка ....................................... . 269                                              

Фокландски рат...................................................................... . 349                                                                      

Фон Кол, Кристина, данска новинарка................................... 222                                                            

Фотићи, суседи у Карађорђевој улици број 50......................... 39                                                                       

Француски културни центар у Београду ................................. . 636                                                                      

Freedom house………………………………………………… . 730                                                        

Хавел, Вацлав........................................................................... 1117                                                          

Хајдуковић др, психијатар....................................................... .435                                                                     

Халупа, Густав, аустријски новинар....................................... .222, 269                                                   

Хатон, Џудит ................................................................................. 1459                                     

Хаџипродрамидис, грчки новинар ............................................ 269                                                                  

Хаџи Ристић, енглески новинар............................................. . 269                                                       

Херљевић, Фрањо................................................................... 239, 240, 241                                          
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Хладни рат.............................................................................. ..8, 86 

Холокауст........................................................................................ 639                                                

Хомеини, Ајатолах..................................................................... 1063                                                       

Хоџа, Енвер................................................................................. 315                                                                      

Хоџа, Фадил................................................................................ .836                                               

Хрватска .................................................................................... ..10, 1238, 1357. 1369, 1185, 

1370, 1371, 1387, 1414, 1424,                                                                                                                   

Хребељановић, Милица......................................................... 252,                                                                    

Хубене, немачки новинар.................................................... .222, 269,                                                          

Цветковић, др.Срђан ......................................................... 4                                                                                  

Цвијетић ( Цветић), Велимир............................................................ ..177, 178, 213, 686 

Цензура............................................................................................ 1130,.1165, 1522, 1523                                 

Цизел, Дуња.................................................................... 73                                                                    

Цицовић, др.Обрен........................................................................... 1288, 1289, 1292, 1296, 

1363, 1364, 1384, 1547  

Црна Гпра.............................................................................................. 1365                                             

Шавпщки, др.Кпсуа...................................................................................3, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 203, 212, 218, 246, 384, 446, 449, 546, 563, 616, 643, 654, 719, 724, 725, 740, 1052, 

1074, 1081, 1082, 1219,                                                                                                                                                        

Шалинг, сурани нпвинар........................................................................................ 222                                    

Шалић, Милууин.................................................................................................. 1511                                         

Шанак, Бранислав............................................................................................... 1423                                         

Шаущеску, Никплае............................................................. 8, 404, 1117                                                                     

Ше Гевара .............................................................................................................. 94                                   

Шеленчер ( Space Shuttle Chalenger)................................................................... 634, 635 

Шернпбиљ................................................................................................................. 691                              

Шершил, Винсупн ................................................................................................. 11 

Шехпслпвашка....................................................................... 8, 1106, 1117, 1448                                              

Шишак, Ранка .................................................................................. .405 

Шпмбе.......................................................................................... 638                                                           

Щабанпвић, Мурау.............................................................................. 1435                                                    

Щалпвић, Миладин....................................................................... . 1382                                                            

Щафар, Владимир......................................................................... 1377                                                          

Щахпвић, Драгууин................................................................... 430., 1276, 1307                                                 

Щвабић. нпвинар АП...................................................................... 222                                                          

Щездесеуе гпдине ( декада).......................................... 7, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,                                                                                               

Щекс, Владимир....................................................................... .. 547, 675, 1051, 1074                                                        

Щеху, Мехмед..................................................................... .315                                                                

Щещељ, Впјислав............................................................... .. 395, 524, 525, 585, 673, 674, 676, 

677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 823, 1219, 1238, 1255, 1288, 1449, 1450, 1481, 

Щпвп, Ани ........................................................................ 106, 569, 1005, 1161                                                       

Щплевић, Мирпслав.................................................................. 650                                                      

Щуернић, др.Максим.......................................................... 349                                                           

Щулцингер, Фини........................................................................... 692 1548 
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Сага о ..ићима. Пети том 1993-2004. PUZZLE.Исцељење душа балканских 

народа. 

 

А. Абдић, Фикрет.............................................................................................. ......... 173, 373 -

Абрамс, Линда ............................................................................................................... 649 -

Авантуре Џонатана Галибла, књига, светски бестселер професора Кена Скуланда...7 145, 

307, 308, 309, 372, 395, 396, 425, 434, 447, 448., 460, 474, 477, 479, 517, 643, 644, 657, 672, 

673, 720, 787, 993, 994, 995, 1002, 1214, 1258, 1513, 1514, 1620, -

Авељ......................................................................................................... - 

Аврамовић, Драгослав ..................................................................................... ............192 -

Аврамовски, Томислав...................................................................................................475 

Алексић, Драгољуб.........................................................................................................744 - 

Алексић, Милосав.................................................................................................. 163, 541 -

Алемпијевић, Александар....................................................................................839, 1224 -

Амбасада САД у Београду............................................................................................. 31 -

Америчка асоцијација психијатрије.......................................................... .....................31  

Андрић, Иво............................................................................................................41,47, 48  

Андрић, др. Мика .......................................................................................... ........147, 204 -

Арно, Амбасада Француске у Београду..........................................................83, 109, 110  

Арсеновић, Павловић, Марнна ..................................................................................... 126 - 

Арсић, Жарко .............................................................................................. ....143, 144, 470, 

471,472, 486, 487, 524, 1397, 

 Б. -Бакић, Голуб ........................................................................................................................56, 

57, 118, 143, 164, 262, 486, 524, 699, 755, 758, 1401, 

Банфић, Еди ............................................................................................................................398, 

458 . Баровић, Никола...................................................................................................................73 

628, -Басајев, 

Шамил...................................................................................................................................429.......

...................................................................................................                                                                    

-Батар, Марија ........................................................................................................................61 

Батић, Владан, ................................................................................................................... 870 -

Беатовић, 

Божо.......................................................................................................................................521 -

Беатовић, Дејан .................................................................................................................... 172 -

Беатовић, Ђорђо................................................................................................................ 749 -

Беатовић, Зоран..........................................................................................................442, 443 -

Беатовић, Ивка.................................................................................................................. 749 -

Беатовић, Ранко................................................................................................................ 442, -

Беатовић ( Поповић) Савка................................................................................................ 442 

1624 -Беатовић, Томо................................................................................................................ 54, 

80, 81, 82, 402 

Бекер, Душка, Исаковић................................................................................ .1413 - 

Беко Жилбер........... ........................................................................................................... 1207 - 

Бела ружа....................................................................................................................... 173 -

Бјелановић, Петар ...........................................................................................................56, 118, 

126, 201, 262, 539, 658, 756,  
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-Бјелетић, ............................................................................................................................... 1003, 

-Благојевић, др. Љубиша ...................................................................................................86, 757, 

758, 760, -Бломсој, 

Труд....................................................................................................................... 31, 32, 35, 104, 

199, 456, 457, 467, 468, 481, 482, 483, 528, 529, 530 -Бобисуд, 

Леонард................................................................................................................. 2002 - 

Богдановић, Милош.......................................................................................................... 71, 75, 

117, 579, 627, 628, 658, 839, 1244,  

Божић, Видоје............................................................................................................................... 

272, 412, 

Божић, Дубравка., Дуца............................................................................................................... 

Бојичић, Душанка.............................................................................................................. 85, 175, 

746, 1002, 1395, 1539, .1501  

Бојић, др. Милан.............................................................................................................. .764 -

Бојичић, Мирољуб ......................................................................................................... 272, 412, -

Бока, Анка Грацијана........................................................................................................ 1413 -

Бошњак, Вукчевић, 

Оливера............................................................................................................. 114, 539, 839, 

1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1324, 1325,1326, 1327, 1411, 1412, 1420, 1578, 1579, 1580, 

1581, 1582, 

Бошњак, Срба......................................................................................................................  

 Брај, Томас............................................................................................................................. 1124 

1265, 1324, 1412 - 

Бранден, Натанијел..............................................................................................................450, 

451, 455, 456,  

Бранковић, Василије............................................................................................................203 -

Бранковић, Велимир .......................................................................................................... 147, 

148, -Братунац............................................................................................................................. 39, 

42, 47, 54, 78, 79, 81,  

Браун, Стевен...................................................................................................................... 398, 

399, 400, 466, 467, 503, 504, 507, 521, 522, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 574, 575, 576, 578, 

579, 610, 611, 613, 614, 618, 619, 642, 643, 644, 649, 669, 718, 893, 894, 1625  

Браун, Хари...................................................................................................................... .526  

Бркић, Марко ................................................................................................................. 1148, 

1149, -Bruce Evoy Memorial Award............................................................................................. .7, 

30, 787, 793, 794, 795, 796, 797,  

Брумец, Мирослав................................................................................................................62  

Брчић, Маринко.................................................................................................................. 1412, -

Будимир, Оливера............................................................................................................... 1218 -

Бутиган, др. Милица....................................................................................................... 1402  

Бухта, Франклин, ИСИЛ..................................................................................................... 198 -

Бузанкић, Живојин............................................................................................................ 663, 

1412, 1424, 1425,  

-Буш, Џорџ........................................................................................................................... 1614  

 В. -Ва нагила, хава нагила-јеврејска песма ........................................................................ . 18.  

-Валерија, Теодора............................................................................................................ 67, 172, 

483, 484, 485, 520, 562, 644, 1234, 1235, 1236,  

Варшек, Мирослав ........................................................................................................... 129, 130, 

131, 132, 141,  

Васић, др. Ђорђе.............................................................................................................. 1501, -

Васић, Мира .......................................................................................................................1014, 
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1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1026, 1027, 1032, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1044, 1095, 

1107, 1111, -Васић, Раде 

.......................................................................................................................... 55  

Васић, Слободан..................................................................................................................93, 

1282, 1431, -Вевчани 

............................................................................................................................. 115 -Вељић, 

Александар..........................................................................................................................1501, -

Вељковић, Драган............................................................................................................. .108 -

Вељковић, Радомир ........................................................................................................... 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 190 , 775,  

Вибок, Јанош.................................................................................................... 1093.  

Витошевић, Вјера ............................................................................................................... 475 -

Влашки , Александар........................................................................................................ .86, 

1093, 1501, -Доброљуб, Војиновић, Деда 

Мраз................................................................................ . 326, 747, 775, 839, -Војиновић. 

Зоран..........................................................................................................................1528, 1530, -

Вујасиновћ, Дада................................................................................................................ 208, 

209, 226, 227, -Вујачић, 

Вук.................................................................................................................... 1393. 1626  

-Вујинић, Десимир................................................................................................................ 41, 43, 

44, 100, 201, 502, 635, 636, 658, 686, 687, 740, 755, 757, 806, 822, 823, 824, 825, 826, 827,               

-Вуковић, Јелена ................................................................................................................ 1002 -

Вуковић, др. Жика............................................................................................................ 1148, 

1149, 1219, 1395 -Вукотић, Вељко 

............................................................................................................. 143, 144, 471,472, 487, 524, 

1397, -Вукотић, Душан.......................................................................................... ................... 

1601, -Вучетић,Драган................................................................................................................ 

1167 -Вучићевић, Емилија............................................................................................................. 

1100 -                     Г. -Гавриловић, др. Жарко 

................................................................................................... 21, 22, 163, 164, 175, 200, 201, 

272, 412, 414, 425, 533, 746, 1396, 1469, -Гамс, др. 

Андрија............................................................................................................. 190                            

-Гачер, Мери Лу................................................................................................................ 34. .35, 

466, 469, 529, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 659, 718, 791, 792,                                                        

-Георгијевски, Горан.......................................................................................................... 1001 -

Глазер, Натан................................................................................................................... ...51           

-Глигор, очев стражар у Дуванској станици у Ђевђелији................................................ 460, 

463 -Глигоријевић, Ика ........................................................................................................... 746 

-Глигоров, Киро...................................................................................................................... 460 -

Глувић, Томислав....................................................................................................... ...... 68, 337, 

362, 1281, -Голубовић, Гордана 

......................................................................................................... 11000, -Гроздановић, 

Недељко ...................................................................................................... 274, -Грујић, Душан, 

..................................................................................................... .............73, 273, 1393, -Гуцић, 

др. Јован................................................................................................................. 1125 - Д. -

Даглас, Фредерик .............................................................................................................. 16 -

Дакић, Милиша...................................................................................................................86 -

Дапчевић, Милена.....................................................................................................415, 416, -

Дапчевић, Владимир................................................................................................... ... 1192 -

Дапчевић, Пеко ................................................................................................................. 415 -

Дејановић, Бобан ................................................................................................................ 73 -
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Димитријевић, Коста ............................................................................................... ..........3 -

Димитријевић, Миле ................................................................................................... 64, 90, 121, 

174, 355, 362, 541, 839, 1411, 1627                                                                                                            -

Димитријевић, Милан.................................................................................................... 756 -

Димитријевић, Млађа ................................................................................................ ......201, 273, 

533, 746, 758, 1002, 1276,                                                                                                              -

Димитријевић, Рашко ................................................................................................ ........ 4                 

Димић, Трифун.............................................................................................................. 993, - 994, 

-Димитрић, Велизар.......................................................................................................... 1513, -

Димонсо, Андре............................................................................................................. 520                      

Драгин, Лазар.................................................................................................................. 1093,            

Драгић, Миша.................................................................................................................. 1272, 

1276, 1539, -Драшковић, Даница .................................................................................................... 

233, 234, - Дрндарски, др, Нина.................................................................................................. 

38, 104, 105, 11000, 1218, 1393, -Ст. 

Дуњић.......................................................................................................................... 1286, - 

Ђ..................................................................................................................................... -                      

Ђелошевић, Небојша .................................................................................................. 86, 109, 

272, 533, 539, 746, 758, 1166, 1401,                                                                                                               

-Ђермановић, Вука ............................................................................................................ 165, 

746, 839, 1503,                                                                                                                                                    

Ђилас, Аким.........................................................................................................................                                                                

Ђилас, Алекса .................................................................................................................... 418 429, 

759, 167, 1402, 1499, 1500 -                                                                                                                     

Ђилас, Милован................................................................................................................ 414, 415, 

416, 417, 1148, 1267, 1402, 1450,                                                                                                               

Ђилас, Штефица................................................................................................................ 416, -

Ђинђић.др. Зоран, .................................................................................................................. 1223, 

1397, 1440, 1441,                                                                                                                                           

Ђокић, Зоран ......................................................................................................................273, 

412, 472, 524,                                                                                                                                                   

Ђорђевић, др. Љубиша..................................................................................................... 840, -

Ђорђевић, Миодраг ................................................................................................... 62. 541, 

1412, -Ђујић, Момчило ................................................................................................................ 

872 -Ђукановић, Мило ........................................................................................................... 

...272, 412, -Ђурић, 

Божо.................................................................................................................... .1282, 1501, -

Ђурић, Љубодраг........................................................................................................... ...415                 

Ђуриђ, др. Миша............................................................................................................... 917, 

1002, 1148, 1149, 1219, 1224, 1225, 1226, 1272, 1395, 1403, 1518, 1539, - 

Е............................................................................................. 1628                                                                        

Евој, Брус....................................................................................................... ...299, 305,723, 724, 

725, Елвуд, Џим,................................................................................ -                                                             

Енрико, Јосиф..................................................................................................................1442 - 

Естонија трајект, потонуо............................................................................................... 309 -                        

Ж -Живановић, Милисав .................................................................................... 89, 327, 339, 

741, 742, 743, --Живановић, Радмила................................................................................... ...... 

1413 -Живковић ( Крсмановић), Душанка ..................................................................... 36, 206 -

Живковић, Живојин, ............................................................................. 1283, 1412                                  

Живковић, Милан...( рођак, 

Узовница)................................................................................................ 36 -Живковић, Милан, 
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Аранђеловац..........................................................68, 338, 1026,1027, 1401, 1412, -Живковић, 

Слободан ........................................................................................... ......1604 -Жириновски, 

Владимир............................................................................................... 192                 -Жошуа... -                                                                                                                                                             

З. -Загон .................................................................................................................................39 -

Залежје ..............................................................................................................................39 -

Здравковић , Драган, 

Пантер..................................................................................................................1003, 1191, 1194, 

1195, 1508, .. -                                                                                                                                            

И. -Иванковић, Добривоје...................................................................................................563 -

Иванковић, Ксенија............................................................................................... 485, 563, -

Ивановић, Миша............................................................................................................ 658 -

Ивановић, Стојанка..................................................................................................... 1272 --

Игњатијевић, Бата.......................................................................................................... 533 -

Игњатовић, Драгољуб......................................................................................... 65, 66, 67, 126, 

127, 196, 207, 208, 750, 751, 752, 755, 759, 761, -                                                                                          

Игњатовић, Љиљана.........................................................................................64, 85, 86, 87, 161, 

1285, -Изетбеговић, Алија .................................................................................................... 109, 

432, 1481, -Икач, 

Неђо.........................................................................................................................566, 658, -

Илија, Илијевски ............................................................................................................ 114, 457, 

459, 465, 466, 469,                                                                                                                                                    

Илин, Душица.................................................................................................................. 475 1629 

ИСИЛ, Сан Франциско.......................................................................... .......... 7, 26, 27, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 102, 148, 269, 299, 305, 308, 314, 398, 424, 425, 445, 447, 448, 458, 459, 466, 

467, 478, 479, 480, 501, 502, 522, 526, 530, 562, 594, 611, 643, 663, 664,665, 728, 786, 787, 

788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 7979, 798, 863, 864, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 

1514, 1562, 1620, 1621,                                                                                                                                                                 

-ИСИЛ Конвенција, Атина..1995................................................... ..................... .445-470,                      

ИСИЛ Регионални скуп у Копенхагену......................................................... .786-800 -ИСИЛ 

Конвенција Мерида. Мексико .......................................................................... 299, 312, 313, -

ИСИЛ Конвенција у Берлину..........................................................................................717 723 -

ИСИЛ Конвенција у Риму ............................................................................................ стране 

641-655.                                                                                                                                                                                  

ИСИЛ Конвенција у Талину ........................................................................................ 144-161, -

Исцељење нашег света, аутора др. Мери Руварт............................................ 7, 145, 309, 372, 

414, 425, 449, 479, 480, 543, 619, 656,                                                                                                               

-ИЦН Галеника........................................................................................................... 271, 272,                     

Ј. -Јанић, Никола....................................................................................................................... 

1393 --Јансен, Пал............................................................................................................................ 

790 -Јањатовић, Боба ................................................................................................................... 

273, 412, -Јањић, 

Душан........................................................................................................................ 62 -Јаркан, 

Навид........................................................................................................................ 575 Јевтић, 

Миле........................................................................................................................ 273, 746, 1469, 

-Јездовић, Милосав................................................................................................................. 1526, 

-Јелић, Мирко........................................................................................................................ 775 -

Јеротић, др. Владета............................................................................................................. 71, 

118, 845 -Јефтић, 

Олга....................................................................................................................... .58, 104, 106, 

658, 1412, -Јованић, 

Милица.................................................................................................................. 
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1121,1122,1123,1124, 1125, 1142, 1143, 1149, 1150, 1158, 1167, 1168, 1170, 1190. 1191, 1215, 

1216, 1219, 1220, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1244, 1245, 1247, 1251, 1252, 1271, 1272, 

1278, 1334, 1396, 1465, 1468, 1473, 1479, 1480, 1486, 1514, 1515, 1520, 1521, 1522, 1523, 

1524, 1526, 1527, 1528, 1542, 1543, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,1556, 1557, 

1568, 1571, 1572, 1573, 1592, 1593, 1594, -                                                                                                                         

Јованов, Ђурица................................................................................................                                       

-Јовановић, Ана ................................................................................................................... 107 

1630-Јовановић, Гордан ............................................................................................................ 272, 

412, -Јовановић, Јован ................................................................................................................ 

326 -Јовановић, Милосав ............................................................................................................ 

272, 412 -Јовићевић , др, 

Бошко.............................................................................................................................. 1002 -

Јовићевић , др. 

Томислав............................................................................................................................ 11000, 

1393 -Јокић, Илија....................................................................................................................... 

429 -Јоковић, Јелена ..................................................................................................................... 

107 -Јонген Хуберт (Рита).......................................................................................................... 34, 

303, 304, 463, 466, 469, 522, 529, 655, 664, 718,                                                                                                     

-Јоновић, Надежда ................................................................................................................. 1282 

-           К. -Каин............................................................................................................................ 

43, 44 -Капитализам за децу, књига Карла 

Хеса............................................................................7 -Кашанин, 

Марина...........................................................................................................1396                                         

Његово Краљевско Височанство Принц Александар Карађорђевић....................... . 902 -

Караџић, председник Републике Српске ........................................................................54 -

Кареманс, Томас.................................................................................................................81                              

Картер, Џим..................................................................................................................... 396,                    

Кендал, Францис....................................................................................................... 269, 718, --

Кардош, Милица........................................................................................................ ....1148, 

1149, -Кафка ............................................................................................................................... 5                        

Кенеди, Џон....................................................................................................................... 530 -

Кијановић, Надежда ................................................................................................. 86, 1243,                                 

Клајн, Мирко ................................................................................................................ 232                                         

Клашња, Момчило............................................................................................................. 517 -

Кљајић, Олга...................................................................................................................... 443 - 

Кнаусгард, Карл Уве ..................................................................................... 3 -                                         

Кнежевић, адвокат .......................................................................................................... 172 -

Кнежевић, Петар ........................................................................................................... 339, -

Д.Кнежевић..................................................................................................................... .412,                             

Иван, др.Ковачевић..........................................................................................................272 -

Ковачевић, Мица .......................................................................................................... 1392, -

Ковачевић, Тико........................................................................................................... 1392                                              

Ковиљка ( девојачко презиме Крсмановић) ............................ ...................................37 -Којић, 

Мика.................................................................................................................. 1480                                                 

Конецки, Елеонора......................................................................................................... 475, 480, 

517, 1631                                                                                                                                                                                 

-Конрад, Рихард................................................................................................................-.146 , 

435, 1100,                                                                                                                                                   

-Конфино, Лазар................................................................................................................ 146 -                            

Коп, Стефен.......................................................................................................................720 -                              

Кораћ, Миладин............................................................................................................. 1219                   
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Кораћ, Миладин............................................................................................................. 1219 -

Косорић, Мира............................................................................................................. ... 175 -

Косановић, Мирна..........................................................................................................1410,                                         

Костић, Мирослав........................................................................................................85, 114, 115, 

116, 175, 345, 412, 611, 746, 756, 839, 1002, 1148, 1218, 1272, 1561,                                                                          

Коштуница, Војислав.......................................................................................................118, 272, 

412, 1100, 1223, 1224, -                                                                                                             

Кошутић, Невенка, (Туђман).............................................................................................512 -

Кошутић, Стеван ............................................................................................................... 512 -

Крсмановић, из Рујевца, пуковник Војске Србије .................................................... 1618, -

Крсмановић, Пешић Александра-Саша................................................................. ...17 , 18, 

,20.21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 126, 169, 175, 197, 570, 654, 1252, 1283, 1338, 1339, 1398, 1399, 

1412, 1413, 1418, 1419, 1602, 1603,                                                                                               

КРСМАНОВИЋА БРАТСТВО........................................................................................1617 -

Крсмановић, Василије.................................................................................................... 1436, -

Крсмановић, Велибор, Бора ........................................................................................ 83, 520, 

1235, 1236, 1237, 1480, -Крсмановић, 

Драган.........................................................................................................1168, 1169, 1222, 1224, 

-Крсмановић, Драгољуб ............................................................................................... 206 -

Крсмановић, Душан ...................................................................................................... 1222, 

1223, 1224, 1448,                                                                                                                                            

-Крсмановић, Ђорђе, син Драгана Крсмановића, ......................................................... 1222, 

1223, 1224, 1448,                                                                                                                                                

-Крсмановић, Ђорђе, Ђојо, отац Драгана -

Крсмановића................................................................................................ 1169, 1223, -

Крсмановић, Зора........................................................................................................... 483, 484, 

562, 570, 749, 1233, 1234, 1235, 1236, -                                                                                                  

Крсмановић, Јелена............................................................................................................ 1480, -

Крсмановић, Љубомир.................................................................................................. 172, 1050, 

1051, 1052, 1169, 1223,                                                                                                                  -

Крсмановић, Милан .( син)................................................................................................ 18, 33, 

34, 126, 168, 170, 175, 296. 297, 485, 570, 654, 657, 662, 681, 717, 718, 722,723, 909, 1234, 

1235, 1236, 1237, 1413, 1418, 1419, 1420,                                                                                                                                

Крсмановић, Милан ( отац) .......................................................................................... 36 , 463, 

658, -Крсмановић, др. Милан............председник Братства Крсмановића........................... 

1618,. -Крсмановић, Милић ..................................................................................................... . 

563, 1235, -Крсмановић ( Иванковић) 

Нада..................................................................................... 72 , 562, 563, 577, 1234, 1235, -

Крсмановић, Пајко............................................................................................................ 1481 

1632                           -Крсмановић , 

Раденко....................................................................................................................................... 

1224, -Крсмановић, Симо............................................................................................................. 

1223, -Крсмановић, Слава ........................................................................................................ 205 

-Крсмановић, Смиља, супруга Љубе 

Крсмановића........................................................................................................................1052, -

Крсмановић, Часлав............................................................................................................521, -

Крстајић, Данило ........................................................................................................... 53 , 200, 

202, 377, 522, 523, 690. 691, 692, 747, 1165, 1166, 1245, 1246, 1247, 1276,                                                                

Крстић, др. Десанка 

.............................................................................................................................................1439, 

1440, -Крстић, Михајло............................................................................................................... 
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541, 658, -Крстић, 

Радмило.................................................................................................................. 1439, 1440, -

Кувељић. Милан ............................................................................................................ . 146 Л 

Лаврентије, Владика ваљевско- шабачки........................................................................ 1481, 

1555, 1556, 1604 -Лазаревић, 

Љубомир......................................................................................................             761, -

Лазаревић, Остоја ............................................................................................................ 519 -

Лакић, Срђан..................................................................................................................... 412, -

Лаушевић, Жељко............................................................................................................ 172 -

Левенфелд................................................................................................................... .47, 48,                

Лекај, Ноле....................................................................................................................... 658, 2003, 

-Лончар, Жозеф................................................................................................................... 469 -

Лончар, др. Мате....................................................................................................................... 475, 

657, -Лубај, др. Душанка.......................................................................................................... 

1107, -Лув, Леон............................................................................................................................ 

269, 718, -

Лукашенко.......................................................................................................................... 295, -

Лукић, Јован ...................................................................................................................... 113              

Лукић, Радомир, професор Правног факултета у Београду.............................................57, 

821, -Лучић, Рада ..................................................................................................................... 

...457, 459, 465, 466,                                                                                                                                                  

Љ -Љајић, др. Расим........................................................................................................... 396 -

Љиљан, Раде .................................................................................................................. 517 1633                

М. - Максимовић, Мирослав......................................................................... .. 1218                         

-Максимовић, Раја .............................................................................................................. .1286, 

1501, -Мандић, Клара..................................................................................................................... 

.1161, -Манчић, Жаклина ........................................................................................................ 

..1284, - -Маринковић, др. 

Слободан................................................................................................ 1454, -Марјановић,др. 

Јован 

................................................................................................................................................1219, 

1395, -                                                                                                                                                            

Марио, Италијан, друг из Београда ( Том 2).....................................................................651 -

Марковић, Велизар.............................................................................................................. 75, 

11000, 1205, 1474, --Марковић, 

Владимир........................................................................................................... 33, 339, 345, -

Марковић, Оливера............................................................................................................. 19 -

Марковић, Ратко ................................................................................................................... 764 - 

Марковић, Тота........................................................................................................................ 

1100, 1205, -Мартиновић, 

Силвија............................................................................................................. 11000, -Мартић, 

Милан.................................................................................................................... 422, -Матић, 

Веран......................................................................................................................... 173 -Мендела, 

Нелсон.................................................................................................................... 229, 232, -

Мецелер, Стефан ............................................................................................................... ...650, 

720, 721, -Милановић, 

Дафина......................................................................................................... ..172 -Милановић, 

Милован...................................................................................................... . 62 --Милер, 

Винцент................................................... .................................... 33, 34, 102, 305. 308, 310, 311, 

464, 466, 469, 529, 649, 662, 718, 723, 790, 791,                                                                                

Миливојевић, Звездан.....................................................................................................203,1284, 
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1347, 1475, 1476,                                                                                                                            -

Милиновић, Милкица.................................................................................................... ...64 -

Милисав, сусед из зграде, власник продавнице............................................................... .801, -

Милићевић, Александар , Цале ........................................................................................ 663, 

1394, -Милићевић, Влада ............................................................................................................. 

.663, 1394, 1634                                                                                                                                                                  

-Миловановић, Мића ..........................................................................................................126, 

761, -Миловановић, Ранко ------------------------------------------------------------------------------- 

755, 1218, 1276, 1395, 1539,                                                                                                                                      

-Милојевић, Мима................................................................................................................2002, 

1124, 1125,                                                                                                                                            

-Милојевић, Миодраг............................................................................................................... 776, 

839, -Милошевић, Вера................................................................................................................ 

1002, -Милошевић, Драган............................................................................................................. 

1002, -Милошевић, Славољуб .................................................................................................... 

109, 757, -Милошевић, Слободан ................................................................................................. 

68, 114, 260, 261, 263-266, 1146,                                                                                                                             

-Милуновић, Вујадин.....................................................................................................60, 139, 

839, -Миљуш, Стево...................................................................................................................... 

1252, 1253, 1338, 1339, 1412, 1418, 1419, 1420, 1602, 1603,                                                                   

--Мингарди, Алберто............................................................................................................ 831, 

832, 833, 834, 835, 836, - Минић, Јован 

............................................................................................................... 205, 502, 755,                                

Мисаиловић, Милена ..................................................................................................... 345, -

Митановска, Деса............................................................................................................. 627, 628, 

629, 635, 636, 640, 641, 642, 655, 692, 693, 696, 772, 773, 780, 876, 877.878, 893, 996, 997, 

1144, 1393, 1550,                                                                                                                                             

-Митановски, Лепојка.......................................................................................................... 1002, 

1148, 1149 -Митеран, Данијел................................................................................................. .167 

-                    Митра, Барун.......................................................................................... 720, 721                                       

Митровић, Десо............................................................................................................. 205 -

Митровић, Мијо............................................................................................................ 205 -

Митровић, Митра............................................................................................................ 1148, - 

Митровић, Роса ............................................................................................................ .205 -

Михајлов, Михајло.............................................................................................................. ...55 -

Младеновић, др. Марко................................................................................................... 1501, 

1538, 1561, -Младеновић, Милан................................................................................................. 

....55, 88, 272, 746, 1282, 1395, -Младеновић, 

Михајло.................................................................................................... 272, 747,                                      

Младић, Ратко генерал ................................................................................. ....54                                   

-Мољковић, Илија .............................................................................................. 201 -                           

Морилон, Филип француски 

генерал............................................................................................... 53, 54, 81, 87, - 1635 - 

Н.....................................................................................................................................                           

Нађи, Џуди........................................................................................................................673, 720, 

-Недељковић, др. Драган.................................................................................................. 1159, -

Недељковић, Раде.......................................................................................................... 1002, -

Недељковић, Славољуб................................................................................................... 1481, -

Недин, Тереза.............................................................................................................. 1001, 1002, 

1014, -Недић, Зоран ............................................................................................................ .... 576 

-Недић, Изабела............................................................................................................... 576                     
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Недић, Радослав, Дујо.................................................................................................. ..1394,              

иља Ненадов................................................................................................................. 1393, 1412, 

-Ненадов, Ненад.................................................................................................................. 1393 . -

Никић, др. Миољуб........................................................................................................ 746 --

Николае Валентина, Буксар........................................................................................... 649 - 

Николић, Вера............................................................................................................ 37                            

Николић, Вида ............................................................................................................... 205 -

Николић, Мика ............................................................................................................... 205, 1556, 

-Николић, Драгољуб ..................................................................................................... 126                                        

-Николић, Драгослав. Мицки.......................................................................................... 273, 398, 

412, 746, -Николић, Милан....................................................................................................... 

118, 273, 1223, --Николић, 

Мирослав.......................................................................................................... 1395 -Николић, 

Момчило........................................................................................................ 338 -Николић, Цина 

............................................................................................................. 126                      -Николић 

Слободан и Љиљана........................................................................................ 1093 -Николић, 

Томислав........................................................................................................ 429, 1540, -

Новаковић, Милорад...................................................................................................... 434 -

Новаковић, Наташа.......................................................................................................... 1272 О. -

Обрадовић, Миља............................................................................................................... 1393                  

Ока, Јован............................................................................................................................ 1002 -

Оклобџија, Ратимир........................................................................................................... 889, 

890, 891, 1266, 1557, 1558, 1559, -Ола, 

Норвежанин................................................................................................................468                         

Олујић, ......................................................................................................................... 1001 -

Опарница, Миша................................................................................................................ 755 1636                  

-Опарница, Момчило.......................................................................................................... 539, 

541, 746, 755, 872, 1412,                                                                                                                                

-Орачић. Мирослав................................................................................................................ 475, 

657, 659, 660, 661,662, 665,                                                                                                                            

-Орић, Насер....................................................................................................................... 80, 432, 

П. -Павићевић, Борка.............................................................................................................. 73                      

Павле, Патријарх Српски.................................................................................................. 443, 

1445, 1446,                                                                                                                                                         

Павлица, Михајло .......................................................................................................... ...63, 87, 

125, 174, 345, 755, 1269, 1270, 1271,                                                                                                           

-Павловић, др. Бранислав...........................................................................................,,,,,,,,,175, 

204, 272, 412, 746, 839, 1401,                                                                                                              

-Павловић, др. Буда ........................................................................................................... 1002, 

1395, Павловић, Драган, 

Поп........................................................................................................................................ 1528, 

1530, 1531, -Павловић, 

Љуба.................................................................................................................. 417 -                                    

Павловић, , 

Мила....................................................................................................................................1282, -

Палавестра, Предраг............................................................................................................. 163 -

Панић, Милан .................................................................................................................... 70, 146, 

204, 263, 472, 473, 568,                                                                                                                           

Панић, Радивоје..................................................................................................................1285, 

1501, Панић, Радованов, 

Љубица................................................................................................92, 541, -Пановић, 
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Селимир............................................................................................................. 1223, -Пантић, 

Станислав ............................................................................................................. 192, 193, 194, 

195, 200, 201, 533, 534, 747, 1002                                                                                                     

Парага, Доброслав............................................................................................................ 510                                

Парага, Домагој ................................................................................................................ 510 -

Парага, Смиљан..................................................................................................................... 510, 

511 -Перишић, Златко ............................................................................................................ 307, 

309, 429, 430, 431, 459, 474, 478, 486,                                                                                                                           

Петрак, Адам......................................................................................................................1284, -

Петровић, Бранислав.........................................................................................................434, 642, 

658,                                                                                                                                                                

Петровић, Драгољуб, Чале................................................................................................... .1528, 
1637  

-Петровић, др. Јован.......................................................................................................... 1479, 

1480, -Петровић, Крста, певач ................................................................................................... 

1188, -Петровић, Милан .......................................................................................................... 61, 

147 -Петровић, Миодраг Чкаља............................................................................................... .. 

1481 -Петровић, Мирко -                                                                                                                              

Петровић, Надежда ..............................................................840, 1093 

............................................................................................................................................................

.................. . -Петровић, Светлана 

........................................................................................................... 1393 --Петровић, Слободан 

....................................................................................................... ...746, 1002 -Петровић, 

др.Стеван ...................................................................................................... ..65 -Петровски, 

Бранко......................................................................................................... 113 , 114, 475, -

Пећанац, Љиљана .............................................................................................................. 204, 

1281, -Пешић, Влада ....................................................................................................................... 

485, 1234, -Познић, 

Никола................................................................................................................ 174, 1617, -

Покорни, Душан............................................................................................................ 34, 36, 148, 

372, 396, 397, 459, 461, 463, 466, 469, 470,                                                                                      

Поповић, Блажо.................................................................................................................. 175, 

746, 1001, 1272, 1276, -                                                                                                                                    

Поповић, Беба ................................................................................................................... 519 -

Поповић, Богдан.................................................................................................................. ...519 

Тања унука Богдана Поповића................................................................................................. 520 

. -Поповић, Василије................................................................................................................ 477, 

571, -Поповић, Вељо( Вељко) .................................................................................................. 

442, -Поповић, Владан .............................................................................................................. 114 

-Поповић, Милан .............................................................................................................. . 68 -

Поповић, Мира ................................................................................................................. 519, -

Поповић, Пријезда............................................................................................................ 1395, -

Поповић, Савка ................................................................................................................. .1233 -

Потребић, Нада ................................................................................................................ 1394 

1638                            Предић, Јоксић, 

.Љиљана........................................................................................................ 1454, 1456, 1457, 

1458                                                                                                                                  -

Прекајски, Иван ................................................................................................................ 272, 

412, 746, 1122, 1123, 1124, 1125, 1166,                                                                                                           

Преци, Зеф............................................................................................................................ 650, 

652, - 657, 681, 728, 729, 730,                                                                                                                               
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Прибић, Борис...................................................................................................................1403, -

Протић, др.Љубомир ...................................................................................................... 163, 164, 

175, 273, 402, 746, 1395, 1469,                                                                                                                 

Пуцаревић, Јела............................................................................................................... 1517, -

Пуцаревић, Раденко.......                                                                                                                                         

Р. -Рабит, Томас .......................................................................................................................... -

Радан, Винко................................................................................................................... 326 -

Радивојац, Рајка.............................................................................................................. 85 -

Радовановић, Мирослав, професор Филозоф ског факултета у Београду....................... 57, 58, 

163, 164 -Раичковић ( жена) 

................................................................................................................ 1122 -Ракитић, 

Слободан..............................................................................................................233 -Радаковић 

Чеда.........................................................................................................................................663, 

Радмило...................................................................................................................................34, 36, 

449, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 468, 469, 470, 479, 596, 611, 656, 657,                                                   

Рајнхард., 

Штајблер...................................................................................................................................650, 

681, 682, -Ранковић, 

Љубодраг............................................................................................................. 840, 1286 -Раос, 

Анте...........................................................................................................................659, -

Ратковић, Војислава ..........................................................................................................595, 656, 

663, 1198, 1205, 1206,                                                                                                                                                             

Рашковић, др. Санда .......................................................................................................... 1159, -

Рачић, Слободан....................................................................................................................479, 

572, 657, 1002,                                                                                                                                                         

Ренд, Ејн............................................................................................................................... 45, 46, 

47, 82, 450, 452, 453,                                                                                                                                         

Рибић, Миленко.................................................................................................................. 1093, 

1286 Ристић, Зоран ...................................................................................................................... 

338 -Рончевић, др. Радмило............................................................................................................ 

658, 1347 1639 -

Ротаревић.............................................................................................................................663 - -

Др. Руварт, Мери................................................................................................................. 7, 36, 

51, 145, 309, 372, 414, 425, 426, 449, 460, 479, 529, 543, 607, 608 ,619, 643, 656, 665,                                               

Ругељ, др. Јанез...................................................................................................................... 68, 

404, 405, 406, 1561 -                                                                                                                                                        

С. -Савић, др. Веселин........................................................................................... 416                                          

Савић, Јован............................................................................................... 38, 541                                                   

Савић, Милан................................................................................................... 1002                                                  
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Вукпуић Вељкп 

Вуксанпвић Свеулана 

Вукшевић Бпщоак Пливера 

Вукшевић Желимир 

Вуле, Ада 

Вушић, Александар 

Вушићевић Ема 

Вушкпвић Мига 

Г. 

Г 17 плус 

Габен Жан 

Гаврилпвић др Жаркп 

Гадафи 

Газа, ппјас 

Гајић Владимир 

Гајреу 

Галеника 

Гамс Андрија 

Ган, Белгија 

Ганић Ејуп 

Гаращанин Радисав 

Гарднер Ава 

Гардпщ 

Гаспрпм 

Гацкп 

Гашер Мери Лу 

Гашић, лекар ДЗ Љубпвија 
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Гвпздп елекуришар Узпвница 

Геј парада 

Генерала Махина улица 

Геншић Јелена 

Гепспнда 

Гинуер Грас 

Главишки, Раде 

Главишки Милпрад 

Главна улица Земун 

Глазер Науан 

Глампш 

Глампшанин Јпван 

Глампшанин Милан 

Глас Дрине 

Глебпва Науалија, Мис свеуа 

Глигић Глигп 

Глигић Милена 

Глигпр, суражар у Дуванскпј суаници у Ђевђелији 

Глигпријевић Ика 

Глигпријевић Мира 

Глигпрић Андријана 

Глигпрић Буба  

Глигпрић, Свеупзар 

Глигпрпв, Кирп лидер Македпније 

Глищић, прпфеспр 

Глищић Драгпслав 

Глищић Милпван 
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Глувић Тпмислав 

Глумац Милан, Паншевп 

Гпвпркп Ваоа 

Гпјкпвић Здравкп 

Гпјкпвић, Предраг Цуне 

Гпли пупк 

Головић Драшко 

Голубовић  Загор ка 

Гпранци, Гпра 

Гпрбашпв 

Гпроа Тријещоица 

Гпрое Кпщље 

Гпрои Миланпвац 

Гпсппдар Јевремпва улица  

Гптардски базни тунел 

Гпуп Кеои 

Гпщинце, Македпнија 

Градска бплница Звездара 

Граић Радпслав, Граја 

Грахпвац Славица 

Грашаница 

Грегприан Мерил 

Греј Тпмас 

Гремп Рене 

Грпбарпв Јакпв 

Грпзданпвић Недељкп 

Грпзни 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB


1878 
 

                                                                                                                                                                                              
Грпјсман Вплпдимир 

Грпцка 

Гршка 

Гружа 

Грузија 

Грујић, Бпщкп 

Грујић Љубпмир 

Грујишић Слађана 

ГСУП 

Гршка 

Губерина Вељкп 

Гус уиншић Ју риј 

Гускпв Јелена 

Гуцић Јпван 

Гушевп.  

Д. 

Дабшевић Савка Кушар 

Давид Филип 

Давидпвић Грпл, пплиуишка суранка 

Давидпвић Младен 

Давишп Пскар 

Давуупглу Ахмеу 

Дакп Пјер 

Дакпвић Ненад 

Далмација, Далмауинци 

Дамаск 

Дамјанпвић Милпщ 
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Дана 

Дангић Адам 

Дангић Впјин 

Дангић Јездимир 

Дангић Јелена 

Дангић Љиљана 

 Дангић Нада 

Дангић Невенка 

Данишић Ришард 

Данпјлић Милпван 

Данпн Пскар 

Данска 

Дапшевић Владп 

Дарданци 

Даукас Брауас 

Даукас Виргис 

Дащић Валерија 

Дашић, Ивица 

Двпр Краља Пеура 

Де Ни рп Рпберу 

Дебелп брдп 

Дедиое 

Дедић Арсен 

Дел Ппнуе 

Делез, Брисел 

Делуа Хплдинг 

Дереуић Јпван 
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ДХС-Демпхрищћанска суранка Србије 

Деспић удауа Ппппвић Хелене 

Дивац Владп 

DIVIDER ET IMPERA   

Дивјак Јован 

Дзиза Плег 

Дијасппра 

Дима  Андре 

Димиуријевић Зпран 

Димиуријевић Впјин 

Димиуријевић Кпсуа 

Димиуријевић Љубица 

Димиуријевић  Миле 

Димиуријевић Млађа 

Димиурпв Гепрги 

Димић Тривун 

Димпнсп Андре 

Динан 

Динара 

Динарци 

Динасуија Карађпрђевић 

Динкић Млађан 

Дин Чемс 

ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМПЗАЩ ТИТУ 

Дмиур пвић Раукп 

Дпбривпје, шпвек без нпге, Ада, РСУП 

Дпдик Милпрад 
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Дпм ваздухпплпвсува Земун 

Дпм впјске Србије  

Дом за стара лица у Крњачи. 

Дпм здравља Љубпвија 

Дпм ЈНА 

Дпм кулу уре Ракпвица 

Дпм кулууре Сууденуски грд 

Дпоа Букпвица 

Дпоа Трещоица 

Дпоецк 

Дпрћпл. 

ДПСИЈЕ, Издавашка кућа Правнпг факулуеуа у Бепграду 

Дпс упјевски Фјпдпр 

Дравић- Милена 

Драгащ Бранкп 

Драгин Саща 

Драгић Михајлп 

Драгић Предраг Кијук 

Драгпбрау 

Драгпман 

Дракула 

Дращкпвић Вук 

Дращкпвић Даница 

Дрина 

Дринка 

Дринска дивизија 

Дринска регауа 
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Дрински ращампн 

Дрлаше 

 Дрндарски, Нина 

Дрпбоакпвић др. Мпнпграфија КПСМАЈ 

Други вау икански кпнцил 

Други ппщуински суд у Бепграду 

Други свеуски рау 

Другп јавнп ппщуинскп уужилащувп 

ДС, Демпкрауска суранка 

ДСС 

Дубрпвник 

Дуванска суаница Ђевђелија 

Дулић Пливер 

Думанић  Щура 

Дунав 

Дунав суаница 

Дуракпвић Ћамил 

Дурмиупр 

Дууеруе Рпдригп 

Душић Јанкп 

Дущанпва улица 

Дущанпвац 

Ђ.  

Ћапић Гпран 

Ђевђелија 

Ђекић Драгана 

Ђелић Бпжидар 
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Ђелпщевић Небпјща 

Ђенпва 

Ђерића брдп, Узпвница 

Ђилас Аким 

Ђилас Алекса 

Ђилас Драган 

Ђилас Милпван 

Ђилас Щуефица 

Ђинђић Зпран 

Ђпгп Гпјкп 

Ђпкпвић Нпвак 

Ђпрђевић Љубища 

Ђпрђевић Милан 

Ђпрђевић Мипдраг Суаоинац 

Ћпрђић Видан 

Ђпрђић Видпје 

Ђуканпвић Драган 

Ђуканпвић  Милп 

Ђукановић Мило  из Београда,  

Ђукић Верица Михалшић 

Ђукић Дејанпвић Славица 

Ђукић Мипдраг 

Ђукић Узелац Тамара 

Ђуре Ђакпвића улица 

Ђурекпвић Сујепан 

Ђурић Бранкп 

Ђур ић Зпран 
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Ђурић Јово 

Ђур ић Михаилп 

Ђурић,  Мища 

Ђурић, Сурахиоа 

Ђурищић, Ђура 

Ђурпвић Слпбпдан 

Е. 

Ебел Фраоа 

Еве Макс 

Evoy Marshall Bruce 

Еврпазија 

Еврпазијска екпнпмска унија. 

Еврпвизија 

Еврпмајдан, Кијев 

Еврппа 

Еврппски суд за људска права у Суразбуру 

Егберг Аниуа 

Египау 

Ејдпмени 

Екпнпмски факулуеу у Бепграду 

Експрес Лису за пплиуишке скандале 

Елизабеуа, Б риуанска Краљица 

Elwood  Jim 

Еминовски Воја  

Енгдал Фредерик Вилијам 

Енглези,Енглеска 

Енка Ппл 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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ЕПС 

Ердевик 

Ердпган, Речеп   Таип 

Ерера, прпфеспр УЛБ 

Ерић Гпрдана Гпца 

Еуа 

Еунпграфски музеј  у Бепграду  

Еунпселп Врппље  

ЕУ, Еврппска унија 

Еулекс 

Еунеу 

Ж. 

Жабаљ 

Жаркпвп 

Jeff, Мorgan 

Живанпвић, Жив ина Ђпрђе 

Живанпвић Милисав  

Живанпвић Радмила 

Живановић Србољуб 

Живкпвић Бпјп 

Живкпвић Верица 

Живкпвић Живпјин 

Живкпвић Јпрдан 

Живкпвић Јуца, БИП 

Живкпвић, Милан, Аранђелпвац 

Живкпвић Милан рпђак, Узпвница 

Живкпвић Плгица 
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Живкпвић Павле 

Живкпвић Слпбпдан 

Живпјинпвић Бауа 

Живп уић Миладин 

Жигпн Јелена 

Жигпн Суевп 

Жикилие.Режин ( Никпл, рпђака из Париза). 

 Girardot, Annie  

Житиште 

Жиукпвац 

Josckwidof , Nadine 43 rue Gochard, Бр исел 

Жпли  Ангелина 

Жплу Лазар 

Жпщуа 

Журдан Луис 

Завера  Југпславије прпуив Југпславијне, Пеуи упм Саге п ..ићима 

Завишајни клуб Азбукпвшана у Бепграду 

Завпд за прпушаваое кул уурнпг  развиука Бепграда 

Завпд за унапређеое кулу урнпг развиука Бепграда 

Загон 

Загреб 

Задужбина Гпјкпвић 

Задужбини краља Петра I Карађорђевића на Опленцу 

Заев Зоран 

Зајешар 

Зајлер Тони  

Закпник Цара Дущана 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Annie_Girardot
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
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Залазје  

Заплена архиве 

Зарпжје 

Засуавникпвић Веселинка 

Защуиуник грађана 

Звездара 

Звпрник 

Звпрнишка клисура 

Здравкпвић Драган, Пануер 

Здравкпвић Тпма 

Зебец  Драгууин 

Земунски кеј 

Земунски парк 

Зилкић Адем 

Зимбабве 

Зимпоић Ненад 

Злауибпр 

Змај пд Нпћаја 

ЗНД Заједница независних држава 

Зпрић Снежана 

Зпр ишић Милан 

Зукић Бприслав 

Зупан Дущан 

И.   

Ибара 

Иванпв Ђпрђе 

Иванкпвић, Дпбривпје 
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Иванпвић Ана 

Иванпвић Живпуа 

Иванпвић Иван 

Иванпвић Мища 

Иванпвић Пливер 

Иваоицки Пља 

Ивкпвић Бранислав 

Ивкпвић Маркп 

Игоауијевић Бауа 

Игоаупвић, Драгпљуб 

Игоаупвић Љиљана 

Игоаупвић Сузана 

Игп Викупр 

Извпрци, Узпвница 

Издавашка кућа Пещић и синпви 

Изеубегпвић Бакир 

Израел 

Икаш Недедљкп 

Илија Илијевски 

Илић Велимир 

Илић Вида, 

Илић Милпван Минимакс 

Илири 

Имщир пвић Павлущка 

Индија 

Индијанци ( Америка) 

Инђић Тривп 
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Инквизиција 

Institut de socilogy , Parc Leopolod, Брисел 

Инсуиууу друщувених наука Бепград 

Инцкп Валенуин 

Ирак 

Иранци., Иран 

Ириг 

Ирска 

Ирска република 

ИСИЛ, Сан Францискп 

Исламска држава у Ираку 

Исламска држава 

Исланд 

Исуанбул 

Исупшна Србија 

Исцељеое нащег свеуа др. Мери Рувару 

ISIL-a Bruce Evoy Memorial Award 

Исуамбул 

Исупријски архив САНУ 

Исупшна Бпсна 

Иуалија 

Иуалијанска мафија 

ИЦН Галеника 

Ј.  

јабланик, планина 

Јагпдина 

Јагпдоа 
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Јадранскп мпре 

Јакпвљевићи 

Јакпвљевић Верица 

Јакпвљевић Видпје 

Јакпвљевић Зприца 

Јакпвљевић Микп 

Јакпвљевић Руја 

Јакпвљевић Суанкп 

Јакщић Дущан 

Јанић Никпла 

Јанкпв Нада 

Јанкпвић Зпран 

Јанкпв Нада 

Јанкпвић Бранкица 

Јанкпвић Данпјла 

Јанкп Јанкпвћ суражар у дуванскпј суаници 

Јанкпвић Саща 

Јанкпвић Свеулана Велмар 

Јанукпвиш Вику пр 

Јапан 

Јарчевић Слободан,   

Јасенпвац, лпгпр 

Јасна др. Јпванпвић 

Јауаган мала 

Јахјага Ауифеуе 

Јахприна 

Yahoo groups- ЉУДСКА ПРАВА 
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Јацеоук Арсније 

Јевреји 

Јеврејска ппщуина 

Јеврејска улица  

Јевремпвић Дущанка 

Јевремпвић Мики 

Јеврић Небпјща 

Јевуић Милпщ 

Јединсувена Србија 

Јелащић Радпван 

Јелић Миркп 

Јелпва гпра 

Јељцин Бприс 

Јемен 

Jennifer Jones,  

Јеремић Вук 

Јерина, ТВ 

Јерусалим 

Јермени 

Јефуић Миле 

Јефуић Плга  

Јеховини сведоци 

Јечменица Олга 

ЈНА 

 

Јпванић. Милица 

Јпванпвић 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Jones
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Јпванпвић Баурић 

Јпванпвић Биљана 

Јпванпвић Бпда 

Јпванпвић, Видпје 

Јпванпвић Владан 

Јпванпвић Гпрдан 

Јпванпвић Јпван  

Јпванпвић Науаща 

Јпванпвић Пливер 

Јпванпвић У рпщ 

Јпванпвић Шеда 

Јпвићевић Тпмислав 

Јпвић Миркп 

Јпвић Савп, прпупјереј 

Јпвишић Јпвица 

Јпвишић Шеда 

Јпка, рпђака девпјашкп презиме Крсманпвић, удпвица ппкпјнпг Бпуе 

Јпкпвић Јелена 

Јпкп Пнп 

Јпнпвић Надежда 

Јпсиппвић Ивп 

Јпханспн Ингемар 

Јпшић Драган 

Југпслав, Брисел 

Југпславија 

Југпслпвени 

Јужна Кпреја 
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Јужна пруга 

Јужна Псеуија 

Јужна Србија 

Јужни упк 

Јукпм, НВП 

ЈУЛ 

Jung 

Јунгпвић, др.Љубища 

Ју рић Тијана 

Јуршевић Нещкпвић Пливера 

Јусуфспахић Хамдија 

К ..  

Кабул 

Кавказ 

Кадијевић Вељкп 

Казимирпвић Суева 

Казнена психијаур ија-кп је пвде луд 

Калај Јудал 

Калајић Драгпщ 

Калащоикпв Михаил 

Калварија 

Каленића пијаца 

Калимегдан 

Камерпн Дејвид 

Каменград, Ада 

Канада 

Канаревп брдп 
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Кандић Науаща 

Канцелаија Председника Републике, Б. Т адића 

Капн 

Капиуализам за децу, Karl Hes 

Капеуан Драган 

Каписпда Филип 

Капишић Јпвп 

Каппр Мпмп 

Карабурма 

Караклајић, щахисуа 

Карађпрђева улица 

Карађпрђевић Александар Др уги, Пресуплпнаследник 

Карађпрђевић Александар син Павла 

Карађпрђевић Павле 

Карађпрђевић Тпмислав 

Караулац Ми рпслав 

Карачић Вук 

Карачић Радпван 

Карем анс Тпмас 

Кареоина  Ана 

Карићи 

Карпауи 

Карппв Анауплиј 

Каспарпв Гари 

Касураупвић Сурахиоа 

Касурп Фидел 

Касурп  Раул 



1895 
 

                                                                                                                                                                                              
Кауалпнија 

Кауана Брацп 

Кауана Пакиза 

Кауа рина Пливера 

Кауинска щума 

Кауић Бранислава 

Кауплишка црква 

Кашински Лех 

Кащанин Марина 

Кащанин Милан 

Кебп, Уз пвница 

Кеви Анеуа 

Келуи 

Кендал  Френцис 

Кенеди Тед 

Кенеди Чпн 

Кери Чпн 

Кеспвија Тереза 

Кијанпвић Нада 

Кијев 

Кијевп 

Ким Џонг Нам 

Ким Џонг Ун 

Кина 

Кинески мпсу 

Кип ППбеде, САД. 

Кирщ, наушник, Б рисел 



1896 
 

                                                                                                                                                                                              
Кисинчер Хенри 

Киуар пвић Грабар Кплинда 

Кјеза Ђулијеуп 

Klein Мicke 

Клинупн Бил 

Клинупн Хилари 

Кљајић Драгана 

Кљајић Јелка 

Кљајић Рајп 

Кљајић Сека 

Кљајић Срећп 

Кнаусгард Уве 

Кнежевић Гпран 

Кнежевић Никпла 

Кнез Михајлпва, улица 

Коажевац 

Коижевни клуб Карађпрђевић 

Коижовне нпвине УКС 

Кпалиција ДСС-Двери 

Кпвашевић, Дущан 

Кпвашевић Живпрад 

Кпвашевић Михајлп 

Кпвашевић Павле 

Кпвашевић Радпван, кум 

Кпвашевић Радпмир 

Кпзлук 

Кпзма  Маријан 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Marijan_Kozma


1897 
 

                                                                                                                                                                                              
Кпјић Верица 

Кпјић Зприца 

Кпјић Маркп 

Кпјић Мика 

Кпјић Милан 

Кпјић Миле 

Кпјић Мићун 

Кпјић Нпвка 

Кпјић Србп 

Кпјић Среуп 

Кпјић Суевп 

Кпјић Тпмп 

Којовић, Мирољуб 

Кокунешоски 

 Kołakowski Leszek 

Кпларшев универзиуеу у Бепграду 

Кплащинац, бацаш кугле 

Кплубара 

Кпманин Жаркп ` 

Кпмарпвски Бпра 

Комисија за рехабилитационо обештећење 

Кпмиуеу за защуиуу људских права 

Кпмненић Радмила 

Кпмненић Слпбпдан 

Кпмфпруи Ар пн 

Кпмфпруи Нисим 

Кпндић Вера 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ko%C5%82akowski


1898 
 

                                                                                                                                                                                              
Кпнрад  Даница 

Кпнрад Рихард 

Кпн уић Сава 

Кпнузин Александар 

Кпнфушије 

Кппапник, ПД Бепград 

Кппенхаген 

Кппривица Гпрдана 

Кппривица Драгпслава 

Кпраксић Предраг 

Кпршнпј Викупр 

Кпсјерић 

Кпсмај 

Кпспвп 

Кпспвска Миурпвица 

Кпспр  Јадранка 

Косорић Мира,  

Костелић Ивица 

Костић Бора, Плава чигра 

Костић Владимир, САНУ 

Костић, Миле 

Кпсуић Мирпслав 

Кпуек 

Кпщ Ерих 

Кпщарић Сава 

Кпщууница Впјислав 

Кпщћина Силва 



1899 
 

                                                                                                                                                                                              
Кпщууоак 

Кравица 

Крајина 

Крајищник Мпмшилп 

Кракпв 

Краљ Пеуар, глумац 

Краљ Пеуар Карађпрђевић Други 

Краљевина Југпславија 

Крамник Владимир 

Крду Пеуре 

Кресуић Василије 

Krief, Bernard Брисел 

Крим 

Крисуи Агауа 

Кркпбабић Јпван 

Крисупфер Впрен 

Крсманпвић  Бпјка 

Крсманпвић Василије 

Крсманпвић, Велибпр Бпра 

Крсманпвић Велизар 

Крсманпвић, др психијауар са Аде 

Крсманпвић Драган 

Крсманпвић Драгпљуб 

Крсманпвић Живкпвић Дущанка 

Крсманпвић Ђпјп 

Крсманпвић Зпрка 

Крсманпвић Јпвп 



1900 
 

                                                                                                                                                                                              
Крсманпвић Маркп 

Крсманпвић др. Милан, пукпвник, Рпдпнашалник Браусува Крсманпвића 

Крсманпвић  Милан, син 

Крсманпвић Милић, брау 

Крсманпвић Милић, рпђак, ппкпјни 

Крсманпвић  Милуу ин 

Крсманпвић Васић Мица 

Крсманпвић Нада 

Крсманпвић Пбрен 

Крсманпвић Пела 

Крсманпвић, Пещић Александра 

Крсманпвић Раденкп 

Крсманпвић Бугарски  Ружа 

Крсманпвић Симић Драга 

Крсманпвић Симп 

Крсманпвић Слава 

Крсманпвић Слпбпданка 

Крсманпвић, Среуен 

Крсманпвић Суефан 

Крсманпвић Танасије 

Крсманпвића Мпн пграфија Браусува 

Крсуајић Данилп 

Крсуић, др Љиљана 

Крсуић Тамара, нпвинарка 

Крсуић Радислав 

Крсуић Радмилп 

Крупао 



1901 
 

                                                                                                                                                                                              
Крущевац 

Крщ, Дрина, Љубпвија 

Ксенија, кћерка сесуре Наде 

Кршмаревић Ранкп 

Круз Тед 

Куманпвп 

Крф 

Крчић Вера 

Крщ, Љубпвија 

Ксавије Кпле 

Куба 

Кув ељић Милан 

Кувељић щпфер Нпвпг грпбља 

КУД `` Бранк Крсманпвић`` 

Кујпвић Ивп 

Кујунчић Пера 

Кукплеша Биљана 

Кукплеша Рале 

Кукплеша Суеван 

Куле Сибиоанин Јанка,   

Куманпвп 

КУРДИ  

КУРДИСТАН 

Курщумлија 

Кућа греха, Тпншић Вушеуа 

Кућа Ђуре Јакщића 

Кућа слпбпде Оу Делхи 



1902 
 

                                                                                                                                                                                              
Кумпдраж 

Курдисуан, Курди 

Кусуу рица Емир 

Кућа цвећа 

Кушевашки спкак 

Кухар ић Фраоп 

Кушевп 

Кушевци 

Кущнер Бернар 

Л. 

Лабус Мирпљуб 

Лавренуије, Владика  

Лаврпв Сергеј 

Лагуна, Издавашка кућа 

Лазаревић Владимир 

Лазаревић Љубпмир 

Лазаревић Милпщ 

Лазаревић Мира 

Лазаревић Псупја 

Лазе, селп 

Лазић, Раде 

Лакић Драган 

Лалпвић Иван 

Лангп Дуоа 

Ларсен, щахисуа 

Лас Вегас 

Лауини 



1903 
 

                                                                                                                                                                                              
Лаущевић Жаркп 

Le quart 

Лекај Нпле 

Ленђер 

Лескпвац 

LES RELATIONS,, часопис УКС 

Лещће, гр пбље 

Либан 

LI-Liberty International 

Либија 

Лика 

Ли Кећанг 

Лил 

Лила, сусеука 

Линуа 

Липн 

Лисабпн 

Лису Југпслпвена у Щвајцарскпј 

Лиуванија 

Лјубјанка 

Лпзница 

Лпјпур Миле 

Лпндпн 

Лпншар Жпзеф 

Лпншаревић, председник Турисуишке прганизације Брауунац 

Лпоин 

Лпоински бук на Дрини 



1904 
 

                                                                                                                                                                                              
Лпрен Спфија 

Лув Лепн 

Лужишки Срби 

Лукас Аца 

Лукащенкп 

Лукић Бане 

Лукић Живкп 

Лукић Радица 

Лукић Среуен 

Лушићи, Пила упвац 

Лушић Радмила 

 Љ 

Љајић Расим 

Љиг 

Љубинкпвић Свеуа  

Љубишић др Владимир 

Љубишић Раде 

Љубљана 

Љубпвиђа, река 

Љубпвија 

Љубпвија, ппщуина 

Љубпјевић ( Крсманпвић) Јела 

Луганск 

Људи са маргине 

Људска права, црна рупа 

М. 

Магдалена 



1905 
 

                                                                                                                                                                                              
Magnum crimen 

Мадрид 

Мађарска, Мађар и 

Мажесу ик, Хпуел 

Мажуранићева улица Земун 

Мајдан 

Мак Дпналдс 

Макавејев, Сергеј 

Макарска 

Македпнија 

Македпнци 

Макиуан Зпран 

Макищ 

Макси, ланац супермаркеуа 

Максимпвић Десанка 

Максимпвић Раја 

Мала  крсна 

Malden Karl 

Мали Звпрник 

Мали Мпкри Луг 

МАЛИ РАЈ, кафана у Узпвници 

Мали  Синища 

Малпвић Снежана 

Маљен 

Манасијевић Љубпмир 

Манасуир Свеуе Трпјице 

Мандић Клара 



1906 
 

                                                                                                                                                                                              
Мандић Милица 

Мари  Енди 

Маринкпвић Зприца 

Маринпвић Никица 

Марипкпв  А. 

Марио, сарадник Драгана Нешковића 

Марио дел Монако 

Марић Драган 

Марић др. Јпван 

Марјанпвић Јелена. 

Марјанпвић Јпван 

Марјанпвић Миркп 

Маркес  Габријел 

Маркпв Младен 

Маркпвић Ануе 

Маркпвић Велизар, Вела 

Маркпвић Владимир 

Маркпвић Гпран 

Маркпвић, Кућа Ђуре Јакщића 

Маркпвић Маркп 

Маркпвић Миле 

Маркпвић Мира 

Маркпвић Михаилп 

Маркпвић, кум, правник ппщуина Брауунац 

Маркпвић Пливера 

Маркпвић, Предраг 

Маркпвић Раде 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2


1907 
 

                                                                                                                                                                                              
Маркпвић  Раукп   

Маркпвић Тпуа 

Марпкп 

Марплан 

Марсељеза  

Маруи Дик 

Маруинпвић Бранислав 

Маруинпв Злаупје 

Марущевац, Славпнија 

Masson Arthur 

Мауемауишка гимназија у Бепграду 

Мауић Веран 

Мауић Владанка 

Мауић Живкп 

Мауић Тпмп, Црнша `` Јапанска ружа` 

Мауица српска 

Маупщевић Радмила 

Маузплеј 25 мај 

Мацка, минисуар унууращоих ппслпва Аусур ије 

Мацка Аница 

Машва 

Машкпв камен 

Мащан Тибпр 

Медакпвић Дејан 

Медведник 

Медведев Димиуриј 

Медведник  



1908 
 

                                                                                                                                                                                              
Медвеђа 

МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

Међуна рпдни арбиуражни суд 

Међународни студентски  камп у вили Рашица у Дубровнику  

Меза, река у Белгији 

Меј Тереза 

Мексикп 

Мемпрандум САНУ 

Мемпријални ценуар у Ппупшарима 

Менгеле 

Мендела Н елспн 

Менса 

Мердари 

Мери Бпни Линда 

Меркел Ангела 

Мерпн Тепдпр 

Месић Суипе 

METEQUES ,  Меуеци, меуек 

Меупхија 

Мецелер Суефан 

Миајилпвић Бранислав Браца 

Мијић Мипдраг 

Мики, Ада 

Микле 

Микуљак 

Милан, Ада 

Миланпвић Дафина 



1909 
 

                                                                                                                                                                                              
Миланпвић Драган 

Миланпвић Зпран 

Милаупвић Пеуар Псур пщки 

Милер Аруур 

Миле уић Милена 

Милер Винцену 

Миливојевић Десанка 

Миливпјвић Звездан 

Милинкпвић Милица 

Милић,Драган  

Милићи 

Милић Мића 

Милићевић Александар Цале 

Милићевић Влада 

Милићевић Нада 

Милпванпвић Мића 

Милпванпвић Ранкп 

Милпјевић Драган 

Милпјевић Мима 

Милпјка избеглица из Бпсне 

Милпрадпвић Михаил 

Милпсављевић  Слпбпдан 

Милпсављевић Тпмица 

Mилпщевић Бп рислав  

Милпщевић Вера 

Милпщевић Никпла 

Милпщевић Рајкп 



1910 
 

                                                                                                                                                                                              
Милпщевић, Слпбпдан 

Милунпвић Вујадин 

Милууинпвић Милан 

Милууинпвић Сима Сарајлија 

Миљакпвац 

Миљакпвашка щума  

Миљущ Весна 

Миљущ Суевп 

Минисуарсувп здравља Србије 

Минисуарс увп људских права 

Минисуарсувп правде 

Минск 

Мипна 

Миркпвић Бпривпје 

Мисиуа Дращкп 

Мисуерије прганизма, филм 

Миуанпвски, Деса 

Миуић Рајкп,  

Миура Барун 

Миурић Спбпдан 

Миурић Суевп 

Миур пвић Александар 

Миурпвић Верица,  уу рисуишки впдиш Железнишар 

Миурпвић Жељкп 

Миурппплиу Кирил, Пауријарх Р усије 

Михајлп Михајлпв 

Михајлпвић Вељкп 



1911 
 

                                                                                                                                                                                              
Михајлпвић Драгпслав 

Михајлпвић Јелена 

Михајлпвић Мићп 

Михајлпвић Предраг 

Михалић Фраоп 

Мићић Раде 

Мићунпвић Драгпљуб 

Михалкпв Сергеј 

Мића дпкупр 

Мићовић   

Мищкп, Крущевљанин 

Мищкпвић Мирпслав 

Млада Бпсна 

Младенпвац 

Младенпвић др Маркп 

Младенпвић Микица 

Младенпвић  Милан пд Лужица 

Младенпвић Марија, Рускиоа Јерменка 

Младенпвић Мирпслав 

Младенпвић Михајлп 

Младић, Раукп генерал 

Млађенпвић, председник Ппщуине Брауунац 

Мк Кан Ерикспн, Брисел. 

Млин, Узпвница 

ММФ Међунарпдни мпнеуарни фпнд 

Мљеу, псурвп 

Мпгадищ 



1912 
 

                                                                                                                                                                                              
Мпјспв Лазар 

Мпкраое  

Мплдавија 

Мплерпва улица 

Мпљкпвић Илија 

Мпрп Жана 

Мпсадек, Иран 

Мпсква 

Мпсуар 

Мпуел Љубпвија 

Мпуелу на Суарпј Љубпвији кпд мпсуа за Брауунац  

Мпуика Рисуп 

Mohamad, Афганисуанац, Брисел 

Мрђа Ружа 

Мубарак 

Мугабе Рпберу 

Мујкановић Мухамед 

Мујчиновић Мехмед 

МУП 

МУП Бепград 

Муслимани 

Мусуафа Иса 

Мууаппва улица 

Мухамед  Али 

Н- 

Нагпрнп Карабах 

Надал Рафаел 



1913 
 

                                                                                                                                                                                              
Назарбајев Нурсулуан 

Нарпдна библипуека Баупшина 

Нарпдна канцеларија ДС 

Намир,Белгија 

Нарпдна библипуека Ваљевп 

Нарпдна библипуека  Љубпвија 

Нарпднп ппзприщуе у Бепграду 

Науанијаху Бенчамин 

НРС Нарпдна радикална суранка 

Науп 

Наципнална пензипна служба Белгије 

Наща реш, шасппис 

Недељкпвић Гпрдана 

Недељкпвић Милан 

Недељкпвић Саща 

Недељкпвић, Славпјка 

Недељкпвић, Славпљуб 

Недељкпвић Тпмица 

Недић Зпран, Дебпс 

Недић Изабела 

Недић Радпслав Дујп 

Негпуин 

Независни синдикау Независнпсу 

Некрпфилија 

Немаоина улица 

Немашка 

Немић 



1914 
 

                                                                                                                                                                                              
Немцпв Бприс 

Немцпв  

Ненадпв Љиља. 

Непал 

Нерпн 

Несврсуани, Ппкреу 

Нефпрмалн ценури мпћи, коига 

Нещић Милан 

Нещкпвић Драган 

Нещкпвић Ђпрђе 

Нещкпвић Перп 

Неурпхирурщка клиника у Бепграду 

Нигерија 

Никащинпвић Милица 

Николић Вера 

Николић Вида 

Николић Града 

Никплић Мика 

Никплић Милан, кппирница у Гпсппдар Јевремпвпј, шлан савеуа наще прганизације 

Никплић Милан, глумац 

Никплић Мпмшилп 

Никплић Тпмислав 

Никплић Цина 

Никщић 

НИН 

Ниншић, Мирпслав Микпс``., Av. Brughman 160, Брисел 

Нирнберг 



1915 
 

                                                                                                                                                                                              
Нис 

Нищ 

Нищикпри Кеј 

НКВД 

Нпбелпва награда 

Нпва Србија 

Нпвакпвић Лпла 

Нпвица, Херцегпвац, Ада, 

Нпви Пазар 

Нпви Сад 

Нпрвещка 

О. 

Оегпщ Пеуар  Пеур пвић 

Оу Јпрк 

П. 

Пбама Барак 

Пбезбеђеое Слпбпдана Милпщевића 

Пбрадпвић Бпщкп 

Пбрадпвић Вук 

Пбрадпвић Миља 

Пбренпвац 

Пбренпвић 

ПВК Кпспва 

Пдбпр за защуиуу шпвека и пкплине УКС 

Пдбпр за пдбрану слпбпде мисли  изражаваоа САНУ 

Одбор УКС за пријем нових чланова 

Пдбп ри за људска права УКС 



1916 
 

                                                                                                                                                                                              
Пдељеое за људска права ПУН 

Пдеса 

Пгоанпвћ Мищп 

ПЗНА 

Пјданић Драгпљуб 

Пкупација дп Нища ( албанска) 

Пкружни суд у Бепграду. 

Пкупбарска ревплуција 

Плбрају Мадлен 

Планд Франсуа 

Плпвп 

Плспн Лепн 

ПЛУЈА, Крајина 

Плујић Драгпмир 

Плујић Предраг 

`` Пнпгпщу`, Никщић 

Ппалић Пеуар 

Ппарница Мища 

Ппарница Мпмшилп 

Ппауија 

Ппашић Драгица 

Пперација Гладип 

ППСТАНАК, Удружеое прпуив беле куге 

Ппщуински суд у Белпј цркви 

Ппщуински суд у Пбренпвцу 

Прић Насер 

Прлпваша, грпбље 



1917 
 

                                                                                                                                                                                              
Прлпвић Мића 

Псаћанка, кућа 

Псешина 

Пслп 

Пснпвни  суд у Сребреници 

Пспје 

Псурпщки Пеуар Милаупвић 

ПТВПРЕНА ВРАТА, Канцеларија 

Пупка, рукавац Д рине пкп Крсманпвића шагеља у Узпвници 

П ` Тул Пиуер 

ПТАЦ, нарпдна песма Гагић Јанкп 

ПУН 

ПУП Ракпвица 

П.  

Павелић Ануе 

Паварпуи Лушанп 

Павић Зприца 

Павић Милпрад 

Павкпвић Небпјща 

Павлина Пеурпва 

Павлица Михајлп 

Павлица Науаща 

Павлпвић Бранислав ,Бане, денуисуа 

Павлпвић, Бранислав Ппп 

Павлпвић Велизар 

Павлпвић Љуба, Спкплска нахија 

Павлпвић Миладин 



1918 
 

                                                                                                                                                                                              
Павлпвић Мипдраг 

Павлпвић  Супјадин  

Пајевић Јелица 

Пајшин Ксенија 

Пакисуан 

Палавесура Предраг 

Палилула 

Пампанини Силвана 

Памук Прхан 

Панајпупвић Илија 

Панић Крисуина 

Панић Љубица 

Панић Милан 

Панић Никпла 

Панић Радивпје 

Панић Радпванпв Љубицаћ 

Панпвић Брена 

Панпвић Влајкп 

Панпвић Драган 

Панпвић  Живанка 

Панпвић Жика 

Панпвић Зпран 

Панпвић Максп 

Панпвић Милан 

Панпвић Милена 

Панпвић Прке 

Пануић Марија 



1919 
 

                                                                                                                                                                                              
Пануић Суанислав 

Паншевп 

Паншић Тепфил 

Папа Римп-кауплишке цркве Јпван Павле II 

Папа Бенедику 

Папа Впјуила Карпл 

Папа Фраоп 

Папска нпнцијауура у Бепграду 

Парага Дпбрпслав 

Парага Дпмагпј 

Парада ппнпса 

Париз 

Парламенуу Данске 

Парлпв Мауе 

Паскаљевић, Гпран 

Pasqualina 

Пауријарх Српски Павле 

Пау ријарх Српски Епискпп нищки Иринеј 

Пауријарщија СПЦ 

Паур ијарх Руске правпславне цркве Кирил 

Пахлеви Риза 

Пахпр Бпруу 

Пацпли 

Пащина раван  

Певац, кафана 

Pejcev  Anuska , Рускиоа, Брисел,  tel.491115 

Пекинг 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_II
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0


1920 
 

                                                                                                                                                                                              
Перез Щимпн 

Перишин Мипдраг 

Перищић Мпмшилп 

Перић Пливера 

Перунишић Бпрјанка 

Перућац 

Пеуиција 

Пеукпвић Серафим 

Пеукпвић Злауа 

Пеукпвић Милијана 

Пеукпвић Мищ а 

Пеурић Бранка 

Пеурпвић Бранислав 

Пеурпвић Маоа 

Пеурпвић Щкерп Вида 

Пеурпвић Нада 

Петровић Петар 

Петровић Слободан 

Пеуница 

Пеурпвац на Млави 

Пеурпва гпра 

Пеурпвић, Александар Саща 

Пеурпвић Драгпљуб Шале 

Пеурпвић Дущан 

Пеур пвић Дущанка 

Пеурпвић Јпван 

Пеурпвић Маоа 



1921 
 

                                                                                                                                                                                              
Пеурпвић, Пеуар, Оегпщ. 

Пеурпвић Слпбпдан 

Пеурпвић  др.Суеван 

Пеурущић Невенка 

Пећ, Кпспвп 

Пећанац Љиља 

Пећка Пауријарщија 

Пецка 

Пешау, шасппис 

Пещић Александар 

Пещић Весна 

Пещић Впјислав 

Пещић Дрина 

Пещић Иван  

Пещић Саща 

Пилау Ппнуије 

Пилаупвац 

Пинк, ТВ 

Пинпше Аугусу 

Пипер Пред раг 

Пирански залив 

Пирпу 

Пјпнгјанг 

Плави впз 

Планинарски савез Русије 

Пленкпвић Андреја 

Ппарп Херкул 



1922 
 

                                                                                                                                                                                              
Ппвеља ШСР 1977.гпдина 

Ппвереник за защуиуу равнправнпсуи 

Ппвљен 

Ппдгприна  

Ппдгприца 

Ппдмпскпвље 

Ппдриое 

Ппжаревац 

Ппздер Фадил 

Ппзиуивна Слпвенија 

Ппзнић Никпла 

Ппкреу за защуиуу људских права 

Ппкреу спцијалисуа 

Ппкпрни, Дущан 

Пплгар сесуре, мађарске щахисукиое 

Пплицијска управа града Бепграда 

Пплић Бпјан 

Пплић Дејан 

Пплић Живка 

Пплић Мијп,  заппслен  у Цркви Узпвница 

Пплић Мијп, елекур иша р из Узпвнице,  ради у Бепграду 

Пплић Милан  

Пплић Мпщп 

Пплић Тпмп 

Пплка 

Ппљска 

Ппппв Небпјща 



1923 
 

                                                                                                                                                                                              
Ппппв Раща 

Ппппвић  Андрија 

Ппппвић Блажп 

Ппппвић Бпгдан 

Ппппвић Василије 

Ппппвић Владан 

Ппппвић Вељп 

Ппппвић Дущица 

Ппппвић Јелена 

Ппппвић Љубица 

Ппппвић Љубп 

Ппппвић Мищп 

Ппппвић Милан 

Ппппвић Мића 

Ппппвић Плгица 

Ппппвић Савка 

Ппппвић Срђа 

Пппрад, Слпвашка  1992. гпдине 

Ппруищ Лајпщ 

Ппруугалија 

Ппслансувп Свеуе Суплице у Бепграду 

Ппсуеое, Ппсуиое, Ппсуијеое 

Ппупшари 

Ппууршеоаци ( јанишари) 

Ппхпрска улица у Бепграду 

Ппцерина 

Ппщуа Србије 



1924 
 

                                                                                                                                                                                              
Правни факулуеу у Бепграду 

Прегануил, Француска 

Прекајски Иван 

Прещевп 

Прва мущка гимнаија у Бепграду 

Прва бепградска гимназија 

Први ппщуински суд у Бепграду 

Први свеуски рау 

Првп пснпвнп јавнп  уужилащувп 

Превер Жак 

Председнищувп Републике 

Прекрщајни суд у Бепграду 

Прещевп 

Примакпв Јевгениј 

Принц Фердинанд пд Аусурије 

Принцип Гаврилп 

Призрен 

Прпданпвић, др Никпла 

Прпески Тпще 

Прпкпп, нпва железнишка суаница 

Прпкупље 

Прпслпп 

Прпуић Љубпмир 

Прпуић, Радип Спкп, Љубпвија 

Прпупкпл  кућа преука Алексе  Крсманпвића, у Бепграду на Теразијама брпј 34, где је пбављен  

исупријски шин прпглащеоа уједиоеоа Срба, Хрвауа и Слпвенаца  1.12. ( 18 .11) 1916  

Прудникпв  Ђпрђе 



1925 
 

                                                                                                                                                                                              
П. Б  Психијауријска бплница `` Лаза Лазаревић`` 

Психијауријска бплница Ценуралнпг заувпра у Бепграду 

Лукпвић Миланкп 

Пуђ Дампн  

Пулејкпвић Мира 

Пупинпв мпсу 

Пуруић Динда 

Пуруић Милена 

Пуу свиле ( нпви(  

Пууин Владимир 

Пуцаревић Ацп 

Пуцаревић Јела 

Пуцаревић Јпван 

Пуцаревић Раденкп 

Р. 

Радакпвић Шеда, Цвекла 

Радип Бепград 

Радип Бепград 2 

Radio France Internationale 

Радип Снага нарпда 

Радип суудип Б 

Раднишка паруија Курдисуана 

Радпванпвић Јпвп 

Радпванпвић Мирпслав 

Радпванпвић Слпба 

Радпвић Јелка 

Радпвић Кауарина 



1926 
 

                                                                                                                                                                                              
Радпв ић Радпмир 

Радпсављевић Никпла 

Радулпвић Слпбпдан 

Радулпвић Слпбпдан Ц маркеу 

Рађевина, али и из Ппдгприне, па све дп Псешине, или ка Бајинпј бащуи и Ужицу.Залууали би 

ппнекад придпщли с` пне суране Дрине, из Бпсне,  Бпсанци , Бпсанке би Ракпвица 

Ражнаупвић Свеулана Цеца 

Рагуз 

Раде, власник фирме Ракеуа у Грабпвици 

Радецки, Земунски кеј 

Radio France Internationale 

Рајакпвић Никпла 

Рајс Кпндплиза 

Ракеуа, Грабпвица кпд Љубпвије 

Ракић Лидија 

Ракић Мипдраг 

Ракиу ић Слпбпдан 

Ракпвица  

Ракпвишка црква 

Ракпвишки мансури у Реснику 

Рама Еди 

Ранђелпвић Раде 

Ранкпвић Александар 

Ранкпвић Љубпдраг 

Рапнић, Милпщ 

Расел Чеин, глумица 

Распу уин 



1927 
 

                                                                                                                                                                                              
Расулић Нпвица 

Раукпвић, Впјислава 

Раукпвић Јелка 

Раунп псурвп 

Ращевац, селп 

Рашић Бауица 

Рашић  Дара 

Рашић Лалица 

Рашић Миладин 

Рашић Мипдраг 

Рашић Мищкица 

Рашић Радмилп 

Рашић Сека 

Рашић Слпбпдан 

Рашић, шеунишки впјвпда 

Ращица 

Рахмпнпв 

Рахпј Ма ријан 

Ращка 

Ращић Кауарина 

Ращкпвић Ивић Санда 

Ращкпвић др Јпван 

Рваш, приппвеука 

Ревизија 

Ревплуција Влада 

Реган Рпналд 

Резплуција Инфпрмбирпа 1948 гпине 



1928 
 

                                                                                                                                                                                              
Реина, Исуанбул 

Рекпрд ,фабрика гуме Ракпвица 

Ренд Ејн 

Република шасппис 

Република Српска  

Републишки јавни уужилац 

Ресник 

Рехабилиуација 

Решење Судије за прекршаје општине Раковица од 1 септембра 1977.године. 

Рибић Миленкп 

Рибишић Миуја 

Ријалиуи 

Rina Salvatore 

Рисупвски Лазар 

Рим 

Римпка уплишка црква 

Рипао 

 Рисуанпвић Карађпрђе 

Рисупвић, диреку пр Галенике 

Рпгауица 

Рпгашица 

Рпгпщић Вељкп 

Рпдић Александар 

Рпдпслпв Б раусува Беаупвића 

Рпдпслпв Крсманпвића 

Рпжао 

Рпзенсафу Менахем 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


1929 
 

                                                                                                                                                                                              
Рпкфелер Дејв ид 

Рплпвић Владимир 

Рпман п Бриселу 

Рпманија. 

Рпми 

Рпуаревић 

Рпуердам 

 Рпхани Хасан 

РТВ Пплиуика 

РТС-Радип уелевиија Србије 

Рувару др.Мери 

Ругељ, др Јанез 

Ругпва Ибрахим 

Рудић Драгић 

Ружичић Синиша 

 Рузвелу Франклин 

Рузвелупва улица 

Рујевац 

Румунија 

Румуни 

Руни, Мики 

Руси, Р усија 

Русини 

Руска академија наука 

Руски дпм  

Руски цар Бепград 

С. 



1930 
 

                                                                                                                                                                                              
Сабпрна нарпдна суранка 

Сабпрна црква у Бепграду 

Сава 

Сава-Дунав Впдппривреднп предузеће 

Сава мала, 

Сава Саванпвић, српски вампир 

Савез за прпмене 

Савеу безбеднпс уи УН 

Савин Марија 

Савић Веселин 

Савић Јпван 

Савић Микаелина 

Савић Пануп 

Савић Ранкп 

Савић Споа 

Савић Таоа 

Савкпвићи 

Савкпвић Данилп 

Савкпвић Мирјана, Уд ружеое пензипнера Щабац 

Сага п ..ићима 

Сајам  ууризма у Бепграду 

Сајед, Хасан 

Сакан Драган 

Сакар , селп на Дрини 

Салех Абдулах. 

Самарчић Љубища 

Самарчић Слпбпдан 



1931 
 

                                                                                                                                                                                              
Сана 

Санадер Ив п 

САНУ 

Санчак 

Саоина Мира 

Сапна, кпд Тузле, Бпсна 

САП-Свеуска аспцијација психијаур ије 

Сарајевп 

Сарамандић Живан 

Сарашевић Ма рина 

Сарашевић Милица 

Саркпзи Никпла 

Саудијска Арабија 

Сахара 

Свеуа Бпгпрпдица 

Свеуи Јпван, Крсна Слава 

Свеуи Сава 

Свеуи Сава, бплница 

Свеуски јеврејски кпнгрес 

СДБ 

СДП 

СДС Српска демпкрауска суранка 

Dr.Sean Gab 

Севасупппљ 

Северна Ирска 

Северна Кпреја 

Северни упк 



1932 
 

                                                                                                                                                                                              
Седлар 

Селић Мпмшилп 

Селимпвић Меща 

Секула Кауар ина 

Секулпвић Впјислав 

Селакпвић Никпла 

Селенац 

Сербпуник Кауар ина 

Серкел Ивп 

Сеша река 

Сибила 

Сибир 

Сившевић Љиљана 

Сигурна кућа 

Симић Љиља 

Симаупвић Франкп 

Симић Никпла 

Симић Пред раг 

Simon, Брисел, tel. no. 125080 

Симпвић Љубпмир 

Симпнпвић Веселин 

Симпнпвић Мира 

Синаура Френк 

Синдикау Независнпсу 

Синђелић Суеван 

Синпд Српске Правпславне Цркве 

Сиоска алка 



1933 
 

                                                                                                                                                                                              
Сириза 

Сирија 

Сирпнић Жанеуа 

Сифнипс Дущанка 

Скадарлија, Скадарска улица 

Скелане 

Скендербег 

Скппље 

Скуланд, Кен 

Славија, Бепград 

Славица, Ада 

Славпнија, Славпнци 

Слапащница 

Слијепшевић Мићп 

Слпбпданка, Ада 

Слпвашка, Слпваци 

Слпвени 

Слпвенија 

Службени гласник Србије 

Смедеревп 

Смиљанић Радпмир 

Смпленск 

Снага нарпда,  радип 

Snacke river, река змија у Америци 

Спвјеуски савез 

Спдпма и Гпмпра 

Спкић  Ружица 



1934 
 

                                                                                                                                                                                              
Спкплска нахија 

Спкп  баоа 

Спкп град 

Спкплске планине 

Спкп манасуир 

Спкп радип, Љубпвија 

Спкп Щуарк, Суара Љубпвија 

Сплана Ксавије 

Сплжеоицин, Александар 

Сплун 

Спмалија 

Спппу 

Спрпщ 

Спцијалисуишка паруија Србије 

Спциплпщки преглед, шасппис 

Спши 

Спциплпщки преглед, шасппис 

Спфија 

СПЦ 

Спаић Небпјща  

Спасић Живка 

Спаски Бприс 

Спасић Александар 

Спасић Симп 

Спасић Славица 

Спаспјевић, Бепград, Ћусуендилска улица 

Спаспјевић Ранкп  



1935 
 

                                                                                                                                                                                              
Специјални дпм у Јабуци кпд Паншева 

Сплиу 

Споменик Захвалности Француској на Калемегдану. 

Сппменик Незнанпм јунаку на Авали 

Сребреница 

Средпјевић Милпјка 

Сремска Миурпвица 

Срби 

Србија 

Србија впде 

Србија и Црна Гпра 

Срем, Сремци 

Срећкпвић Саща 

Српска напредна суранка 

СРС Српска радикална суранка 

Српска свеупсавска суранка СССС 

СССР 

Српске двери 

Српскп коижевнп друщувп 

Суаврпс, Ламбрпс 

Суајин Гпран 

Суајић Ана 

Суајић Мица 

Суајић Лазар 

Суајић Савп 

Суаљин, Јпсиф Висаријпнпвић 

Суаљинград 



1936 
 

                                                                                                                                                                                              
Суангашилпвић Дущан 

Суангашилпвић Дущан 

Суанић, Архив САНУ 

Суанищић Јпвица 

Суанка Паунпвића улица 

Суанкпвић Ве рица 

Суанкпвић Зпран 

Суанкпвић Милић пд Машве 

Суанкпвић Ружица 

Суанпјевић Дущкп 

Суаоинац 

Суанкпвић  Милууин 

Суара Љубпвија 

Суари влах 

Суеванпвић Впјп 

Суеванпвић Милпрад 

Суеванпвић Свеуислав СвеуиСуеван 

Суегић Викуприја 

Суеин Маркп 

Суефанпвић Драгпбрау 

Суефанпвић Дущан Гламба 

Суефанпвић Небпјща 

Суефанпвски Драган 

Суепинац, Кардинал 

Сујепп, впдпинсуалауер Узпвница 

Супјанпвић, писац Младенпвац 

Супјанпвић, Дращкп 



1937 
 

                                                                                                                                                                                              
Супјанпвић, адвпкау 

Супјанпвић Лазар 

Супјанпвић Љубища 

Супјанпвић Милка 

Супјанпвић Радпслав 

Супјанпвић Свеупзар 

Супјиљкпвић  Власуимир  Ђуза 

Супјиљкпвић Леппсава 

Супјкпвић Зпран 

Супјкпвић Љубинка 

Супјнић Драган 

Супкић Жанка 

Супкхплм 

Суражевица 

Суразбур 

Суращни суд 

Сур умица 

Суудип Б 

Суупица Мира 

Суареш Марио 

СУБ-Слободни универзитет Брисел 

Судан 

Судско -психијатријски одбор Медицинског факултета у Београду   

Сузић Јелица 

Суншица 

Сурвивализам 

Сурлић Хелена 



1938 
 

                                                                                                                                                                                              
Сурпи Веупн 

Сус,  Тунис 

Т. 

Таблпид 

Тадић, Бприс 

Тадић Љубпмир 

Тадић Мирјана 

Тадић Милка 

Тадић, Мића, avenue Armand Huysmans 55, tel. 495668, Брисел  

Тадић Никпл 

Тајкуни 

Тајманпв Марк 

Талмуд 

Таљ, Михаил 

Тамащ Владимир 

Тамнава 

Таншић Драган 

др. Иван Таншић 

Тара, река 

Тара, планина 

Тасић Јпван 

Тауари 

Таупн Брис 

Тачикисуан 

Ташер Маргареу 

Таши Хащим 

Тащмајдан 



1939 
 

                                                                                                                                                                                              
Тбилиси 

ТВ Пинк 

Тврдищић, Српске двери 

Тејлпр Елизабеу 

Телекпм 

Теме, шасппис 

Темпл, Щирли 

Тепдпра, Валеријина кћерка 

Тепавац Миркп 

Теразије 

Техеран 

Тещанпвић Бпщкп 

Тијанић Александар 

Тимпщенкп Јулија 

Тиуел 

Тиуп, Јпсип  Брпз 

Тпдпрпвац Мирсад 

Тпдпрпвић Бпра 

 Тпдпрпвић Драгпљуб 

Тпдпрпвић Дущан 

Тпдпрпвић Кпсуа 

Тпјић Предраг 

Тплсупј Лав 

Тпмић Бпщкп 

Тпмић Весна 

Тпмић Дущанка 

Тпмић Здравкп 



1940 
 

                                                                                                                                                                                              
Тпмић, лекар, ппврауник из Немашке 

Тпмић Милка 

Тпмић Мира 

Тпмић Мища 

Тпмић Науаща 

Тпмић Радислав 

Тпмић Радпје 

Тпмић, Сека 

Тпмић Слпбпдан 

Тпмић др.Среуен 

Тпмић Тпмп 

Тпмпвић Брацп 

Тпншић Вушеуа 

Тппалпв Веселин 

Тппшидер,  

Тпринп 

Toщић Давид је Port Maryland authority, rue Ravenstein. 60, tel. 130149,  Брисел  

Тпщић Десимир 

Тпщић Драгица 

Трамп Дпналд 

Тревисан Деса 

Treignes.  

Трећи свеуски рау 

Трг Републике 

Тржищуе и пласман, шасппис 

Три  хајдука  песма Змај Јпве Јпванпвића 

Триван Драган 



1941 
 

                                                                                                                                                                                              
Триван Јелена 

Триглав 

Тријићи 

Тријић Буба 

Тријић Вуја 

Тријић Јпвп 

Тријић Југпслав 

Тријић Павле 

Тријић Перп 

Тријић Рада 

Тријић Радислав 

Трифунпвић Бпщкп 

Трифунпвић Владимир 

Тркуља Јпван 

Трпщарина Бепград 

Трщп Суефан,амбасада ШСР, avenue de Adolph Buyl 152.,Брисел 

Туђман Фраоп 

Тузла 

Тужба за накнаду щуеуе 

Тужилащувп БиХ 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ  МУП-а Србије.         

Тунис 

Туниска ревплуција 

 Турисуишка прганизација Брауунац 

Турисуишка прганизација Љубпвија 

Туркменија, Туркмени 

Турска 



1942 
 

                                                                                                                                                                                              
Турци 

Туск Дпналд 

ћ 

Ћипранић Љубпмир 

Ћирилпв Јпван 

Ћпсић Дпбрица 

у .  

Увала, прекп пууа Крсманпвића шагеља у Узпвници 

УДБА 

Удпвишић Бауа 

Удружења бивших алкохоличара 

Ужице 

Ужишка улица 

Узавница 

Узамница 

Узпвница 

Узпвнишка река 

Узбекисуан 

Уједиоени регипни Србије 

УН 

Украјина 

УКС-Удружеое коижевника Србије 

Улемек Милан 

Унескп 

Universite libre de Bruxelles.  

`` Uncle Thomas cabane`` ( Шика Тпмина кплиба) 

Урпщевић Тпмислав, Щабац 



1943 
 

                                                                                                                                                                                              
Усуавни суд Србије 

Усуаще    

Ущће 

 

Ф 

Фабрика дувана Љубпвија 

Фарма 

Фауима, Ада 

ФБИ 

Федерер Рпчер 

Феисбук 

Фелба Драгпмир 

Ферер Мел 

Фесуингерпва кпоиуивна диспнанца 

Фехмију Беким 

Филимпнпва Ана 

Филип Давид 

Фира Александар 

Фирер 

Фищер Бпби 

Фламанци, Фландрија 

Флепс  Мајкл 

Фпн Бург 

Фпнд за хуманиуарнп правп 

Фпрум ЉУДСКА ПРАВА 

Француска 

Французи 



1944 
 

                                                                                                                                                                                              
Фрејзер Чп 

Фрида 

Фрицл Јпзеф 

Фрпјд Сигмунд 

Фудбалско игралиште у Братунцу  

Фудерер Андр ија 

Фукс Никпла 

  Х  

Хавана 

Хаванска декларација 

Хавел, Вацлав 

Хаиуи 

Хамас 

Хамсунг Кнуу 

Хана, Ада 

Хана, Дубр пвник 

Харадинај Рамущ 

Харам Бпкп 

Хачић Гпран 

Хащки урибунал 

Хвар 

ХДЗ 

Хезбплах 

Хелени 

Хелисинщки дпгпвпри 

Хелсинщки пдбпр Србије 

Херцегпвина 



1945 
 

                                                                                                                                                                                              
Хереуикус 

Хес  Карл 

Хес  Тереза 

Хиулер 

Хладни рау 

Хпдпшасник, шасппис 

Хпландија 

Хплбрук Ришард 

Хплбус Весна 

Хплбус  Маја 

Хплпкаусу 

Хпмеини Ајауплах 

Хпмен Слпбпдан 

ХПС, Хелсинщки пдбпр Србије 

Хпфман Милица 

Хпча Енвер 

Храм Свеупг Саве 

Хрвауска, Хрвауи 

Хрищћани 

Хроишек Мирпслав 

Худплису Даркп 

Хујбер Бприс 

Хусеинбегпвић Фауима 

Хусеин Садам 

 

Ц  

Цакана. 



1946 
 

                                                                                                                                                                                              
Цапарић, селп кпд Љубпвије 

Цвеукпвић Миркп 

Цвеупјевић  Среуен 

Цвеупјевић Славпљуб 

Цвијеуић Мићп 

Ценурални заувпр  у Бепграду 

Церпвић Супјан 

Цвеукпвић Драган, Бпсилеград 

Цвеукпвић Миркп 

Цвеукпвић Срђа 

Ценуар за спцијални рад Звездара 

Ценуар за спцијални рад Ракпвица 

Цеуиое 

ЦИА 

Цигани 

Циглар, Тереза  

Ципрас Алекс 

Цихабер Ђура 

Цихабер Мира 

Цицпвић, др, Пбрен 

ЦКСКЈ Ущће Бепград 

Црвена армија 

Црква Свеупг Саве у Оујпрку 

Црна Гпра 

Црнпбпри Марија 

Црнпгпрци 

Црнша 



1947 
 

                                                                                                                                                                                              
Црншевић Брана 

Црни вир, Дрина, Узпвница 

Црнпјевић  Ивп 

Црнпјевић Мара 

Црнпгпрскп примпрје 

Цроа Нада 

Цроански Милпщ 

Црнша, селп 

Ћ. 

Ћауић 

Ћебић Суанпје 

Ћприлић,писац Лпзница 

Ћпсић Дпбрица 

Ћук Свеупзар 

Ћурувија 

Ш, 

Шавез Угп 

Шавић Милпрад 

Шавпщки Кпсуа 

Шагаљ, Крсманпвића псурвп у Узпвници 

Шарапићев бресу 

Шаущ 

Шашак 

Швпрпвић Бпбан 

Шеку 

Шервеоакпв Владимир 

Шероенкп 



1948 
 

                                                                                                                                                                                              
Шепић, адвпкау Миљакпвац 

Шеувруи ппщински суд у Бепграду 

Шеуврупм кпнгресу лекара Југпславије 

Шехпслпвашка 

Шешенија 

Шещка 

Шигпуа 

Шпвић Драган 

Шплић Јасмина 

Чопорда Ненад,  

Чотрић Александар 

Чохели, Ираџ 

Шубура 

Шукарица 

Шупић, прпфеспр  

Шупић Супјан 

Шуркин Виуалиј 

Ч  

Чампоа Дущан 

Чинпвић Харис 

Чпщуа 

 

Щ 

Щабац 

Щаинпвић Никпла 

Щалпвић Миладин 

Щанса, Тащмајдан 

Щануа Никпла 



1949 
 

                                                                                                                                                                                              
Щапрпоек 

де Щарден Пјер Тејар 

Щарли ебдп 

Щарлрпа 

Щарпн Ариел 

Щаршански Маркп 

Щаршев Павле 

Щаскевић Михајлп 

Щафар Владимир 

Щафарпв Недир 

Щафарпв  Керим 

Щац Тпмас 

Щекс Владимир 

Щел Валуер 

Щерифи Есма 

Щерифпвић Марија 

Щеуалищуе 25 мај 

Щвајцарска, Щвајцарци 

Щведска 

Щекспир 

Щекспирпва улица 

Щенген 

Щенк Лилијана 

Щеварнадзе Едуард 

Щећерпски Никпла 

Щещељ Впјислав 

Щещум Жаркп 



1950 
 

                                                                                                                                                                                              
Щибеник 

Щищић Емир 

Щкпуска 

Щљиваншанин Веселин 

Щпвп Ани , Annie Chauvaux   

Щппенхауер  Аруур 

Щпанија 

Щпанпвић Ивана 

Щпиц Марк 

Щуернић Звпнкп 

Щулцингер Фини 

Щумадија 

Щумуликпвски Јпвица 

Щууанпвац Драган 

Щущак Гпјкп 

Щущоар, Снежана др. 

Щћекић Слађана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1951 
 

Документ број 1 

- 1 јануар 2005.године. Како сам постао  либертаријанац?  

У тому 4 сам описао како сам срео либертаријанце из целога света на Годишњем скупу 
либертаријанаца јула 1992.године, ISIL-a www.isil.org,  у Попраду у Словачкој.  

Од тада сам помно проучавао филозофију либертаријанизма која заступа  становиште 

да би појединци требало да буду слободни да чине што год желе са собом и 

својом имовином, све док не угрожавају ову исту слободу других. Либертаријанци се 

не противе коришћењу силе као одговору на већ почињен напад попут насиља, преваре 

или повреде права другога. Они  дају предност етици самоодговорности и оштро се 

противе социјалној држави, јер верују да је присиљавање некога да пружа помоћ 
другима етички погрешно, у крајњем контрапродуктивно, или пак и једно и друго. 

Дошао сам временом до сазнања да сам ја одувек, и пре сусрета са њима,  у доброј 

мери био присталица тих истих начела. И то је био главни покретач моје сарадње са 
либертар ијанцима.  

Омогућавајући публиковање њихових књига на балканским језицима, сам осећао 

одговорност, и задовољство, да омогућим овдашњим читаоцима да  стекну нова 

сазнања, која ће им омогућити  да схвате брзо мењајући све сложенији свет, са много 

замки и препрека, и да се на њега што безболније прилагоде. 

Цео мој радни век се састојао у научним истраживањима тржишта и друштва. А то је 

подразумевало објективну процену стварности,  уз примену научног метода. Научни 

метод се ослања на објективно проучавање, свеобухватност и континуитет. 

Питао сам се тих година: Да ли су фундаментална начела либертаријанске филозофије 
ув ек у складу са објективним чињеницама? 

Ово истичем, јер сам још много  пре либертаријанизма сазнао  за  такозване 

ОБЈЕКТИВИСТЕ. 

Да ли је либертаријанска  филозофија  повремено утопија,  или стварност? 

Поједине постулате либертаријанизма оспоравају мислиоци који себе 

називају објективистима . Они полазе од становишта да стварност треба уређивати 

кроз рационалне одлуке засноване на објективним проценама 

Објективисти понекад осуђују либертаријанизам да у појединим становиштима 

не  процењују објективно, и да због тога могу наводити на погрешне закључке, и 

представљати опасност за слободу и заједницу.Или да су понекад блиски 

анархистима. 

Војна дејства Сједињених држава у Ираку од 2003. наовамо су истакла напетости 

између објективизма и погледа многих либертаријанаца.  

Објективисти се често нису слагали са политиком неуплитања (често називаном 

„изолационизам―) многих либертаријанаца. Они образлажу да је исправно да држава 

предузме превентивна војна дејства, када докази указују на стваран ризик да ће друга 

држава прва потегнути за принудном употребом физичке силе.  

Спиноза је казао:`` Рат је за поједине народе нужност опстанка``. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Неки данас кажу: Ако ми не ударимо на њих, ако им дозволимо да ојачају, они ће 

ударити на нас, тада би могли настати  широм планете крвави ратови.  

Кроз целу историју су вођени најкрвавији ратови, нестајали су читави народи, милиони 

људских бића. Да би до кулминације дошло у 20 веку са два светска рата, укључујући и 

једини рат у Европи -бомбардовање Југославије март-јуни 1999.године. .  

Ратови се настављају и у 21 веку. 

Да ли су ти ратови били неизбежни?  Да ли су они који су произвели те ратове и 

неизмерне људске жртве и патње доносили `` научне`` , одлуке, засноване на 

објективној процени?  

Неки монах би се запитао: ` Где су ту Бог и морал``? 

Могуће је да наилазе времена када ће либертаријанци и објективисти,  измирити своје 

поједине опречне ставове и пружити једни другима гранчице маслине ( симбол 

помирења). 

Склон сам да не видим као утопију појединих објективистичких  мислиоца , који 

сневају о шару наше планете где обитавају просвећени рационални појединци и 

народи, и њихови политичари, који објективно процењују гео-политику и односе  међу 

народима и државама, који слободу не доживљавају, као што то чине анархисти, него 

као деловање према нужностима односа и уважавања Моћи, они су склони да виде 

слободу као избор најбољег решења индивидуе или нације у оквиру нужности 

наметнутих законима Силе и Моћи.  

Хегел дијалектички поима однос слободе и нужности тако да слобода, која у себи не би 

имала нужности, или пука нужност без слободе, представљају апстрактне, па, према 

томе, неистините одредбе. Хегел историју види као „напредовање свести о слободи―. 

Д а ли је оствариво, уколико би народи планете дошли до овакве спознаје, која би 

на први поглед могла лажно заизгледати као  добровољно пристајање на 

покорност, уствари би било признавање објективних околности на планети. Не би 

било ратова, било би много више просперитета. Тиме би била утрта стаза ка 

планети разума и објективних процена и обострано корисних односа између Моћи, 

са једне стране, и Просперитета народа ван  држава Моћи и Силе.  

Човечанство би можда по први пут у својој историји кренуло ка Планети-Рају на 

земљи.? 

Да ли је овакав колосалан филозофски заокрет поимања човечанства могућ?  

Или је пука утопија? 

Како то постићи? 

Хегелово „напредовање свести о слободи―.би могло трпети објективну критику  

појавом ратова након његовог постојања.Ова поставка би ипак могла бити такође 

оспоравана објективно, валидним контрааргументом-човечанство је доживело  

незамислив напредак у свакојаким областима.људске цивилизације и егзистенције. 

Да ли је свет без ратова могућ? Како, када? 

Ајн Ренд је еминентни филозоф либертаријанизма, полази од премисе како је 

појединцу све допуштено док тиме не угрожава другог појединца. Она заговара 

филозофију СЕБИЧНОСТИ,  одбацује идеју алтруизма,  и у бити сматра да 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB
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појединац највећу добробит друштву пружа само онда када се однос између 

појединаца, или са друштвом, базира на заједничкој користи. 

Own interest allways governed the world.( Лични интерес је одувек владао светом). 

У политици владају закони интереса.  

Хегел је казао да идеја о слободи еволуира, али би била чиста утопија о апсолутној 

слободи коју би достигла еволуција свести о слободи, апсолутна слобода је немогућа, 

човек је себично биће,  него у складу са Нужностима Силе и Моћи.. 

 Да ли је у данашњем узаврелом и испретумбаном  свету  нестао морал?   

Либертаријанци дају предност етици самоодговорности . Данас је у моди израз `` Узети 

своју судбину у своје руке``, што би подразумевало самодговорност за своје поступке. 

Либертаријанци се такође углавном противе законским забранама 

уживања дроге, коцкања или проституције. Они верују да би грађани требало да буду 

слободни да преузимају ризик, чак и до тачке где себи стварно шкоде. 

Овај постулат видим као применљив у слободним демократским државама. Сетимо се 

Бернштајнове декларације капитализма:  

            Али мозак не може да функционише под присилом. Присила угушује 

стваралаштво. Мозак не може бити лишен слободе. Капитализам цвета зато што је 

једини систем слободе духа, слободних људи и слободних тржишта. Највећи мислиоци 

и ствараоци историје- су признали, борили се и славили слободу људског разума. Они 

су схватили да онда када су људи тлачени, да је рационално људско размишљање 

пригушено, и да настаје мрак варварства али када су људи слободни да мисле, и да 

делају све процвета.  

С` овим у вези је филозофија чувене либетаријанке Ајн  Ренд о мисији појединца и о 

његовим личним потенцијалима.  

Кроз цео мој животн век се борим против присиле која смањује личност, спречава ме 

да остварим личне потенцијале, уместо потпунијег развоја потенцијала, процвата  

личности, у пракси настаје личност чапур, како кажу Французи ``Le quart``( четвртина 

личности, уместо целе личности). 

Појединци који су изложени принуди, су смањени интелектуално и духовно, и као 

такви нису у стању  да направе слободан ( довољно рационалан, луцидан) избор . Па и 

када се ради о односу на дрогу, коцкање, или проституцију. 

А шта ако је нека особа доведена спољним  поступцима, без њене кривице и 

одговорности у стање да није у поседу својих потенцијала да доноси `` одговорне`` 

поступке. Нпр. у случају `` прања мозга``. Наш народ  је деценијама комунистичке  

душегупке доведен у стање обеспомоћенсти и врсте распамећености,  

А раније је то био неки другачији народ., смирен и отресит. 

Сматрам да је `` самоодговорност`` применљива, само у случају када је особа `` 

изворно одговорна``, да није вештачки, или насилно, измењена,  `` смањена``, духовно , 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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морално, интелектуално. Према студијама научних института, преко 95 % проститутки 

су настале таквим, не услед генетских склоности, него под дејством окружења.  

Зато се залажем за начело самоодговорности , али онда када су у питању особе , или 

скупине, које су `` смањене`` дејством других, да буду претходно доведене у претходно 

стање.. 

Себичност би се могла видети као безобзирно саможиво инсистирање искључиво на 

остварењу својих интереса, а занемаривање интереса других људи,без обзира на 

постојеће нормалне норме. Таква позиција састоји се у томе да избегава било какав 

сукоб између морала и властитог интереса. 

Овакав појам себичности је у контрадикцији са моралом.  

По Сигмунду Фројду је потпуно усвајање моралних норми које једно друштво 

прописује практично недостижно. Због нагонске, импулсивне стране људске природе, 

човек тек делимично усваја те норме, посебно оне којима се одређена понашања 

забрањују.  

Према тумачењима Христових учења, „моралност је доброта према слабијима―. 

 Ниче је дефинисао моралност као „смелост јачих―, a Платон као 

„стваралачку хармонију целине―. 

Јевреји кажу:`` Не уважавај онога који воли свакога``. 

Анархисти се залажу за одсуство ма каквих владиних ограничења, засновано на 

претпоставци да су владари и закони непотребни,  јер ће у одсуству владе појединци 

природно обликовати самоуправне друштвене везе и правила.  

Током целог мога живота до данашњих дана овај постулат анархиста је за мене био 

утопија и наивност. Уз напомену, да је у Југославји био заведен самоуправни ескпер 

имент, који се завршио катастрофом.  

Можда би било примереније да је овакав експеримент био покушан у некој богатој и 

демократској западној држави, например у Шведској? 

Увек сам се трудио да упражњавајући моја права не угрожавам туђа 

Ја сам Хришћанин, делам у духу 10 Божијих заповести. Увек имам на уму ове 

заповести: 

Не убиј. 

Не укради. 

Не сведочи лажно на ближњега свога. 

Не пожели ништа што је туђе.                                                                                                       

Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи.. 

Али сам кроз цео мој живот наилазио на оне безобзирне, који су угрожавали моја 

права, и других, да би принудом задовољили своје интересе и потребе 

 

Документ број 1. А 

Томислав Крсмановић: АНТИСЕМИТИЗАМ-КУКАВИЧИЈЕ  ЈАЈЕ  ПОДМЕТАНО  

СРБИМА. 
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ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПАВЛЕ:” Јевреји и Срби су два паћеничка народа’’ 

 У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, у Србији где нема у 

довољној мери научних друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање 

чињеница и мрак притискају и питања односа Срба и Јевреја. 

 Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену 

међународну политичку ситуацију, и садашњу пролазну изолацију Србије, и Срба, да у 

метежу Србе наведу на погрешне процене, да им прикажу јеврејски народ као кривца 

за садашње, и прошло,  распеће Србије., да се Србима подметне кукавичје јаје 

антисемитизма. После антисемитских изјава Маје Николић и Милоша Бојанића, 

изговорених у ТВ ријалитију „Двор", исписивања графита са порукама мржње на 

улицама српских градова и честих стереотипа о наводној одговорности Јевреја за 

НАТО бомбардовање Србије крајем прошлог века, поставља се питање шта уопште 

знамо о народу који на просторима Балкана живи већ неколико векова. Да ли наше 

односе оптерећује бреме наслеђа, да ли смо се и око чега спорили у прошлости или се, 

може бити, олако и без аргумената поводимо за предрасудама које нам долазе из света? 

Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства 

са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно 

страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво 

гурају у провалију.  

Све оне који умеју да цене наше историјско пријатељство са Јеврејима, боле 

појединачне немиле појаве, чији су директни видљиви носиоци неодговорни 

појединци, пре свега млади људи, или поједини наводни писци, издавачи, ``научни 

истраживачи``,  и штампари,  свакакви узнемирени незадовољници који траже 

жртвеног  јарца, како данас, а таквих спорадичних појава је било и у прошлости, који 

због свога непознавања чињеничног стања, јер  су залутали у лавиринту врло сложених 

међународних односа, или из зле намере , уместо да исправно процене узроке тешке 

кризе наше државе, и нашег народа, паушално, површно, сагледавајући, понекад 

погрешно квалификују Јевреје као кривце.. 

 .У Србији, као што је добро познато, никад није било истинског антисемитизма, није 

било погрома и било каквих прогона Јевреја, Срби су народ коме није својствено да 

мрзи, а са Јеврејима су се увек добро слагали, заједнички су страдали за време  Другог 

светског рата.  

 Наши непријатељи покушавају да подмукло фалсификују историју, да лажно прикажу 

да је и у Србији било раширеног антисемтизма, приказујући догађаје не онаквим какви 

су били, него  како то њима одговара, хватајући се за поједине политичаре без иоле 

значајније подршке у народу, или за лична виђења извесних писаца, мислиоца, верских 

филозофа. Позивајући се на лишавање чинова јеврејским официрима у војсци 

Краљевине Југосавије, и на уредбу владе Краљевине Југославије према којој су биле 

одређене квоте колико се студената јеврејске националности може уписати на 

факултете-као да је то хтео народ, приказивање догађаја у Србији под немачком 

окпчацвијом у Другом светском рату,  као да је то  неко тада питао српски народ. То је 

било дело тадашњих појединих политичара Краљевине Југославије , и из Хрватске., а у 

Другом светском рату  уцењених од Немачке.  
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Неки данас истичу аргумент да су српски Јевреји истребљени за време Другог светског 

рата, тачно, али од стране окупатора , заједно са  1,700.000 невиних жртава већином 

Срба. ( Неки оспоравају ову бројку, а колика је она?). 

Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ  ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ 

ЗЕМАЉА КАО СРБИЈА. Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан 

потенцијал.  Чувајмо брижљиво и приљежно историјске чињенице. 

Истински растужени вештачки споља изазваним појединачним појавама нетолеранције 

према појединцима нашим недужним сународницима Јеврејима, обавештавамо да се 

ми боримо за исправне процене и против мржње, и да наше вековно пријатељство са 

Јеврејима, остане тако заувек. И да припадници малобројне, али врло обогаћујуће, 

Јеврејске заједнице у Србији, живе у миру и љубави са већинским народом, као што је 

то било вековима..  

Овде се ради пре свега о прагматизму. Будим мудри, боримо се да преживимо.  

Слободан сам да саопштим да данашњу  власт у Србији подмукло опструирају 

мафијаши и њихови страни подржаваоци. Нажалост, на основу наших поузданих 

сазнања, мафијаши стоје иза спорадичних појава анти-семитизма у Србији. Они су 

данас највећи проблем у Србији. 

Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега можемо имати 

непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима у 

традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети 

данашњу голготу.  

Данашња светска политичка ситуација је крајње сложена и деликатна.  А слично је 

било и кроз историју. Данас није тешко залутати у лавиринт погрешних и упрошћених 

закључака.  

Ти који споља и изнутре подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи против Јевреја, 

се сами систематски улизују Јеврејима , да изгладе злочине које су им чинили кроз 

историју. Зашто то чине?  Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога 

народа, њихове трагичне погрешке према Јеврејима које не могу да обришу векови. 

Желе тако чинећи да преживе, да се спасу.  

А нашу дубоко унесрећену  младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши 

злотвори подло да наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје анти-семитизма. Да 

нас гурну у амбис, да тако изоловане Србе , дефинитивно дотуку. 

Будимо мудри! Не дозволимо да нам наши непријтељи фалсификују историју, и да нас 

завађају са нашим пријатељима, који нам могу бии од неизмерне користи у овим 

тешким и деликатним временима.  

Документ 1 Б. 

-Јануар 2005.године. О чему се ради са Југославијом и Америком? 



1957 
 

Савремени међународн односи и гео-политика, нису ни издалека оно што су били 

ранијих деценија, поготову у 20 или 19 веку. Све је посталo крајње нејасно и замршено.  

Схватити о чему се ради .у савременом свету,  би било равно разрешавању 

најзамршенијих ребуса. 

Од завођења санкција нашој земљи, све до ратова 1990-их и распада и бомбардовања 

Југославије 1999.године, и свега што је након тога уследило од међународне заједнице 

према нашој земљи, сам се трудио да објективно процењујем и трагам за одговором на 

питње:  О ЧЕМУ СЕ ТО РАДИ?  

Југославија  је после Другог светског рата све до почетка 1980-их година била виђена 

као  најдемократскија држава Источне Европе, мезимче зпадних држава, enfant terribe 

међународне заједнице.  

А  онда избачена из Раја, као шгто су били Адам и Ева шго су узели плод са 

забрањеног дрвета.  

У чему је дакле била грешка Југославије?  

Упркос свега и растућих тензија у свету, и нарочито на Балкану, сматрам да долази 

време истине. 

Када се ради о односима  САД и Србије, они су одувек били пријатељски. До 

драстичног ремећења изразито пријатељских однос две државе је дошло када је СР 

Југославија због војне интервенције НАТО прекинула дипломатске односе са САД  25. 

марта 1999. године. 

Дипломатски односи су обновљени 17. новембра 2000. године.  

Према Википедији: `Србија и САД успостављају званичне дипломатске односе 1881. 

године. 28. јула 1918 на четврту годишњицу објаве рата Аустроугарске Србији, 

Председник Вудро Вилсон издао је саопштење америчком народу које је прчитано у 

црквама широм земље и објављено у скоро свим утицајним дневним новинама. Српска 

застава је подигнута изнад Беле Куће као и на свим зградама јавних институција у 

главном граду САД.  

Кнез Милан је 1. јуна 1879. г. Донео указ о успостављању почасног конзулата Србије у 

Њујорку .Посланик Кнежевине Србије у Бечу, Филип Христић, нотификовао је 23. 

децембра 1880. г. Америчком посланику Кассоном, да би Влада Србије поздравила 

долазак дипломатског представника САД у Београд. Касон је 1. фебруара 1881. г. 

Одговорио Христића да је његова влада "са великим задовољством прихватила као 

израз пријатељских осећања Владе Србије њену жељу да у Београду има представника 

Сједињених Америчких Држава ... Државни секретар Евартс ће упутити предлог 

Председнику и Конгресу САД" . 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1881
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
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У међусобним договорима и уговорима, поштовани су у потпуности принцип 

реципроцитета и принцип најповлашћеније нације. САД нису ни покушале да у своју 

корист траже повластице на које су имале право, следећи начела Америчке 

револуције, успоставиле односе са једном малом земљом на бази суверене 

једнакости. САД су уговором прихватиле "да се одрекну привилегија и имунитета које 

су њихови грађани уживали до сада у Србији, по сили капитулација с царевином 

Отоманском које су Уједињеним Државама дате и потврђене уговором од 1830. г. И 

1862. г." (Члан КСИИ Конвенције). 

 

Оба уговора остала су на снази и за време Краљевине СХС, односно Југославије и 

Демократске Федеративне Југославије, односно касније ФНРЈ и СФРЈ. Правно 

вредност ових уговора никада није била довођена у питање. 

 

Након успостављања дипломатских веза, односи САД и Србије крајем 19 и већим 

делом 20 века били су традиционално добри и пријатељски. Рефлектовали су се 

конкретно кроз америчку подршку стварању прве заједничке државе Јужних Словена 

1918. г. Савезништвом у два светска рата и развијеним политичким контактима и 

значајном економском помоћи коју су САД пружиле Југославији након Другог светског 

рата.`` 

Југославија је од 1948-године, стицала све већу наклоност САД и све до 1980-их 

година је била слављена у свету као самоуправна, несврстана  демократска 

социјалистичка држава, шампион мирољубиве коегзистенције, мост између Истока и 

Запада. Југославија је била мезимче Запада, enfant terribe међународне политике. 

Ми који смо се борили за људска права и демократизацију Југославије знамо добро на 

какве смо препреке  наилазили  у нашим обраћањима међународној заједници, током 

1970-их година смо наилазили на истински зид-наше жалбе су биле одбациване од 

представника  западних држава са образложењем да је Југославија демократска држава 

која поштује људска права.  

До промене односа међународне заједнице , укључујући и САД, настајало је постепено 

крајем 1970-их година , а нарочито све више 1980-их година,  западне државе су почеле 

све више да подржавају југословенске дисиденте и борце за људска права, у почетку 

дискретно, а онда све снажније. Југославији су изрицане критике, које су из године у 

годину  постајале истинска упозорења, у вези Косова, односа нација, тензија на 

релацији Београд-Загреб- Љубљана. 

Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као 

коинциденција приближавања краха комунизма, рушења Берлинског зида, и распада 

СССР-а ЧСР и Југославије.  

Нарастајући анимозитет међународне заједнице према Југославији у овим годинама би 

се могао видети и као последица недовољног прилагођавања Југославије убрзаним 
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променама у свету, у упорном инсистирању окошталог од света деценијама 

размаженог бирократског апарата да сачува нетакнут STATUS QUO, како у земљи тако 

и  на међународној сцени,  као Југославије неспособне да сагледа објективно промене у 

свету и да се на њих прилагоди.  

Уместо тога, повређени незрели лидери земље, пре свега они из Србије и Црне Горе,  

су кренули  у недипломатске расправе са САД, које су постале огорченост што 

Америка подржава дисиденте и друге нације.  

Лукавији и упућенији комунистички лидери из Хрватске и Словеније, удружени са 

страним суседним саветодавцима, и  партнерима припадницима несрпских нација 

широм ондашње Југославије, су у таквој инфантилној осионости и дечијој 

повређености сујета размажених бирократа из Београда, открили шансу да задају 

Србији и Србима пресудни ударац. 

Тако, што су све чинили да се улижу Америци  и њеној одбојности према Русима.  

Злоупотребљавајући традициону наклоност Срба према Русима о типовали су на карту 

представљања Срба као природних пријатеља Руса, као таквих природних загрижних 

непријатеља Америке. 

Недорасле вође Србије су систематски подстицали против западних држава,све више 

распирујући  окретање леђа Београда Западу, у исто време врло умешно би подстицали 

раст симпатија према  Русији.  

Да тако изолују Србију , да је сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке 

амбиције, уз помоћ анти совјетског ( руског) блока.. 

Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 1990-

их година, од мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана. 

Оваква нагла промена САД према Србији , вечитом пријатељу, се може објаснити и 

тако, да је Србија кроз векове, била окружена појединим непријатељским државама, 

које су не само имале претензије на њене територије, него су биле надојене отровном  

мржњом према Србима као народу. 

Србија је била вековима  од стране појединих суседних држава инструментализована 

по девизи DIVIDER ET IMPERA,  против ње , најснажније на овим просторима су 

подстицани мањи народи, из чега су настајали крвави ратови MAGNUM CRIMEN.  

Да ли су САД по инерцији, помало аутоматски извагале да треба нагло да промене став 

према Србији,  да прихвате наслеђене затечене непријатељске односе на Балкану и у 

овом делу Европе према Србији , сматрајући да је то у њихови интересима?,  
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Америка пре тога  никад није имала било какав лош однос са Србијом, увек је царевало 

међусобно пријатељство.   

Нагла промена Америке према Србији, нема подлогу у историјату међусобних односа, 

она је настала убрзано у приказаним околностима крајем 20 века.  

Ту не би могло никако  бити било какве етничке нетолеранције, него пре свега се ради 

о политичком прагматизму. 

Ипак се не може отети утиску да су САД у том критичном периоду по Србију можда  

поступиле по инерцији наслеђеној  из вековних односа према Србији,  од стране 

поменутих суседних држава. 

Спољна политика САД је врло рационална и у исто време врло прагматична, Америка 

има најстручније научнике друштвених наука на планети.  

Понављам, у политици нема емоција, него постоје само интереси.  

Срби су одувек били пријатељи, они симпатишу Америку, и Америка симпатише њих.  

Али су се поступци Америке према Србији нагло променили.  

Зашто? 

Поредак Слободана Милошевића се супроставио пројекту рушења комунизма и 

Југославије.Можда га је требало привести покорности прибегавајући НАТО бомбама?   

Али је добро познато да комунизам није произведен у СССР-у или Југославији, него да 

је конципиран споља.  

Да ли би то значило да се комунистички робот отео контроли?   

Милан Панић, Американац српског порекла, власник фармацеутске компаније ИЦН 

Галеника, је био ривал Слободану Милошевићу на председничким изборима, раширено 

је убеђење да је добио више гласова на изборима, да је био покраден. 

Међународна заједница је на оптужбе за крађу његових гласова реаговала анемично. 

Да је Панић постао председник државе, можда не би било ратова и сукоба са НАТО?  

Не би се могло узети као поуздано образложење да су Срби пали у немилост у доброј 

мери зато што су традиционални пријатељи Руса. 

Тачно је да Србе и Русе вежу крв, вера, језик, дух, да су Руси кроз  историју увек у 

најтежим тренуцима били уз Србе и Србију.  



1961 
 

Али је исто тако тачно, да су панславизам и русофилија, све до завођења комунизма у 

Југославији после Другог светског рата, били углавному јачој мери  присутни међу 

ангажованим интелектуалцима . Широке народне масе су СССР виделе не само као 

словенску државу, него понајвише као омражени бољшевички поредак.  

Комунисти су од доласка на власт у Југославији 1945.године, завели интензивну 

кампању развијања словенофилства и љубави према Русима. 

У исто време су у Србији надојеној традиционалним симпатијама према Америци, 

скојевци певали`` Америка и Енглеска биће земља пролетерска``. 

Сад наједном ``Срби Руси Балкана`` 

Изнурене и ојађене Србе подмукли суседи из бивше Југославије су лажно представили  

као `` острашћене  Русе``., да их тако изолују као наводне ``опасне непријатеље``, `` уз 

Русе``, да их тако могу лакше робити, пљачкати их, слабити, да се улижу моћним  

државама, да на Србима перу историјске комплексе. 

Политика је сурова, у њој царују само интереси. 

Социолози и политиколози добро познају како се концепт НЕПРИЈАТЕЉ може  

употребити у политици, као средство социјалне ( друштвене) контроле,.савремена 

политика је постала врло сложена научна дисциплина. Планета је  постала после 

толико векова крвавих ратова простор препун мржњом, предрасудама, дошло је до 

тешке моралне кризе у међународним односима, нарочито после Првог и Другог 

светског рата, после Хладног рата,  читаве нације, милиони људских бића су бивали 

временом на неки начин обезвређивани.  

Разрађена је доктрина владавина државе и друштва путем вештачке производње 

непријатеља, што данас добија кулминацију:. 

-стварањем непријатеља се појачава кооперација у држави, заједници држава 

-стварају  се хаос и конфузија, емоције, мржња, што омогућава моћнима да лове у 

мутном 

-омогућава обрачун са ривалима 

-стварају се жаришта сукоба, подстичу ратови, и потреба за `` ватрогасцима`` 

Обеспомоћена  и распамећена Србија је постала, од `` мезимчета``  `` непријатељ`, `` 

демон``, иако није никакав непријатељ. Претворена је, пре свега од гео-окружења и 

појединих традиционално непријатељски настројених европских сегменатаа, 

беспомоћна и без своје стварне кривице у `` страшило``,у  ` учионицу`.  Србију 

злобници грубо је понижавајући и комадајући је, нагоне да буде импулсивно 
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политички некоректна,  па да је онда наводно због тога кажњавају, да њеним примером 

застрашују друге, да виде како пролазе непослушни, и да их у исто време  збијају у 

табор моћника. 

Србију на силу претварају у непријатеља. 

Гео-политичке коцкице су се сложиле: Русија је најопакији непријатељ Америке , Срби 

су пријатељи Русије. Ево нове утилитарне и погодне гео-политичке клацкалице. СВИ  

ПРОТИВ РУСИЈЕ, И СРБИЈЕ, А СВИ УЗ НАС, 

Докле ће ова ``клацалица`` бити у моди?  

( Напомена: Кроз дванаест година,  2017, кроз Доналда Трампа је проговорила савест 

Америке: Срби нису непријатељи Америке., а Натанијаху је у Јерусалиму казао: Срби 

и Јевреји су пријатељи од Римских времена.) 

Документ број 2  

-Развој туризма на Дрини (solair.eunet.rs/~tom/ljubovija.htm, Tomislav Krsmanovic, 

Drinski pravac-Beorad.011-3511829;064-3095176;pokret@eunet.yu.) . 

-Одбрана личних законских права. 

-Судови 

-Наступи на интернету и друштвеним мрежама 

-Текстови за часописе 

-Извештај о стању људских права 

-Покрет за заштиту људских права 

-Повраћај заплењене архиве 

-Преостала Архива Покрета за  заштиту људских права, сместити је код  Терезе Циглар  

у Гроцкој. 

-Писање личних књига, књига Неформални  центри моћи, Дневници, Моје борбе, Сага 

о ићима, Залагао сам се за. књиге Дрински рашомон, Казнена психијатрија, људска 

права црна рупа. Продаја књига,  критика -да је неко напише, спомињати на медијима, 

часописи, конкурси 

-Публиковање књига других ау тора, као што су Авантуре Џонатана Галибла, 

професора Кена Скуланда и Исцељење нашег света др.Мери Руварт, Капитализам за 

децу Карла Хеса,, Космај, Ко смо ми Космајци, Соколска нахија 

- Повраћај конфисковане имовине од 1945.године, у  Братунцу и Сребреници, звати 

рођака Тому Беатовића у Братунцу 
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-Коалиција самозаштите 

- Лична презентација, звати Милоша Богдановића 

-Википедија, ставити податке о себи 

-Дугови 

-Неплаћени рачуни 

-Порез 

-Здравље 

-Стан 

-Разонода, релаксација, спорт, свакодневна шетња, Авала, базен, физичка рекреација 

-Родбина, пријатељи, комшије 

-Новац 

-Комуникације са ИСИЛ, Кен Скуланд, Труд Бломсој 

- ИЦН Галеника, акције 

--Електронска продаја, Глосаријум, Драшко Стојановић, видети 

-Лично усавршавање, курсеви 

--УКС-постати члан 

-Библиотека Раковица: читати  

-Француска читаоница: чланарина 600 динара 

-Црква Раковица: посета 

-Посете манифестација, трибине: видети Политику, субота 

--Руски дом,посета 

-Завичајни клуб Љубовија-звати Мигу Вучковића, састанак 

-Енциклопедије.читати 

-Контакти: допис др.В.Коштуници, Владика Лаврентије, Општина Љубовија, допис 

Велизару Павловићу, председнику Одбора људских права ДСС, Борис Тадић ,посета 

Канцеларији људских права ( уз напомену да је ова Канцеларија била наше велико 

разочарење), однети нове поднеске, политичке странке, НВО-посете, контакти, дати 

књигу Казнена психијатрија; професор др Љубомир .Протић ( томови 1-5) .звати га, 

сусрет, Саша Срећковић, Којадиновић :звати   у понедељак, дати књиге, Нада Црња, 
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правница Независност; рођак из Братунца Томо Беатовић, Горан Паскаљевић,  

Европски суд људских права у Стразбур. др.Томислав .Јовићевић, Иван Прекајски, 

написати допис за Врховни  суд Србије; Адам Дангић, Тереза Циглар, Јелка Ратковић, 

часопис Република, Миша Брајушковић и његова сестра Зденка, Славица Спахић, 

Милан Живковић 

ЦИЉЕВИ 

-Развој туризма на Дрини. 

-Одбрана права 

-Општа добробит 

-Обештћење-нанете штете 

-Повраћај архиве 

-Европски суд у Стразбуру 

-Унеско 

-Писање књига 

-Повратак одузетог, Братунац 

-Родно село оца Узовница 

-Људска права 

-Здравље, активности 

-Лична  презентација на интернету 

-Архива 

-Књиге, продаја 

-Стан 

-Интернет, ПЦ 

-Новац 

-Кредити 

-Бизнис 

-Издавачки пројекти-Књиге друге, етнологија 

-Родбина 
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-Син Милан 

-Пребацити  на гр обље у Узовници посмртне остатке родитеља са гробља Лешће  

 у Београду. 

-Пријатељи, другови 

-ПР добри односи са окружењем 

-Јеврејска заједница у Београду 

-ИСИЛ, сан Франциско 

-УКС 

-Спонзори 

-Добри односи са међународном заједницом 

-Покрет за заштиту људских права 

-Сродници: Милан, Саша, Валерија, Ксенија, Теодора, Нада, Милић, Боро, Бобан, ујак 

Божо 

-Рекреација 

-Разонода 

-Избори 

-Везе са ДСС, новом влашћу 

-Помирење са влашћу 

-Везе са Дијаспором-Никола Јанић, др.Ђорђе Васић, други 

-Прегентил, Француска, Ксавије Колет 

План и стратегија одбране 

-анимирати туристичке сегменте у Србији и Београду 

-организовати пријем и подршку у  Љубовији и Азбуковици 

-тражити кредит од државе за развој туризма 

-од Србија воде захтевати право на коришћење дела острва у Дрини Чагељ у селу 

Узовница 

-Сачувати здравље 
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-Одбранити себе и сроднике  

-Обзнанити и раскринкати  

-Привући пажњу на стање људских права у земљи 

-Придобити подршку ИСИЛ, Сан Франциско, либертаријанаца света, међународне 

заједнице и организација 

-Придобити родбину 

-Придобити опозицију, организације, медија, синдикате,САНУ, друго 

-Ојачати Покрет за заштиту људских права,  оба удружења( Девизних штедиша и 

Подстанара). 

-Пробити медијску блокаду 

-Изаћи из изолације 

-Придобити Дијаспору 

-Односи са Принцом Александром Карађорђевићем  

-Избори 

-Рећи истину о Покрету, разобличити лажи и о Покрету и лично 

-Добити средства 

-Просторије 

-Ојачати здравље 

-Стан 

-Рекреација, разонода, спорт 

-Имато добре односе са влашћу  

-Писати књиге 

-Промоција либертаријанских књига 

--Међународна кампања 

-Протести, акције 

Документ број 3. 
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Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tek-011-3511829;Mob tel-064-3095176;E-mail adresa:Pokret@eunet.yu 

 

Tomislav Beatovic 

Svetog Save broj 144, 75420 BRATUNAC; RS 

 

Dragi rodjace Tomo, 

 

Pre svega da tebi i tvojima  svima pozelim Sretnu novu 2005 godinu  ,Bozcnje praznike, nasu Srpsku 

Novu godinu, da nam svima bude bolje. Kako ste ?Sta radite? 

 

Zamolio bih te da odes u sud u  Srebrenicu i uzmes  GRUNTOVNICU.To je izuzetno vazno za sve 

nas.Time ces me  mnog zaduziti. I Posalji mi preporuceno na gornju adresu. 

 

Mi smo ovde dobro i zdravo kao i obicno. Izdao sam opet jednu knjigu, pripremam i drugu. Narocito 

radim na razvijanju turima u srednjem toku Drine naracito na  potezu Mali Zvornik-Ljubovija-Bajina 

Basta –Krupanj-Pecka, ali zelim da poradim i za Zvornik, Bratunac i Srebernicu sve do Skelana. Doci 

cu vrlo brzo tamo, pa cemo o svemu razgovarati. 

 

Tebe i sve tvoje srdacno pozdravljam i zelim  vam svima sve najbolje 

Tomo 
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Pregentil- 

 

Les ―Moderes‖ et les ―Radicaux‖. 

 

Les libertariens, ceux qui sont moderes dans leur engagement, en leur ardeur, quant a leurs critiquex a l 

‗egard des etatists, se distinguent par rapport aux‖radicaux‖.a mon avis et perception, et surtout par leur 

expressione linguistque, leur  discours.  

 

Il  faut faire attention a une chose importante dans ce contexte, il faut tenir compte du fait s‘il s‘agit 

d‘un pays democratique occidentale, ou d‘un pays nondemocratique ou dictarorial.Les  debats entre 

les‖moderes‖ et ―radicaux‖ sont  fort different   dans les pays dictatoriaux  en comparaisone avec les 

pays democratiques. 

 

L‘engagement de ―moderes‖est motive plustot par  les objectif disons phylosophiques, afin de parfaire 

la societe , rendre la cohabitation avec les structures etatiques  plus confortables, afin de promouvoir 

les droits individuels, qualite de vie, ou simplement c‘est une occasion d‘etre en compagnie, de 

bavarder sur le sujet preferes. Ou parfois c‘est une petite distraction, un  petit passe termps. 

 

Leur language souvent suit le chemin de mots bien choisis, peses, ils ne sont pas reformateurs, leurs 

pretensions sont tres modestes, leurs conclusions sont faites sur une argumentation poussee, style 

concis  et condense, brievete de leurs messages, orientes vers les solutions pratiques et pragmatiques. 

 

Quant aux‖radicaux‖, ils sont avant tout presents dans les pays dictatoriaux qui ne respectent pas les 

droits individeuls et de l‘homme, pas mal de fois ce sont eux memes qui sont devenu victimes 

persecuttes, cause de son engagement libertarien ou de droits de l‘homme( ou pour une autre raisone-

attention, il y a souvent des victmisations sans pretext vallable de la victime). On peut remarquer leur 

ardeure, engagement personel souvent emotif, combattivite, les critiques parfois d‘une extremite 

remarquable, les mots tres forts, messianisme, accusations parfois sans une preuve suffisante, ou meme 

un manquuement rationnel.d‘argumentation. 

 

Ces differences peuvent etre expliquees  par le fait ―une gradation  presque essentielle dans l‘exposition 

a la pression etatique‖. 

 

Les ―moderes‖ ne sont pas generallement parlant ―victims‖.Mais avec les‖ radicaux‖ c‘est une autre 

chose, ils sont souvent soumis a une actione dommageuse quelconque  en provenance des etatists, ou 

dictateurs, il peut s‘agir meme dans certains cas des violations flagrantes de leurs droits ou integrite 

personnelle. C‘est pour cela qu‘ils agissent differement. 

 

Je ne me permets pas de generaliser, mas quand meme on enregistre que parmis les‖moderes‖ se 

rencontrent plustot intelectuels ponderes, avec une formation scolaire et universitaire bien poussee, des 

coushes sociales supperieures. Les radicaux sont souvent ,mais pas toujours, engages.parmis ceux de 

couches sociales ―defavoriesees‖.(―defavoriser-cela ne veut pas dire seulement‖pauvres‖‖‖sans 

formatione‖‖incapables‖, mais on pense ici a un domain obscure et non investigeu-les malheureux en 

disgrace. Souvent cela sont les gens tres inteligents.Et cela est un monde inconnu, cache). 

 

Sans voulouir critiquer les‖radicaux‖ pas du tout, il me semble que les‖ moderes‖ sont plus 

convainquants, leurs messages sont plus acceptes et consideres.  

 

C‘est un fait trist, une malcomprehensione qui se manifeste envers des‖radicaux‖, il y a une tendance 

de les classiffier en tante que les"‖fous"‘ou comme‖incomptents‖.il s ‗agit d‘‘une erreuer de jugement 

parfois grosssiere. Les ―radicaux‖ peuvent etre soumis aux pressions, persecuttions, sans moyens, peu 

de temps disponible, blockes, opstrueux, fatigues, souvent apparait l‘insomnie, alors pas de 

concentration. En discuttant avec ces gens  on arrive a une conclusion-diminution de la personalite. 

C‘est une tromperie des tyrans, degrader ceux qui ne plaisent pas et leurs messages. Les‖radicaux‖sont 

souvent les combattant les plus  authentiquers, mais objet d‘une manipulation, on veut les repousser et 

favoriser les‖moderes‖. 

 

Je parlerais meme de deux notions quand il s‘agit de ―moderes‖ et des ―radicaux‖: 

-1.capacite de reconnaissance,et 

-2.capacite d‘expression  efficasse 
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Документ број 5. 

 

Документ број 6. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                    16.1.2005 godine 

 

 

U mestu Vucje kod Leskovca Albanci kupili cetiri srpske kuce 

 

Prema vestima iz Vucja nekoliko kilometara od Leskovca gde nema albanskih naselja( ona su udaljena 

tridesetak kilometara) ove zime su kupljene cetiri kuce od strane Albanaca od Srba, koje su placene po 

visestruko uvecanoj ceni. Onda nije tesko kupiti kucu. Albanske kupce je dovele agencija za nekretnine 

iz Beograda. 

 

Albanci kupuju kuce i u drugim selima  ka  Leskovcu   i Nisu. 

 

Nastavlja se isti scenarijo koji je bio primenjivan  i na  Kosovu.Osiromasenim Srbima  u svakojakim 

nevoljama su preko poterbni  novac i sredstva, to alabnski lobi zna, prikupi novac u dijaspori, da 

Albancima, nadje ovde u Beogradu agenciju, agencija zaradi novac, ―zastitnici Srpstva‖ dobiju 

proviziju za posredovanje( jer su iznavanerdno uvedeni svugde), prodavac dobije novac i resi svoje 

probelme, a Albanci prodiru ka Nisu i Leskovcu. Tako varaju Srbe ponovo po ko zna koji put. 

 

Jesmo li mi budale? Nasoj organizaciji i njenim aktivistima  prete Albanci preko lokalnih svojih 

placenika, telefonom, u stanovima, na internetu( uvijajuci  se u jagnjece koze ―zastitnika Serpstva‖). 

Zahtevamo od Vlade da odmah zabrani prodaje kuca  Albancima van naselja gde ih vec ima., i da 

najbrze privede pravdi posrednike. 

 

mr Velizar Markovvic 
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-Документ број 7 

Професор др.Стеван Петровић, психијатар-KЊИГА КОЈА ЈЕ 

УЗБУРКАЛА ЈАВНОСТ-О НЕЗАКОНИТИМ СМЕШТАЈИМА 

НОРМАЛНИХ ЉУДИ У ЛУДНИЦЕ- 
Приказ књиге‖Казнена психијатрија-ко је овде луд‖ Томислава Крсмановића 
 

У издању београдског издавача‖ВЕДЕС‖ појавила се најновија књига Томислава Крсмановића 

―Казнена психијатрија 1975-2004 -ко је овде луд‖која је уствари збирка докумената о акцијама 

београдских дисидената, од којих су сада неки на челу државе,  и оних из других држава из бивше 

СФРЈ, удружених у борби против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе., и покрива период 

од 1975 године до данас. Иако је Крсмановић врло плодан стваралац , аутор великог броја књига и 

брошура са тематиком људских права публикованих у форми самиздата, он је јавности мање познат 

као писац, а познатији је као борац за људска права. Поред  релативно скромних тиража  и 

недовољне промоције ових књига ,разлог њиховог недовољног присуства у читалачкој публици је и 

медијска блокада у којој се аутор налазио током дугог низа  година.Очигледно је да се ствари  

мењају и да се отварају могућности  .да он најзад стави на суд јавности своје ставове и виђења која 

су деценијама била склањана у запећак. Прошле године је издао  књигу  Дрински рашомон-

Дневнички записи( СФАИРОС, Београд-2003) која је његова прва књига потпуно литерарни 

подухват, коју су књижевни критичари оценили као изразито занимљиву и освежење за нашу 

књижевност.‖Казнена психијатрија-ко је овде луд‖ је комбинација публицистичког али има и доста 

литерарног.  

 

Књига садржи петиције, судска решења, лекарске налазе, текстове  из стране и домаће штампе, 

извештаје међународних организација, писма, жалбе, стручне анализе експерата, предлоге промена 

закона, и  личне ауторове стручне анализе и акције, који се односе на пар стотина појединаца  који 

су од 1974.године до данас били на незаконит начин смештани у луднице, а за које су сазнали и  

залагали се борци за људска права, поред аутора и др.Војислав Коштуница, др Коста Чавошки, 

др.Драгољуб Мићуновић, Борис Тадић, и други.. Документа приложена у књизи су доказ постјања 

честих злоупотреба  психијатрије у претходном периоду.,али нажалост упркос побољшања, овакве 

злоупотребе још нису искорењене у довољној мери, а што се види из приложених слочајева у 

књизи. 

 

Аутор каже да у књизи нигде нема ниједно име психијатра судије, правосудног радника, или било 

кога другога ко је чинио описане злоупотребе, (уместо имена је празан простор)јер би то водило 

новим лошим проценама, расправама, нама то данас није потребно, него су потребне исправне 

процене, помирење , слога и сарадња. Циљ књиге  није стављање појединаца на оптуженичку клупу, 

него указивање на појаве злоупотребе  и  позив да се оне елиминишу. Крсмановић поручује да су 

они који продужено крше закон инструментализовани да тако наставе дестабилизацију земље. 

 

Крсмановић сада  припрема на основу ове књиге предлог измена закона о овој правној материји.  

 

―У овој студији Крсмановић излази у психијатрију и   чврстим доказима осветљава употребу и злоупотребу психијатрије у 

кривичном и грађанском поступку..Аутор даје успешну  исцрпну анализу свих метода злоупотреба и наводи неке познате 

случајеве из праксе.Ова студија је врло корисна и пожељна као  покушај  да се открију сви могући видови 

притисака на психијатре и све могуће последице тих притисака. Дакле, вербални деликт у служби 

недемократских режима добио је у ово студији значајну улогу.‖каже др  др.Марко 

Младеновић.,професор Правног факултета  у Београду. 
 

Познати психијатар др.Јанез Ругељ из Љубљане пак каже:‖ Злоупотребу  психијатрије у политичке 

сврхе  је предочио Томислав Крсмановић, који је дао најпотпунији приказ злоупотреба‖-.. 

 

др.Коста Чавошки, професор Правног факултета у Београду (Прелиминарни извештај о злоупотреби 

психијатрије у политичке сврхе припремљен за Одбор за одбрану слободе мисли и изражаавња):‖Овај 

извештај припремио сам на основу докумената које  је Одбору ставио на располагање Томислав 

Крсмановић. Он је уложио  изузетно велики труд да дође до података о 24 случаја у којима су 

појединци прогањани и лишавани своје слободе и пословне способности. .‖ 
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Vrlo lose stanje u sudstvu Srbije       

      
Odajemo priznanje zvanicnoj vlasti za napore i znacajna poboljsanja u raznim oblastima, ali je sudstvo 

u dubokoj i slozenoj produzenoj krizi. Sudovi odlazu  odluke, cesto su pristrasni, nastavljaju se dalja 

masovna krsenja zakona i ljudskih prava, kriminal i mafije nisu suzbijeni.Zrtve prethodnog bezakonja 

nisu obestecene, vecina gradjana i dalje zivi u strahu, sudske takse su enormne, advokati su skupi a 

cesto nemocni, gradjani su izgubili poverenje u pravni sistem.  

 

Nasi celnici i aktivisti su i dalje zrtve svakodnevnih ataka i provokacija, uznemiravanja ,pretnji, 

ugrozavanja licne bezbednosti i imovinske sigurnosti, ali ne kao ranije od zvanicne vlasti nego od 

grupa organizovanih kriminalaca.Vecina gradjana nase zemlje jos nisu nasli njihovu pravdu.,koju im 

sada ugrozava organizovani kriminal. 

 

Tako se mafije i kriminalci sada javljaju kao akteri novog totalitarnog sistema koji prete da zatru ovu 

drzavu i naciju.,koja je vec sada jedna od najstarijih i najbolesnijih, i preti da upravo zbog razornih 

posledica bezakonja nestane. 

 

Sudski sudeonici se masovno zale na nezakonite postupke sudija, ali bezuspesno.  Obracaju se zalbama 

na razne adrese, i Ministarstvu pravosudja, odgovor je svugde   isti: SADA IMAMO NEZAVISNO 

SUDSTVO; DOSLA JE DEMOKRATIJA.  SUDIJE SU SAMOSTALNE  NEZAVISNE I NIKO NE 

MOZE UTICATI NA NJIHOVE ODLUKE..Dakle, nastavlja se samovolja i pristrasnost nepravicnih 

sudija. Oni koji su ranije  donosili nepravicne sudske odluke to cine i danas, a zrtve su iste koje su bile i 

ranije.  Ranije u vreme jednopartijskog sistema, Tita  i Milosevica , oni su sudili nepravicno,  ali po 

diktatu PARTIJE. Danas opet sude nepravicno, ali sada u ime NEZAVISNOG SUDSTVA. I njima 

niko ne moze nista.A opstaje haos i bezakonje. 

 

Tako cineci sudije  misle da produzavaju svoju vlast i moc, privilegije, da ce onemoguciti one koji ih 

mogu tuziti za ranije nepostovanje zakona, da mogu zastiti svoje prijatelje i klanovce, da mogu donositi 

nepravicne presude  da za to dobiju mito, itd,itd.  

 

Ovako povrsno zakljucivanje pretvara sudije u kriminalce u sudeonike u unistavanju drzave i nacije.. 

 

Od male trave ne vidi se velika suma. Umesto sudske nepravde (sto oznacava zloupotrebu sudija od 

strane geo-okruzenja ,da uniste drzavu i naciju,  sudije pretvara u kriminalce) najbolje je resenje da se 

zavede postovanje zakona, onda ce sudeonici biti zadovoljni, sve ce procvetati, i sudije ce imati daleko 

vece plate, a nacija i drzava ce biti spaseni. 

 

Zahtevamo da se u sudstvu sprovedu korenite reforme, i da sudije koje ne sude po  pravdi i zakonu 

budu privedene pravdi i uklonjene iz sudstva. To se moze videti iz dosijea, i treba pitati sudeonike da 

se izjasne o svakom sudiji. .Sudije su  instrumentalizovane u svrhe stvaranja dalje destabilizacije i 

rusenja drzave i nacije. 

 

Nazalost greske proslosti se nastavljaju. Lose procene iz kojih rezultiraju nove omraze i pothranjuju se 

one nasledjene iz ranijih titoistickih i milosevicevskih perioda opstaju. Srbija bukti u tinjajucem 

gradjanskom ratu koji je vesto alimentiran iz redova geo-okruzenja ,centara tajnih sluzbi i svakojakih 

mafija. 

 

MI se zalazemo za ispravne procene, svako od nas ima neku svoju istinu, nikome nije lako, niti je bilo 

lako u proslosti. Zalozimo se da ispravno shvatimo druge, pomirimo se,oprostimo jedni drugima, 

budimo slozni i saradjujmo.Samo tako cemo izaci iz krize i sunovrata. Suprotno, lose procene i svadje 

vode u nove kataklizme i definiivno propadanje drzave i nacije 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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G.Stojkovic, Kopaonik 

 

Postovani Stjkovicu, 

 

Blo mi je zadovoljstvo da sada razgovaramo telefonom.Mozemo ostvariti plodonosnu  saradnju u 

obostranom interesu. Ja sam ekonomista, marketing ekspert, u Beogradu zivim do 1951 godine, 

poreklom sam iz okoline Ljubovije na Drini( selo Uzovnica).Zelim da tamo razvijam turizam.Ne da 

zaradjujem zelim moj rodni kraj da pokrenem turist icki. Znate  i sami  prelep zdrav kraj., posteni ljudi. 

Problem za planinare je da nema planinarski dom. A hotel presku. Ja sam to resio imaju seoske kuce sa 

svim konforom,  za bagatelnu cenu. Problem resen. 

 

U prilogu: 

 

1.Aranzman za tri  dana 

2.Aranzman za dva dana 

3.Podaci o smestaju, i td. 

 

1.Aranzman za tri dana:15-16-17 april 

-Prvi dan petak 15 april:-Polazak:petak 15 april 16 casova.Dolazak selo Uzovnica kod Ljubov ije ( oo 

200 km) oko 20 casova i 30 minuta, ili oko 20 casova. Vecera iz ranca-ili kod domacina. Nocenje u 

seoskim domacinstvima( 250 dinara).  

-Drugi dan subota 15 april-Ustajanje ujutru.8 casova-Dorucak( 50 dinara). Odlazak Manastir Soko( 8 

km) asfalt.razldenaje Manastira  Soko( 9-10 casova).Uspon na Soko kulu ( 1 sat od 10-11 casova). 

Uspon na vrh  Rozanj(oko 973  metara ).od 11 do 14 casova. Povratak od 14 do 15 casova i 30 minuta. 

Odlazak autobusom na rucak u Motel kod mosta na Drini‖Soko‖. Rucak od 16 do 17 casova( 100 

dinara). Aletrnative za do kraja dana: a.Razgledan je Ljubovije i okoline( 3 km od Moetla 

―Soko‖).b.Poseta Bosni( RS) Srebernica-Guber banja(10 km,asfalt, od Motela‖Soko‖) c.Poseta 

kanjonu reke Ljubovidje(10 km, asfalt) 

-Treci  dan nedelja 16 april:Aletranative:a. poseta Kanjon reke Gornje Tresnjice sa donje strane do 

Drine, ( asfaltom 21 km), uspon do sela Gornje Koslje oko 950 metara, oko tri sata, natrag oko sat i po. 

b.uspon na Bobiju( 1270 metara) ,ide se asfaltom do Zicare oko 14 km, odatle peske do Bobije(, Zicaa-

Bobija 10 km, putem makadam,ima preki put, mnogo blize) 

 

2.Aranzman za dva dana- 

 

Slicne destinacije.Ili alternative: a. Uspon iz sela Uzovnica na Mackov kamen(973 metra) oko 4 sata,  

natrag oko 2-3 sata. Uz posetu pecinama., crkvici iz Srednjeg veka ak u Selancu( 800 metara)b. Bobija 

c.Rozanj d.kanjon  Gornje Tresnjice e.Kanjon Ljubovidje f.Planina caus, Bratuinac RS(800 

metara),Srebernica, banja Crni Guber g.poseta Zvornickom jezeru h.uspon na Nemic( 890 metara) 

iznad Ljuibov je 

 

 

Paket aranzmani  2005 godine.- PLANINARENJE, IZLETI , PECANJE, SEOSKI TURIZAM NA 

DRINI I DRINSKIM PLANINAMA.,SPUSTOVI NIZ DRINU, itd,( Bobija, Sokolska planina, 

Mackov kamen, Boranja, Povljen),kanjoni( Gornje Tresnjice, Ljubovidje, Tribuce,), manastiri( 

Soko),crkvice iz Srednjeg veka, pecine, itd. 

- 

Boravci u seoskim domacinstvima, pored Drine u na obliznjim planinama do 1.000 nadmorske visine, 

(okolne planine idu do 1.500 metara nadmorske visine), okolina Ljubovije na Drini, zapadna Srbija, 

spustovi niz Drinu, pecanje, planinarenje, izleti, posete manastirima i kulturnim mestima,.prirodnim 

znamenitostima. 

 

Mogucnost poseta i jednodnevnih marsruta do obliznjih istocno bosanskih planina na potezu 

:ZVORNIK-BRATUNAC-SREBRENICA-SKELANI. 

 

Drina najlepsa reka Evrope, divlje planine i recice, kanjoni i klisure,manastiri, crkve, folkolor, svez i 

cist vazduh i voda, zdrava hrana,gostoprimljivi domacini, mir i tisina, daleko od civilizacije, evazija, 
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Rada Trijic  

Sekretar Skupstine Opstine Ljubovija 

 

Postovana Rado, 

 

Hvala na ljubaznom telefonsko razgovoru. Ka sto smo se dogovorili saljem podatke o imenima 

zainteresovanih gde treba obaviti kategorizaciju, sto pre( u granicama vasih mogucnosti), i Upitnik i 

Standarde ACET Internatinal( nije obavezno). 

 

Cinim sto mogu da dovedem turiste u nas kraj.To ne cinim radi zarade (bar ne zasada, a kasnije cemo 

videti).Bilo je vrlo hladno pa je zastalo, a i zima nije sezona kako treba.( Ali i tu se moze doskociti, ima 

turista za zimu takodje, o to potom). Animiram ovde planinare, ribolovce, ekologe, ferijalce, djake,itd,itd. 

Sad ce sa lepim vremenom da krene. Nije  lako dovesti turiste ali  je moguce.U subotu dolazi prva grupa 

planinara( bivsi alkoholicari), njih 25, jedan dan, svojim kolima. Sada ce krenuti druge grupe. Da pocnemo, 

dovescu sto mogu vise, mada nije lako naci turiste, konkurencija je ostra, ali bice ih.vise. Stavicu i u 

agencije za seoski  turizam.Zato je potrebna neka najmininalnija kategorizacija. U prilogu ona ACEAT 

International, ona neej zakon, niti obavezna za nas..Ali vam moze biti neka polazna baza. Vi verovatno 

imate domace.upite? Ovde ima toga u turistickom savezu i u agenciji ADRIA koja se bavi seoskim 

turizmom. Ako mogu nesto da pomognem ovde pitajte? 

 

Prioritet je Uzovnica ,oni znaju , ja sam sa njima u kontaktu. Ali i  drugi u spisku dole. Molim utradite sto 

pre dogovorite se sa njima, i zavrsite to u jednom danu. Nemojet ih opetrecivat troskovma da ih ne 

beshrabrimo. Ljudi ne shvataju jos koristi ja se trudim da ih pokrenem. Molim ne opterecivati taksama dok 

ne krene, kad krene onda. Zovite i Slobodana Arsenovica iz Gornjih Kosalja i  tamo obavite,  on je dobar 

domacin i selo je vrlo lepo. 

 

Bilo bi jako dobro da krene sa osnivanjem Turisticke oganizacije, mada znam da je to povezano sa 

materijalnim problemima. 

 

1.Imena zitelja koji zele da se bave seoskim turizmom, radi kategorizacije 

Dajem ime naziv sela, telefone. Oni zele da se bave seoskim turizmom, I znaju za mogucnost da se od 

strane Opstine obavi kategor izacija: 

A.Uzovnica 

-Zivko Matic, 666130 

-Nenad Vasic-666131,064-3238915 

-Ranko Koprivica(obavestiti preko Zivka Matica-666130) 

-Savo i Mica Stajic-666123 

-Aco Vasic-661646 

-Dobrica Peric-662521 

-Drago Krstic, zvati ga u Valjevu-014-231395 

-Ranko Spasojevic, 666144 

 

Javljaju se i drugi, ako se prikljuce obavite i  za njih. To sve moze za ove zitelje da se obavi za jedan dan. 

B.Gornje Koslje 

Slobodan Arsenovic. 064-2496836; 3293736 

 

C.Stara Ljubovija 

Rade  Tesic-661145, 661555 

 

D.Ljubovija 

Miga Vuckovic, tel u Beogradu-011-4446030 
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DRINSKE PLANINE                                                   
Tomislav Krsmanovic, 

 Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

PLANINARENJE  I  IZLETI-DRINSKE  PLANINE , 

REKA DRINA I NJENE PRITOKE. 
-  

U ovome vrlo lepom delu Srbije nije bilo u dovoljnoj meri planinara jer je bio problem smestaja, nema 

planinarski dom. A smestaj, prenociste, ishrana u hotelu, motelu, restoranima, su preskupi. 

 

Ovaj problem je razresen na pravi moguci  nacin, te su tako stvorene mogucnosti za nesmetan masovan 

dolazak planinara, izletnika, pecarosa, itd. 

 

Tako sto je obezbedjen  smestaj u seoskim komfornim kucama (nove kuce, struja, voda, kupatilo, 

kuhnja, TV, itd),okolina Ljubovije na Drini,  u nekoliko sela, uvek u jednom selu nekoliko kuca blizu 

jedna druge, u precniko od jednog kilometra, da planinari budu blizu i na okupu, sa kucom koja ima 

salu za okupljanje i druzenje najmanje 50 planinara, po vrlo jeftinoj ceni Prenociste-250 dinara,dorucak 

50 dinara,  . Rucak 100  dinara, ili sami gosti pripremaju. Mogucnosti kupovine mleka,sira, kajmaka, 

jaja, mesa, zivine, voca i povrca, cistog meda, u svakom selu postoje seoske prodavnice dobro 

snabdevene, dobre veze autrobusom iz Beograda( 200 km) i drugih mesta, asfalt, i od Ljubovije do 

sela. Pogodni putevi za automobil.i parkiranje. 

 

Boravci u seoskim domacinstvima, pored Drine u na obliznjim planinama do 1.000 nadmorske 

visine(najvis vrhovi idu do 1.400 metara,Mackov kamen, Sokolska planina, Rozanj, Bobija, Gornja 

Tresnjica, Nemic,kanjon  Tribuce, Ljubovidje, Manastir Sveti Nikola, Medvednik, Povlen, crkvice iz 

Srednjeg veka, , pecine, dva jezera-Zvornicka i Peruca,  mogucnost odlazaka u Bosnu-RS, itd, spustovi 

niz Drinu, pecanje, planinarenje, izleti, posete manastirima i kulturnim mestima,.prirodnim 

znamenitostima..Blizina valjevskih  planina-Jablanik, Magles, kao i Tara. mogucnost posete 

Romanje(sat i po voznje asfaltom) i Jahorine. 

 

Drina najlepsa reka Evrope, divlje planine i recice, kanjoni i klisure, manastiri, crkve, folkolor, svez i 

cist vazduh i voda, zdrava hrana, gostoprimljivi domacini, mir i tisina, daleko od civilizacije, evazija, 

nezaboravan odmor i oporavak. u zabacenom kraju Srbije. Samo na dvesta kilometara asfaltom od 

Beograda. U kucama sa strujom, vodom, kupatilom, opremom 

 

Sve za bagatelne cene. 

 

Jednodnevni spust camcem niz Drinu 300  dinara po osobi 

 

Organizujemo i izlete planinara,pecarosa, posete manastirima, skolski turizam,posete prirodnim i 

drugim znamenitostima regije. 

 

Za detaljne podatke se obratiti na gornju adresu. 

 

Tomislav Krsmanovic 
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JOS  UVEK  VRLO  VELIKI  BROJ  GRADJANA  POD  NADZOROM  I  OPSADOM 

 

Predocavamo i upozoravamo da su   jos uvek na snazi  nadzor i sumnjicenja vrlo velikog broja 

gradjana sa svim vrlo teskim, ili tragicnim posledicama koje iz toga proizilaze po njih i njihove 

porodice.To ne cini zvanicna vlast nego neformalne strukture vlasti koje su van kontrole vlade i njenih 

zvanicnih organa., tj jos uvek ponekad vrlo mocne razvascene strukture prethodne vlasti. 

 

Mnogi gradjana su jos predmet specijalne paznje, nadzora, kontrole stanova, prisluskivanja, opstaju 

tajni dosijei, sumnjicenja, intrigarenja, svakojaka  blokiranja, ukljucujuci i  ona sudska, pravljenja 

svakojakh pakosti, do skrivenihj diskretnih obarcuna, ili teskih nasrtaja na imovinsku sigurnost i licnu 

bezbednost. Tim tajnm nadzoriteljima ,ustvari najobicnijim diletantima, se govori da treba da 

nadzoravaju nekakve ―opasne osobe‖‖koje govore cudne stvari, opasne stvari‖,kao sto su im govorili  

ranije, sa istim ciljem da se nastavi projekat prevare i unistavanja nase nacije i drzave,uz zloupotrebu 

neznalica.. 

 

To cine isti oni koji su cinili pola veka pre toga, i koji su takvim iracionalnim krajnje opasnim 

postupcima naneli ogromnu stetu naciji i drzavi, iznutra oslabili naciju  drzavu i bili prethodnica svim 

onm agresorima koji su nas doveli u sadasnji porazni sihod. Navodno je to cinjeno da se sacuva vlast, a 

sada se cini da se spase nacija od izdaje i kapitulanstva.. 

 

Radi se o ogromnj skupini,  skalameriji i bulumenti  svakojakih neznalica i diletanata, , ili navodnih 

zastitnka nacije, spodoba, salabajzera, protuva, monstruoznh psihopata ,mentalno retardiranih osoba,  

cesto isitinskih debila, kojima je svima zajednicki imenitelj NEZNANJE, i  CAR, i uloga nekakvih 

umisljenh agisa ,ustvari najobicnijih diletanata. U mutnom se lovi.Oni su se u prethodnom periodu 

obogatili na krvi i suzama miliona  unistenih  i procerdanih ljudskih zivota, navikli su na privilegije, 

vlast, samovlasce, vrsljanja, to su istinski balkanski neroni i faraoni, njima izuzetno prija produzeni 

balkanski leprozarijum, oni su bili zloupotrebljeni da rasture drzavu i unesrete ovaj narod, , sada 

umesto da se osveste i pokaju, oni su prepoznati i instrumentalizovani na diskretan ali vrlo efikasan 

nacin, te  jacani od geo-okruzenja i snaga mraka koje  zele da ih i dalje zloupotrebljavaju da dotuku 

ovaj jadni narod i ometu stabilizaciju i izlazak iz krize. 

 

Kljucni cinilac ovde su tajne sluzbe, koje ove kriminalce koriste kao svoje vojnike, pomocu njih tajno 

vladaju,.  

 

Pozivamo Vladu, Skupstinu i drzavne funkcionere, da : 

.-ukinu tajne dosijee 

- ove sluzbe treba najhitnje demontirati. 

-otkriju i privedu pravdi kriminalce koji nadzoravaju tajno vrlo veliki broj gradjana, sumnjice ih, drze u 

strahu. 

-da se privedu pravdi svi oni koji  krse zakon , tako cemo monstruma pobediti. 

 

Slobodan Petrovic, pravnik 

- 
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Nesputani teror Albanaca nad Srbima na njugu Srbije. 

 

Pream jucerasnjoj Politici iz Beograda, Srba je na jugu Srbije sve manje, u simbolicnom broju, preti da 

nestanu tamo. Novinar kaze da se sprovodi isti scenarijo kao na Kosovu: pritisci, teror, nasilje, da Srbi 

oteraju otuda, kupovina kuca za visestruku cenu( a novac Albancima daje albanska dijaspora), radjanje, 

a roda kod Srba ne dolazi., srpsko stanovnistvo staro, a albansko mlado. 

 

Albanci kupuju srpske kuce po visestrukoj ceni i van teritorija gde zive na jugu Srbije. 

 

Tako se ponavlja scenarijo koji su alabnski lobiji primenjivali na Kosovu i prevarili nas jednom. Sada 

to cine drugi put. 

 

Ne samo Albanci nego jos neke druge etnicke grupe Srbije sada primenjuju tu istu stragtegiju Albanaca 

da dobiju veci udeo u stanovnistvu Srbije. 

 

Jesmo li mi budale, dokle ce da nas varaju i da se redjaju nad nama? Nama su Albanci jos pre par 

decenija govorili rasisticke poruke o Srbima, koje smo mi opovrgli: tj da su Srbi genetski 

budale,naivni, lakoverni, neslozni, a da takvima treba otimati.Neki Musa iz Urosevca je pricao vic o 

nekom tunjavom  Srbinu iz toga mesta, koga je zena varala sa mladim Albancima, i koji to nije 

naslucivao, onda kada je saznao, kad god bi mu rekli za njenu novu preljubu, on bi blentavo 

uzvikunuo:‖Opet‖. Srbi nisu blentavi, oni su vrlo mudri i otresiti, nego ih je pola veke komunizma 

iznurilo, skrsilo,savilo kicmu, takve ljude nje lako lomiti, oni su krpe. 

 

Vlast nije zastitila Srbe na jugu Srbije.Ako ne mozemo zastiti Srbe u Srbiji, kako cemo ih zastititi na 

Kosovu ako se ono vrati pod nasu jurisdikciju? 

 

Na jugu Srbije Srbe terorisu  Albanci. U Srbiji to cine mafijasi i kriminalci, sudstvo. Ucinak je isti:Srbe 

slabe Albanci i srpski kriminalci. Ne samo to, nego albanski lobiji instfrumentalizuju kriminalce i 

mafijase u Srbiji da ih jacaju da slabe drzavu i naciju.. Bezbroj dokaza za to. .Jedan je sto srpska mafija 

ucestvuje u prodaji srpskih kuca oko Lekovca, itd Albancima. Masna zarada, na tragedije svoga 

naroda. 

 

Zahtevamo: 

- da se odmah zabrani prodaja kuca Albancima ,  

- da se zabrani iseljavanje Srba sa juga Srbije 

- da se Srbi zastite 

- da se vracaju oni koji su iseljeni 

- -ad se zavede postovanje zakona u Srbiji, pravicno sudstvo, onda ce ono funkcionisati I na jugu 

Srbije, a ono sada ne funkcionise ni u Beogradu.- 
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Manipulacije sa licnim i ljubavnim zivotom. 

 

Neformalna vlast ulaze od 1941, a zatm od 1945 godine, iz godine u godinu sve vise, napore da drzi 

pod kontrolom licni zivot gradjana, porodicu, odnose medju ljudima, ukljucujuci  intimne sfere, cak i 

ljubav.Mi smo se tim povodom oglasavali sto se vidi u nasim saopstenjima i knjigama. 

 

Na delu je posezanje za intimnim sferama radi njihove kontrole pre svega radi slabljenja porodice i 

nataliteta , slabljenja nacije, vladanja ljudima, zeljom da se sve drzi pod kontrolom, da se upravlja 

ljubavnim odnosima ―na dugme‖,  da se pojedinci zene i muskarci kazne tamo gde su najosetljiviji, 

.Onda se to pokazuje drugima da ―vide kako prolaze nepokorni, rivali, neprijatelji nacije, Vere, itd‖ 

 

Hedonizam, pornografija, su ucinili svoje.Udruzeni sa teskom ekonomskom , duhovnom , moralnom, 

poprodicnom i svakom drugom  krizom, sve slabijim zdravlje, starenjem nacije, su delovali na ljude i 

zene, u smislu izmena navika druzenja  sa osobama suprotnog pola. 

 

Mnogi ljudi i zene su rasklimatane psihe, sistema vrednosti, u impulsivnosti, nezadovoljni ljubavnim 

vezama ciji kvalitet  temperiraju po volji manuipulanti  subverzijom‖ na dugme‖, jedinke su pretvorene  

u robote. Ruseni su brakovi, veze, stvaran haos u ovoj oblasti. 

 

A ovi roboti su ―na dugme‖ usmeravani ka partneru, partnerki, bez da su toga svesni.. 

 

Stvorena je necuvena kaljuga. 

 

Tako su srbofobi( pripadnici drugih nacija),ili srpski otpad, gurnuli u nepromisljene veze ―na dugme‖ 

bezbroj mladih zena, od kojih je bezbroj ostajalo trudnih, bez posla,  stana, prihoda ,bez zvanicne veze, 

tako gurane u abortuse. 

 

Prema profesoru Pravnog fakulteta dr Marku Mladenovicu nekoliko Srbija je ubijeno od ginekologa , 

to znaci nekoliko desetina miliona srpske dece je zaklano. 

 

Ne krivimo nase lekare ginekologe, ogromna vecina nasih  lekara i ginekologa su verni Hipokratovoj 

zakletvi, oni su obavljali svoje zadatke. Krivi su oni koji su programirali nevidjenu klanicu na ovim 

prostorima., 

 

Tako smo izgubili  Kosovo , BiH, jug Srbije , Sandzak,  

 

Oni i dalje pokusavaju uprkos pomena, vremena, da nastavljaju svoje programiranje ljubavnih odnosa., 

da aranziraju ljubavne  veze, da pokazuju necije rogove nekome, a mi znamo njihove rogove( ―vozanja 

―sekretarica  , nocna dezurstva u socijalnim ustanovama , itd). 

 

Ne bavimo se glupostima. Zavedimo red u nasim porodicama, sanirajmo poremecene porodicne i 

bracne odnose, stanje u med ijima, u  sudstvu, kulturu, moral. 

 

Oni kojima je opsesija da  ―pokazuju ― tudje rogove su najvise ugrozeni od svih. ―Svako se cese gde ga 

svrbi‖.Oni pokazuju tudje rogove, mnogi i ne vide svoje rogove, a oni koji pokazuj tudje , vide 

nemocni svoje rogove,  ne mogu nista da ucine Njima je neuporedivo teze. 

 

Na kraju, ne konsumirajmo ovakva ―pokazivanja,‖ tudjih rogova nama. Dokle god nas to bude 

ushicavalo  oni ce nam to pokazivati..  

 

Oni koji imaju uvid u ponasanje ljudi i zena kazu(policija) :‖Nema verne i postene zene‖. 

 

Mi bi to kazali drugacije:‖Nema ni vernih muzeva‖. 

 

Treba sanirati porodicu, odnose izmedju zena i muskaraca. A to je tezak i slozen zadatak. 

 

Iza komunizma je ostalo neznanje. 
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Dasic Valerija                                                                        u Beogradu,  14.5.2005 godine 

Pozeska broj 134 

11000 BEOGRAD     

 

 
            MINISTARSTVO FINANSIJA-Poreska uprava-Regionalni centar Beograd-
Odeljenje za poresko pravne poslove i nadzor-Odsek za uparvni  nadzor     ,27 
marta 28-32       
 
Broj 47-972/2004, Dana- 18.2.2005 godine opomene:433-20/05-351-J.N  od 26.04.2005 godine  

 

POSTOVANI, 

 
Predmet: Vas dopis Broj 47-972/2004, Dana- 18.2.2005 godine opomene:433-20/05-351-J.N  od 

26.04.2005 godine  

 

Podnosim sada ovo obrazlozenje, a za nekoliko dana cu podneti detaljnu pravnu  argumenatciju.. 

 
U nekoliko navrata sam vam predocavala neosnovanost ovakvog zahteva sto cinim i ovoga puta. Usled 

bolesti deteta  nisam u stanju da  uz pomoc strucnog advokata uradim ovaj podnesak, sada ga cinim da 

ispunim rok. A za nekoliko dana cu to uraditi strucno.  

OBRAZLOZENJE 

  

Molim da izvrsite ponovo uvid u moj dopis od  , 22.11.2004 godine. 

 

Ovoga puta  navodim cinjenicne podatke, iza kojih stojim kao pravno  i moralno odgovorna osoba, a svi 

ovi navodi se mogu proveriti.Takodje se pozivam na prilozena verodostojna zvanicna dokumenta.dana   

22.11.2004 godine: 

 

1.Tacni su navodi da ja ( tj moja ujna Aleksandra Pesic) nisam stalno odjavila Sega klub 31.12.1996 

godine. Ali treba uzeti u obzir de facto stanje, a ne samo de jure. Sega klub de facto ne  radi od  08.12.1995 

godine. Klub je tada bio opljackan u dva navrata, odnet novac, oprema, kertridzi, sve sto je bilo zaradjeno,  

sto se vidi iz prilozenih zvanicnih dokumenata dana 22.11.2004 godine. Sega klub je ustvari radio samo 

sest mesdeci, od datuma osnivanja do dana oruzane pljacke. Tada je Sega klub prestao stvarno(de facto )da 

radi..A ne kako je de jure bilo,  tj.24.06.2002 godine. To se vidi po tome sto sam ja bila nezaposlena-videti 

dokumente  u vezi ovoga od  22.11.2004 godine. Kako se onda mogu zahtevati doprinosi za socijalno, 

zdravstveni, itd, kada niko nije bi zaposlen? Ako niko nije bio zaposlen kako onda moze imati promet? 

Dakle, jasni su dokazi da su zahtevi za porez neosnovani. Nije bilo zaposlenih, prometa, doprinosa, 

prostorija. Ona je stan u Vojvode Stepe 68 napustila februara 2000 godine, sto se moze proveriti, kako je 

moguce da se Sega klub lociran na toj adresi tereti za porez, kada nije ni bio ni de jure na toj adresi od 

februara 2000 godine? 

 

2.de jure neodjavljivanje Sega kluba ima svoje objektivno opravdanje, jer je posledica teske krize u kojoj se 

nasla moja ujna, koja je bila paralisana,  izlozena usled kontinuelnog napada kriminalaca i nezastite 

nadleznh organa. ,usled ozbiljne bolesti nje same i njenog sina. Ona je bila bez novca da plati odjavu, jer je 

bila opljackana..Ja licno sam bila nezaposlena, bez ikakvih prihoda, ( i danas) na birou rada, socijalni 

slucaj( i danas), i moj muz.Sto se moze proveriti a sto se vidi  i iz prilozenih dokumenata dana 22.11.2004 

godine. 

 

3.Zakon treba da vazi podjednako za sve, to je osnovno nacelo  pravne nauke, teorije i prakse. Ne mogu biti 

jedni arsini za mene a drugi za drzavu. Drzava, tj vase Ministarstvo ispoljava kruti formalizam u vezi 

neodjavljivanja Sega kluba, sto je napred dokazano da je bilo objektivno uslovljeno, ne drzi se stvarnih 

zivotnih cijenica, zahteva da platim nesto za sta nema logickog osnova, a meni i Aleksandri taj isti sudski 
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Povodom profesora dr Marka Mladenovica! 

 

Juce je preneta poruka profesora Pravnog fakulteta  dr Marka Mladenovica povodom sustine krize 

nacije i drzave. 

 

Profesor Mladenovic pokrece prave teme, na pravi nacin, a to su pitanja opstanka nacije i drzave, 

nataliteta, zdravlja, demografije, ljudskih prava. Profesor Mladenovic je izuzetno inteligentan, nadaren, 

obrazovan i iskusan covek. Povrh svega krajnje dobronameran.  

 

Takvi ljudi su danas vrlo retki.On su nasa mudrost, treba da ih postujemo, slusamo njihov glas, 

uvazavamo i postujemo., oko njih da se okupljamo.Oni nam govore sta ne valja i sta treba cniti. 

 

Umesto toga, profesora Mladenovica mnogi napadaju, vredjaju, neosnovano kritikuju, ponizavaju. 

 

Profesor Mladenovic je pretvoren u strasilo, njega progone, i  to krajnje otvoreno, ali drasticno. 

 

I to pokazuju svima da vide kako prolazi ―branitelj Srpstva i Pravoslavlja‖. 

 

Mnogi da bi spasli svoju kozu, ili tako pogresno umisljajuci, ili da se uliz onima koje oni vide kao 

progonitelje profesora Markovica, ga ostro kritikuju,  vredjaju, ocekuju posle toga da im bosov bace 

kosku nagrade, neki poslic, zaradu, il cak da im udele ljubavnika ili ljubavnicu. Beda ljudskog roda. 

 

Ima i onih srbofoba, koji tako cine jer mrze eminentne srpske intelektualce, vodje Nacije. 

 

Bosovi preziru takve cankoluize, iako ih jednokratno koriste. 

 

Umest toga, budimo kao i sve druge nacije oko nas, volimo svoje, ali se uklapajmo u medjunarodne 

tokove, norme, integracije. Postujmo mudrace, a to je profesor Markovic. Onda ce nas postovati i 

medjunarodna zajednica i vladari sveta. Vulgarne primitivce oni preziru. 

 

 

Upozorenje 

 

Posle rusevina komunizma ostali su ne samo beda, smrt, bolestine, raspad zemlje, propast nacije , 

drzave, nego i mrznja i lose procene. 

 

Komunizam je perfidno i vrlo opasno pozavadjao lokalne narode, i same Srbe medjusobno. Doveo je 

jedne nasilno na vlast,  njima dao imovinu razvlascenih., novac, kuce, zemlju. Doveo je jedne na vlast, 

a vecinu politicki obespravio, zaveo klicu sumnjicenja, losih procena, hajki,.vecinu pretvorio  

neprijatelje,  zrtve. Te tako samourusio sebe, naciju, drzavu, vecinu ojadio i zavio u crno. Podstakao 

privilegije, samovlasce, nepotizme tribalizme, nerone, faraone. 

 

Sada zanjemo plodove. Mi nismo u stanju da prevazidjemo ostale nagazne mine, kasetne mine, zamke, 

kljusa, a oni su svugde. 

 

Nama su potrebni  mudrost, opreznost, odmerenost, objektivnost, ispravne procene. Lavirint je krajnje 

slozen , da bi se pronasao pravi put potrebna je velika inteligencija. A svi nisu tako mudri. 

 

Treba slusati mudre. 

 

Pozvcamo na ispravne procene, slogu, saradnju, prastanje, pomirenje.,odmerenost, razum. 

 

Znajmo da ogromna svetsak masinerija sabotrera radi da nam oteza prevzilazenje  ove ogrom,ne lose 

procene.i rebusa, mina, ostalih iza komunizmq. Oni nas zavadaju medjusobno i sa drugima.Zele ad nas 

podmuklio izazovu protiv svetskih mocnika I mocnih naroda(― koga je mititi nije ga ljutiti‖) a oni im se 

ulizuju. Da nas nasankaju. 

 

Budimo mudri. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                           8 juni 2005 godine 
  

Stanka Paunovica 70, 11090 Beograd 
  

tel - 3511829; Mob tel - 064 - 3095176,Pokret@eunet.yu 
  

  
Gospodin Dragan Jocic, ministar MUP - a Srbi je 

  
Gospodin Vladan Bozovic, generalni inspektor MUP - a Srbije 

  
Gospodin Milivoje Mirkov , general MUP - a Srbije 

  
Gdja/gdjica Mirjana Orasanin, savetnik ministra 

  
  
  
Predmet: Uznemiravanje telefonom.   
(U prilogu takodje Odgovor na vas dopis br.5511/05 od 04.05.200 5 godine ZL.).  

  
  
  
U vezi mojih ranijih predstavki u vezi pretnji i uznemiravanja od strane moga suseda  i  
vic , obavestavam vas , da sam vec duze vreme izlozen vrlo ucestalim uznemiravnjima i   
pretnjama putem telefona, i nocu, s to me ometa da spavam,a danju mi smeta da radim i mirno zivim  u  
mome stanu.. Moju pretpostavku da to cine ove dve osobe treba proveriti. Telekom me je ranije  
obavestio da je to cinion. Njegovi prijatelji su se u vise navrata telefonom pozivali na  njega. 

  
  
Obratio sam se Telekomu, postavljen je lovac koji nadzorava moj telefon od 1 juna.  Njihov telefon je  
3540222.  

  
  
Oni su mi iz Telekoma sada kazali da vam se obratim ,da vam kazem da je postavljen lovac, da vam  
dam cinjenicne podatke o uzemiravanjim a, i da vi kontaktirate Telekom, te da preduzmete mere da se  
pocinioc(i) identifikuje( u) i budu spreceni da to cine, privedeni pravdi, a ja obestecen. 

  
  
Uznemiravanja se sastoje u ucestalim telefoniranjima, i nocu, cime sam onemogucen u mirnom radu(  
sada r adim na razvoju turizma na Drini). Povremeno ima i verbalnih uvreda , pretnji,zastrasivanja  
napadima na moje zdravlje, da kontrolisu moj stan. Ove tvrdnje se mogu proveriti od Telekoma jer je  
postavljen lovac. 

  
  
Evo cinjenicnih podataka (samo sam pribelezio  neke od uznemiravanja, bilo ih je vise): 

  
- 2 juni:10 casova i 20 minuta; 12 casova I 15 minuta 

  
- 3 juni:12 casova i 37 minuta; 23 casa i 5 minuta 

  
- 5 juni:10 casova i 20 minuta; 10 casova i 57 minuta; 15 casova i 55 minuta;19 casova i 36 minuta; 22  
casa i 25  minuta 

  
- 6 juni:13 casova I 36 minuta;1 casova i 16 minuta;10 casova i 17 minuta; 10 casova i 15 minuta  

  
- 7 juni:9 casova i 53 minuta;10 casoav I 45 minuta;17 casova i 40 minuta; 18 casova i 15 minuta; 20  
casova i 23 mnuta; 22 casa i 35 minuta; 22 casa i 36  minuta; 22 casa i 45 minuta;  

  
- 8 juni:10 casova i 26 minuta; 10 casova i 27 minuta; 10 casova i 28 minuta 

  
  
Uznemiravanja se nastavljaju .Narocito su se pojacala od kada radim na razvoju turizma na Drini.  
Zahtevam od vas energicnu i brzu akciju, da pocinie tlji budu identifkovani,  privedeni pravdi, da se  
otkriju njihovi motivi, ko stoji iza njih, kako oni kontrolisu moje zdravlje i stan. I da ja budem  
najhitnije zasticen, da mi se daju podaci o njima da preduzmem legalne zakonite mere. 

  
  
Obavestavam vas da m i je telefon cesto blokiran, faks, PC i da to neko takodje cini. MUP mora da zna  
sta je po sredi. 

  
  
Ocekujuci vase mere i poziv na razgovor ovim povodom.  

  
  
Tomislav Krsmanoic 

  
- 
  

U prilogu : 
  

  
Tomislav Krsmanovic                                                                                                  6.6.2005 godine 

  
Stanka Paunovica 70,11090 - Beograd 

  
Pokret za zastitu ljudskih pava 

  
tel - 3511829;Mob tel - 064 - 3095176;  pokret@eunet.yu 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                        10.6.2005 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-3511829; Mob tel-064-3095176 

Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

ISIL, San Francisco-www.isil.org 

ISIL, Srbija 

 

Gospodja Slavka Srdic Jankovic 

Ministarstvo pravosudja Srbije 

Beograd  

 

UVOD: 

 

U prilogui popunjeni obrazac PREDSTAVKE, PRITUZBE I URGENCIJE, sa prilozenim dokumentima 

koji su naznaceni. Obavestavam vas da  je predmet pred Evropskim sudom u Strazburu. Moja porodica i ja 

licno smo ugrozeni od sudova i grupa kriminalaca . 

 

Slicno je sa vecinom gradjana SCG. 

 

Molim za adekvatnu hitnu  energicnu , pravicnu intervenciju. Stojim na raspolaganju za saradnju. 

 

Kao borac za ljudska prava i osnivac prve jugoslovenske neformalne organizacije za zastitu ljudskih prava( 

Direktna akcija za samozastitu-1975 godine )  koja je 90-ih proslog veka prerasla u  masovan Pokret za 

zastitu ljudskih prava ciji sam ja predsednik, sam se borio odtada do danas za implementaciju standarda 

demokratije i  ljudskih prava i ukljucenje nase zemlje u EEZ i druge medjunarodne integracije. Ujedno sam 

predstavnik  ISIL,a San Francisco za  Srbiju.(www.isil.org).Predsednik sam jos dve nevladine organizacije,  

zvanicno penzioner, pisac stotinak knjiga i brosura( od toga sest  knjiga izdatih na klasican nacin i ostalo 

samizdat izdanja),  i stotinak naucnih i strucnih clanaka objavljenih u domacim i stranim casopisima,  

velikog broja  analiza i tekstova o ljudskim pravima, saopstenja, zavrsio sam Ekonomski fakultet u 

Beogradu(1963)  ,post-diplomske studije za istrazivanje trzista pri Katolickom fakultetu ICHEC, Brisel, 

Belgija( 1969 ), i pripremio doktorat iz marketinga( neodbranjen u okolnostima diskriminacije  koje ce 

dalje  biti opisane). Vise stotina gradjana SRJ me je jos pre vise od godinu dana predlozilo  peticijom za  

polozaj OMBUDSMAN. U prilogu moja najnovija knjiga koja  je izasla poslednjih meseci  ―Kaznene 

psihijatrija-Ko je ovde lud‖koja je ustvari udzebnik istorije borbe za ljudska pava u bivsoj SFRJ i SCG, u 

kojoj se vide moje borbe za ljudska prava zajedno sa sadasnjim  liderima  SCG, onda disidentima. Ovih 

dana izlazi najnovija knjiga‖ Ljudska prava crna rupa, samoprozdiranje drzave i nacije‖. 

 

Poceo sam da  se borim za postovanje ljudskih prava da bih se branio od  prethodne drzave koja je krsila   

prava moje porodice i mene samog, , bez povoda ,oduzimajuci na nezakonit nacin imovinu od mojih 

roditelja i njihovih roditelja vrednu vise miliona dolara,  proglasavajuci ih lazno za ― simpatizere 

Zapada‖,‖Monarhiste‖ ,―vernike‖,―saradnike cetnika Draze Mihailovica‖ ,itd. Moja porodica, i ja smo pali 

pod udar progona vlasti jos 1945 godine, bez povoda sa nase strane.Kada sam poceo da se borim protiv 

bezakonja drzave, da obznanjujem u javnosti nezasluzena krsenja prava, i da se zalim medjunarodnim 

organizacijama, vlasti su me onda okvalifikovale kao onoga ko blati svoju zemlju, upregnutog u kola anti-

jugoslovenske propagande, izdajnika i stranog placenika, agenta Zapada i CIA, razbijaca SFRJ, itd. Sto su 

sve bile lazi sa cljem da me diskredituju u domacoj javnosti. 

 

Ja licno sam prosao kroz decenijske politicke progone bez povoda sa moje strane, i protivne zakonu i 

medjunarodnom pravu, kao i moji braca i sestra, moj sin i njegova majka, optuzen  kao i moji roditelji za 

nepostojece greske, a sto  traje od moga detinjstva , zbog cega  sam da bih se branio od tiranije postao 

borac za ljudska prava, vremenom su mi se pridruzili istomisljenici i nasa organizacija koja nije imala 

nikakav politicki cilj promene vlasti,ili borbe  protiv nje, nego je bila vrsta samoodbrane, na nenasilan 

nacin u skladu sa medjunarodnim pravom, je se omasovila i pocetkom 90-ih godina postala istinski Pokret 

za zastitu ljudska prava.. 
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Krsmanovic imao sinoc-jutros (petak na subotu  10-11 juni trocasovni intervju na Radio 202) 

 

Voditelj: Vanja Govorko, novinar.Uz ucesce brojnih slusalaca. 

 

Tema:  

-najnovija knjiga T.Krsmanovica ―Ljudska prava‖Crna rupa‖samprozdiarnje nacej ki drzave 

-Drinski pravac-pokret za zdravlje 

 

Krsmanovic je saopstio podatke o knjizi, prethodnu dravu su urusili iznutra masovni progoni, 

sumnjicenja, hajke, nerad, politizacije, ―agise‖, zato su Srbi sada na pragu nestajanja najstariji  

najbolesniji narod na svetu. Krsenja ljudskih prava se nastavljaju, sada to ne tradi poredak nego mafije 

i kriminalci koji su instrumentalizovani od geo-okruzenja da dotuku narod i drzavu.Sada imamo manje 

prava nego ln za vreem Cara Dusana ( 14 vek).  

 

Drzava nas podrzava imamo demokratskui vlast, uz nas su Vlada i Predsednistvo. 

 

A ko je uz kriminalce? Al kaida, Centralna Afrika. 

 

Slusaoci su se zaredom slozili. 

 

Da bi se nek izborio za svoja prava mora da bude zdrav-saopstio je Krsmanovic.U njegovoj 

dugogodisnjioj borbi je zrtve  progona ucio kako da cuvaju zdravlje. 

 

A nasi zlotvori su se upravo koncentrisali kako da narodu sruse zdravlje, zato smo najbolesniji na 

svetu. 

 

Projekat Drina je pokusaj da se ljudima varti zdravlje, psihicka  duhovna ravnoteza kroz povratak 

netaknutoj drinskoj prirodi, korenima, izvornim vrednostima. Da ojacamo duhovno, organski, da se 

mozemo boriti sa onima koji zeel da nas lise zdravlja.  

 

Drina-najlepsa reka Evrope. mozemo organizovati tamo boravke za 550 dinara, pun pansion. 

 

Drinski projekat smeta nekima, onima kojima smeta preporod Srbije, jacanje sela, narod, smeta im 

povratak  u selo, izvorne vrednosti, zele da nas drze sludjenim, da mogu da nam peru mozak. 

 

Dodjite na Drinu. Tomislav Krsmanovic tel-3511 829; Mob tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 
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Pristina: instrumentalizovanje Srba po devizi‖ da komsiji crkne krava‖ 

 

Srbi su u tragedijaam, bolestinama, cituljama.Svi smatraju da im to neko cini, neki neprijatelj, 

neistomisljenik, komsija,  neki porodicni zlotvor, neko im radi o glavi, tajno, skriveno. Sv sumnjaju u 

sve. Gangovi ratuju jedni protiv drugih, grupe moci. 

 

Lose procene cvetaju. 

 

I svi se uzdaju da ce neka nevidljiva ruka da kazni zlotvore, njihova stranka, njihovi srodnici, njihov 

gang, il cak i Bog. 

 

A nevidljivi snajperista( Pristina, Tirana, Sarajevo, itd, itd,  njihovi lokalni saradnici) naprave tragediju 

i jednima i drugima, da  ih pozavadjaju, da stvore zlu  krv. Naprave zlo jednima, onda se drugi 

nasladjuju,:‖ kaznili smo neprijatelje, vidi se ko je ovde mocan.‖ 

 

Onda njima naprave tragedije, onda se oni drugi raduju. 

 

I tako u beskraj. Polako, ili ubrzano, unisatavaju vecinu i seju lose procene, mrznju, zavade.  

 

Ovdasnji lesinari kojima su nastradali bliznji, jedva cekaju da neko drugi nastrada, da se raduju.Prate 

tudje stanje zdarvlja, raduju se bolestima, smrtima, jedva ih ocekuiju. I ona se dese. Onda oni likuju. 

Onda   njma naprave tragedije, i nahuskavaju budale na pametne. 

 

Izlaz je u smirenosti, ispravnim procenama. U suprotnom ce poumiarti sve vise i vise nevinih ljudi( 

komsijinih krava)  nacija se polako ubrzano sigurno samistrebljuje. 

 

 



1986 
 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica  70,11090-Beograd                                          14.6.2005 

godine                     

Pokret za zastitu ljudskih prava (http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

ISIL, Usa-www.isil.org; Isil, 

Srbija-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna  prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

 

PREDSEDNIK DRŢAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE Svetozar Marovic 

 

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE  Boris Tadic 

 

PREDSEDNIK VLADE, Dr Vojislav Koštunica 

 

POTPREDSEDNIK VLADE  Dr Miroljub Labus 

 

Vuk Draškovic, MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA 

 

Prvoslav Davinic, MINISTAR ODBRANE 

 

Rasim Ljajic, MINISTAR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA 

 

DIREKCIJA ZA INFORMISANJE 

 

 Slobodan Orlic, Direktor Direkcije za informisanje Saveta ministara 

SCG 

 

Prof.dr. Zoran Sami,  PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRŢAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I 

CRNA GORA 

 

Poslanicki klub  DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE 

 

 KOALICIJA VOJVODINA 

 

-NOVA SRBIJA 

 

- SAVEZNI USTAVNI SUD 

-  

- SAVEZNI SUD, Miroslav Vrhovsek, predsednik 

-  

  -MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE,  Zoran Stojkovic, ministar 

 

- MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE, Dragan Jocic, ministar 

-  

 -MINISTARSTVO ZA NAUKU I ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE, Aleksandar Popovic 

ministar 

 

- MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Tomica Milosavljevic, ministar 

-  

- PREDSEDNIK SKUPŠTINE, Predrag Markovic 

-  

- DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE, Miloš Aligrudic, šef poslanickog kluba 

-  

- DEMOKRATSKA STRANKA 

-  

  G 17 plus, Goran Paunovic, šef poslanickog kluba 

 

- SRPSKI POKRET OBNOVE - NOVA SRBIJA 

-  
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PETICIJA  

 
  Predmet: Predlazemo Tomislava Krsmanovica, predsednika Pokreta za 

zastitu ljudskih prava za funkciju"OMBUDSMAN"  

 
  Skupstina Srbije  

  dr.Vojislav Kostunica, predsednik SRJ  

  dr.Zoran Djindjic, predsednik Vlade Republike Srbiije  

  dr.Vladan Batic, Ministar pravde  

 

  Mi dole potpisani gradjani, Vam se obracamo predlogom da Tomislav 

Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih   prava bude 

naimenovan na  funkciju OMBUDSMANA, narodnog pravobranitelja. 

 
       Obrazlozenje  

 
  1.Tomislav Krsmanovic je vec nezvanicno  skoro trecinu veka borac za 

prava gradjana ispred njegove organizacije, i kao   takav je poznat od 

gradjana nase zemlje.. On to radi besplatno, sa jedinim ciljem da 

podrzi zrtve bezakonja, da obznani   stanje ljudskih prava, i da 

unapredi postovanje zakonitosti. I to u krajnje teskim uslovima. Uprkos 

objektivnih ogranicenja    Krsmanovic je pomogao mnogima, svakome se 

trudio da izadje u susret svestan da je vrlo tesko ostvariti pravdu,  

doprineo   je raskrinkavanju zloupotrebe psihijatrije i medicine, i 

upoznao je gradjane sa teskim stanjem ljudskih prava i potstakao 

  milione da se bore za njihova prava.  

  2.On nije pravnik, ali je zavrsio Ekonomski fakultet u Beogradu i 

post-diplomske studije iz drustvenih nauka u Brislu Belgija,   i 

pripremio doktorat  tamo, imao je predmet "pravo", boreci se vec 

decenijama on je stekao velika znanja iz oblasti pravnih   nauka, ima 

ogromno iskustvo .Dakle, on ima potrebne strucne kvalifikacije za tu 

funkciju.  

  3.On je vrsni poznavalac materije i postupaka zalbi, zalioca, 

njihovih navika i psihologije, sa njima zivi i saradjuje vec vrlo   

dugo vremena., uziva njihovo veliko poverenje.  

  4.On je posten i beskompromisan borac, sam je bio zrtva bezakonja 

vrlo dugo, i on ce taj zadatak obavljati na opste   zadovoljstvo i 

efikasno. Vreme je da mu se pruzi mogucnost da da svoj doprinos. Necemo 

dozvoliti da na tu funkciju dodju   oni koji su ranije ziveli lagodno, 

ili cak krsili tudja prava, OMBUDSMAN treba da bude onaj ko je sam bio 

ugrozen i ko zeli   energicno da se obracuna sa svima onima kojima krse 

zakon. Jer"Sit gladnog ne razume". A to je Krsmanovic. Upravo zbog    

svoga beskompromisnog zalaganja za stvar ljudskih prava on je vec dugi 

niz godina zrtva kampanja i intriga sa ciljem da   bude kompromitovan i 

diskreditovan kao licnost i borac za ljudska prava.  

  Napominjemo da je narod s'pravom nezadovoljan i odbija da izadje da 

glasa, jer smatra da je izneveren, bezakonje se   nastavlja. Sustina 

danasnje krze su nepostovanja ljudskih prava koja se nastavljaju.  

  U nadi da cete uslisiti nas zahtev i naimenovati Krsmanovica na tu 

funkciju i ispostovati nacelo"PRAVI COVEK NA   PRAVO MESTO"..Krsmanovic 

ce , budite uvereni, pomoci zaliocima i  da u  nasoj zemlji najzad 

pocnu da se postuju zakon   i ljudska prava. To je u interesu svih nas.  

(Напомена:следе потписи 280 грађана). 
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Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

za gospodju Branku Radjenovic 

Galenika AD 

 

PONUDA ZA LETOVANJA-ODMORE  

 

U prilogu neophodni podaci. Objekti su kategorizovani od Opstine Ljubovija. Ukoliko ima interesa 

onda  treba otici jedan dan i sve videti. 

 

U dva sela-SEOSKI TURIZAM. Kuce su nove, sa kupatilima, izvorskom vodom ,ekoloski cistom 

hranom, zdravim gostoprimljivim domacinima, izvrsena je kategorizacija od strane Opstine Ljubovija. 

IDEALNO ZA ODMOR, BEKSTVO U NETAKNUTU PRIRODU I CARI  DIVLJE  DRINE, BEG  

OD  CIVILIZACIJE. PLANINE, SUME, BRDA, ZDRAVLJE, VAZDUH, ZDRAVA HRANA 

,CISTA VODA, DRINA-NAJLEPSA REKA EVROPE I NJENE  PRITOKE, KLISURE,  SPORTSKE  

POGODNOSTI-SACUVAN FOLKLOR  I ZDRAV NARODNI DUH , OKOLINA LJUBOVIJE NA 

DRINI: 

: 

 

1.selo Uzovnica kod Lubovije, pored same Drine ,ima stotinak lezaja,  nadmorska vsina   oko 150 

metara,  na granici sa Bosnom( RS), selo je u dolini, odmah iznad sela su visovi do 800 metara, ili nizi, 

idealni za setnje, ili pored brzaka Drine, malo dalje su vise planine do 1.500 metara,  u selu i blizini 

postoje neophodna rudimentarna  igralista i sportski tereni.(futbal,, kosarka, odbojka, ),asfaltni putevi, 

reka( vrlo pogodna za kupanje, pecanje, voznje camcem,kajakase, kanuiste, ali i za sve druge, jer pored 

brzaka ima i tihih recnih povrsina, leti raj za kupace) ,U selu imaju crkva, posta, prodavnica..Dolazak 

asfaltnim putem od Sapca i Beograda(200 km), ili od Uzica i Bajine Baste.  

 

-Kuca Save Stajica, pored Drine i puta: oko 200 m kvadratnih, nova, dva kupatila, 5 soba, sa po dva ( 

ili vise lezaja po potrebi), kuhinja, dvoriste..Imaju novu kucu u brdu iznad sela ( oko 500 metara 

nadmorske visine),sa kupatilom, 8 lezaja 

-Kuca Ranka Spasojevica, pored puta, 3 sobe sa po dva lezaja( ili vise), kupatila, kuhinja, dvoriste 

-Kuca Dobrice Perica, pri brdu, 3 sobe sa po dva lezaja( ili vise), kupatilo, kuhinja, dvoriste 

-Kuca Nenada Vasica, pored Drine, 3 sobe sa po dva ( ili vise) lezaja, kupatilo, kuhinja, dvoriste 

-Kuca Zivka Matica, pored puta, 3 sobe sa po dva( il vise) lezaja, kupatilo, kuhinja, dvoriste,  

-Kuca MIladina Mitrovica, pored puta, 3 sobe sa po dva lezaja, kupatilo, kuhinja, dvoriste 

-Kuca Mice Vasic, pri brdu, 3 sobe sa po dva lezaja, kupatilo, kuhinja, dvoriste 

-Kuca Ranka Kostica, pri brdu, 3 sobe sa po dva lezaja, kupatilo, dvoriste 

-Kuca Ranka Koprivice, 1 soba sa dva lezaja, kupatilo, dvoriste 

-Kuca Dusanke Petrovic, pri brdu, 4 sobe, sa 10 lezaja, kupatilo, 

-Kuca Zivke Tomic, pri brdu, 2 sobe sa po dva lezaja, kupatilo 

- 

Cene:Prenociste-250 +18dinara,dorucak 50 +4 dinara,  Rucak 120  +7 dinara,vecera 100+7, ili sami  

pripremaju. 

 

Prevoz:licno, autobusom preduzeca, ili medjugradskim prevozom. 

 

Nacin placanja: u gotovom, ili na kredit u nekoliko rata ( po dogovoru). 

 

Eventualan Ugovor bi bio sklopljen sa lokalnom turistickom organizacijom. 

 

 

2.selo Gornje Koslje, nadmorska visina 930 metara, u podnozju planine Bobije( 1.270 metara), tipicno 

planinsko selo, na obodu kanjona Gornje Tresnjice stanista beloglavog orla supa. Idealno za odmor 

onih koji zele da pobegnu od civilizacije.u planinsku divljinu. Za obavestenja se obratiti Slobodanu 

Arsenovicu, na mobline telefone- 064-3293736; 2496836. Dolazak od Valjeva asfaltnim putem do 

Debelog Brda ( na putu Valjevo –Bajina Basta, oko 130 km  od Beograda)a odatle oko 15 km 

makadamom do sela. Ili do Ljubovije a odatle oko 12 kim asfaltom, a dalje do sela 10 km makadamom 
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Profesor dr Jovan Marjanovic, Fakultet politickih nauka 

RECENZIJA KNJIGE TOMISLAVA KRSMANOVIcA 

  

Knjiga Tomislava Krsmanovica predstavlja autenticno svedocenje o decenijskom funkcionisanju 

totalitarnog politi?kog sistema kojeg smo se  otarasili 5. oktobra 2000 godine.  Krsmanovicevo svedo?enje 

seţe od seздесетих  godina, a u fokusu mu je:  intenzivna politizacija svih oblasti društvenog ţivota uz 

porast represije i masovnih sumnji?enja, kršenje ljudskih prava, za?etak politi?kog  klanisanja i 

mafijašenja, birokratizacija, privilegisanje, korupcionašenje  i drugi vidovi politi?ke degeneracije i 

kriminalizovanog šteto?instva.   

 

Poseban kuriozitet u ovoj knjizi pretstavlja prikaz takozvane „lakirovke‖, kao i drugih lagarija o tome kako 

mase „prihvataju sistem‖. Prema Krsmanovi?evoj analizi u?inak ovog politi?kog anestetika je dvojak, on 

proizvodi stalno opadanje samokriti?nosti vladaju?ih politi?kih faktora, na jednoj strani, i na drugoj, 

sukcesivno intenziviranje opšte bezobzirnosti i sve nemilosrdnijeg fizi?kog terorisanja gra?ana.   

 

Svi se mi još se?amo kako se  9.marta 1991. degenerisana vladaju?a garnitura  zanela pa, rasturivsi 

vodenim topovima demonstrante, da bi zastrаšila narod na beogradske ulice, sem tenkova, izvela i policiske 

pse, po ?emu su ovde upam?eni samo nema?ki fašisti. Dakako, ra?un za takvo osramo?enje svog naroda  je 

morao biti jednog dana pla?en. Desilo se to 5. oktobra 2000-te, jer  su vojska i policija, shvatile da je 

višegodišnje pendre?enje demonstranata uzaludno i  da se više ne smeju tako odnositi prema ro?enom 

narodu.   

 

Kao i svi drugi politi?ki anestetici lakirovka je sredstavo kojim totalitarni politi?ki sistemi mogu da 

nakratko stvaraju klimu pogodnu za prikrivanje terora. Zato takvim sistemima, na kraju, ipak ne ostaje ništa 

drugo sem da, neobuzdanom upotrebom prisile, primoravaju gra?ane da im se prilago?avaju. Ali, što 

kreatori takvih sistema uobraţavaju da ga terorom oja?avaju, on je ustvari sve slabiji. U tome nema ni?eg 

neobi?nog. Svi ţivi sistemi -pojedinci, porodice, politi?ke i vlade - ili nestaju, ili preţivljavaju 

prilago?avanjem. Proces adaptiranja izme?u dve suprotstavljene strane zahteva susretljivost i uskla?ivanje 

barem jedne od strana, ali ?eš?e, od obe.    

 

Po svom politi?kom sistemu, Socijalisti?ka federativna Jugoslavija je bila daleko od idealne drţave, 

kakvom je sebe smatrala i kakvom je ţelela da je drugi priznaju. Od svih civilizacijskih vrednosti koje je 

proklamovala, nikad nije prihvatila jednu, najbitniju: nikad nije bila moderno demokratska i nikad nije 

htela da napusti jednopartijski monopol na kome je lagodno po?ivala.   

 

Taj monopol, odrţavan kra?om izbora i nakon raspada SFRJ, zbrisan je kona?no u naletu naroda 5.oktobra. 

Podsetimo se samo, svima nama poznate ?injenice, da je S. Miloševi? priznao izborni poraz tek kad se, 

kako smo ve? rekli, uverio da ni vojska ni policija ili ne?e ili na smeju na narod. Verovantno, tog dana, ni 

njemu nije bilo sasvim jasno šta je od to dvoje u pitanju. Nama, doduše nije ni do danas. Nije jer u Srbiji se 

teško mogu  dogoditi stvarne i radikalne promene dok isti ljudi budu vlasnici velikih medijskih lanaca, 

privrednih preduze?a, kompanija, itd. Njima nije u interesu da Srbija bude zakonodavno ure?ena zemlja. 

Zakoni bi ih samo ograni?avali.  

 

Ako se odustalo od lustracije, od retroaktivnog napla?ivanja poreza, od kaţnjavanja onih koji su stekli 

богатство  nezakonito, onda se bar moraju  doneti zakoni koje ?e ti isti ljudi u budu?em vremenu morati da 

poštuju. Ako toga ne bude onda je više nego o?igledno da ?e  kriminal i korupcija nastaviti ne samo da 

uništavaju polit?ke ideale nego i da još ţeš?e razaraju ionako ve? trošne politi?ke institucije. Што отвара 

широк простор свакојаким злоупотребама., инструментализацији мафије, што води даљем 

свеопштем слабљењу  

 

Sve dok je tako, onaj ko se bori za ure?enu demokratsku drţavu, bi?e svim sredstvima uklanjan iz javnosti, 

onemogu?avan da ostvari bilo kakav uticaj na javnost, iako je formalno uklonjen bivši sistem totalitarizma. 

Pa to valjda znamo još od Aristotela. On je opominjao na manu demokratije u kojoj kleptokratska oligarhija 

moţe lako da skrajne mudre i odvaţne ljude.   
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SPORTISTI, FUDBALERI-PLANINARI-SEOSKI TURIZAM 

SREDNJI TOK DRINE-OPSTINA LJUBOVIJA 
Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 
NETAKNUTA PRIRODA, PLANINE, SUME, BRDA, ZDRAVLJE, VAZDUH, ZDRAVA HRANA ,CISTA VODA, DRINA-

NAJLEPSA REKA EVROPE I NJENE  PRITOKE, KLISURE,  SPORTSKE  POGODNOSTI-SACUVAN FOLKLOR  I 

ZDRAV NARODNI DUH , OKOLINA LJUBOVIJE NA DRINI 

 
Selo Uzovnica kod Lubovije, pored same Drine ,ima stotinak lezaja,  nadmorska vsina   oko 150 

metara,  na granici sa Bosnom( RS), selo je u dolini, odmah iznad sela su visovi do 800 metara, ili nizi, 

idealni za setnje, ili pored brzaka Drine, malo dalje su vise planine do 1.500 metara,  u selu i blizini 

postoje neophodna  igralista i sportski tereni.(futbal,, kosarka, odbojka, ),asfaltni putevi, reka( vrlo 

pogodna za pecanje, voznje camcem,kajakase, kanuiste, ali i za sve druge, jer pored brzaka ima i tihih 

recnih povrsina, leti raj za kupace) ,U selu imaju crkva, posta, prodavnica..Dolazak asfaltnim putem od 

Sapca i Beograda(200 km), ili od Uzica i Bajine Baste.  

 

Mogucnosti kupovine mleka,sira, kajmaka, jaja, mesa, zivine, voca i povrca, cistog meda, mesa, itd, u 

svakom selu postoje seoske prodavnice dobro snabdevene. Organizovani su razni programi za one koji 

to zele: rad na njivi, prisustvo  domacinskim poslovima ( muza krava, kosidba, zetva, kopanje, itd). 

,izleti, posete crkvama, manastirima, pecinama, planinama, jezerima, spustovi niz Drinu, itd. Pogodni 

putevi za automobil.i parkiranje. 

 

Bagatelne cene,pun konfor.Gostoprimljivi domacini. Prenociste-250 

+18dinara,dorucak 50 +4 dinara,  Rucak 120  +7 dinara,vecera 100+7, ili sami  pripremaju 
 

U ovom delu Srbije postoje izvanredni prirodni, klimatski i drugi uslovi ,reke, sume, planine, klisure, 

zdrav vazduh, cista planinska voda, zdrava hrana. za sportitste, fudbalere, laninare.,itd. U selu 

Uzovnica kod Ljubovije( 200 km afaltom od Beograda)postoje fudbalsko,odbojkask, kosarkasko, 

igraliste. 

 

Boravci u seoskim domacinstvima, pored Drine (nadmorska visina oko 150 metara), i u  obliznjim 

planinskim selima do 1.000 nadmorske visine (najvisi vrhovi idu do 1.400 metara, Mackov Kamen, 

Sokolska planina, Rozanj, Bobija(1270 m) Sokoline( 1220 m), kanjon Gornje Tresnjice, Nemic,kanjon  

Tribuce, Ljubovidje,  Medvednik, Povlen). U blizini je Manastir Sveti Nikolaj, ima crkvica  iz Srednjeg 

veka, kulturnih spomenika, pecine, dva jezera-Zvornicko i Peruca,  mogucnost odlazaka u Bosnu-RS, 

itd, spustovi niz Drinu( Okletac-Ljubovija 30 km, 7 casova-400 dinara), pecanje, planinarenje, izleti, 

posete manastirima i kulturnim mestima,.prirodnim znamenitostima..Mogucnost posete Romanje(sat i 

po voznje asfaltom) i Jahorine.( Poseta RS bez pasosa, samo sa licnom kartom). Ovaj kraj je sacuvao 

svoj izvorni folklor. Cuven je po gostoprimljivoscu svojih i domacina ,odlikuju ga  mir i tisina, daleko 

od civilizacije,  nezaboravan odmor i oporavak. u zabacenom kraju Srbije. Samo na dvesta kilometara 

asfaltom od Beograda.  

 

Obezbedili smo vrlo jeftin i kvalitetan smestaj i ishranu u privatnim seoskim kucama, izvrsena je 

kategorizacija, kuce su nove, ciste, sa zdravom planinskom vodom, kupatilom, strujom, kuhinjom 

lepim i cistim sobama, punim komforom, zdravim gostoprimljivim domacinima, a sve za bagatelnu 

cenu,  zasada u dva sela: 

 

Tomislav Krsmanovic 
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Jadranko Brkic: And finally let's talk a little bit about the International Society for 

Individual Liberty, ISIL for short. What would you like people to know about it? 

Ken Schoolland: It's an organization that started in the 1970's, Vince Miller and Bruce 

Evoy and later Jim Elwood were ones who thought, well there is a lot of libertarian 

foment here in the United States, but it's not getting to other countries very much. And 

 Splavarenje niz Drinu-jednodnevni spust 400 dinara 

 

 

Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

>> >> >> > 

>> >> >> > SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU-NEZABORAVNO ! 

>> >> >> > 

>> >> >> > Jednodnevni-Okletac-Ljubovija 30 km, 7 casova, sa pauzama, 

>> >> >> > cena 400 dinara po osobi. Dvodnevni – skuplje. ( Na vas 

>> >> >> > zahtev cemo vam saopstiti cenu).Spustovi u gumenim camcima 

>> >> >> > za po 10 osoba( ima i jedan splav od stabala drveca), sa 

>> >> >> > osam komora, u svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, 

>> >> >> > osiguranje,licenca. 

>> >> >> > 

>> >> >> > Ko zeli :Prenociste=268 dinara, dorucak=54 dinara, rucak=127 

>> >> >> > dinara; 

>> >> >> > vecera=107 dinara. Prevoz-licno kolima, gradski prevoz do 

>> >> >> > Ljubovije od 

>> >> >> > Beograda( 200 km) =500 dinara. 

>> >> >> > 

>> >> >> > MOGUCNOST  BORAVAKA  ZA  RIBOLOVCE-isti uslovi i cene. 

>> >> >> > 

>> >> >> > U ovom delu Srbije postoje izvanredni prirodni, klimatski i 

>> >> >> > drugi uslovi 

>> >> >> > ,reke, sume, planine, klisure, zdrav vazduh, cista planinska 

>> >> >> > voda, zdrava 

>> >> >> > hrana. za planinare. Boravci u seoskim domacinstvima, pored 

>> >> >> > Drine (nadmorska visna oko 150 metara), i u  obliznjim 

>> >> >> > planinskim selima do 1.000 nadmorske visine (najvisi vrhovi 

>> >> >> > idu do 1.400 metara, Mackov Kamen, Sokolska planina,Rozanj, 

>> >> >> > Bobija(1270 m) Sokoline( 1220 m), kanjon Gornje 

>> >> >> > Tresnjice,Nemic,kanjon  Tribuce, Ljubovidje,  Medvednik, 

>> >> >> > Povlen). U blizini je Manastir Sveti Nikolaj, ima crkvica 

>> >> >> > iz Srednjeg veka, kulturnih spomenika, pecine, dva 

>> >> >> > jezera-Zvornicko i Peruca,  mogucnost odlazaka u Bosnu-RS, 

>> >> >> > itd, spustovi niz Drinu( Okletac-Ljubovija 30 km, 7 

>> >> >> > casova-400 dinara), pecanje, planinarenje, 

>> >> >> > izleti, posete manastirima i kulturnim mestima,.prirodnim 

>> >> >> > znamenitostima..Mogucnost posete Romanje(sat i po voznje 

>> >> >> > asfaltom) i 

>> >> >> > Jahorine.( Poseta RS bez pasosa, samo sa licnom kartom). 

>> >> >> > Ovaj kraj je sacuvao svoj izvorni folklor. Cuven je po 

>> >> >> > gostoprimljivoscu svojih i domacina ,odlikuju ga  mir i 

>> >> >> > tisina, daleko od civilizacije,  nezaboravan odmor i 

>> >> >> > oporavak. u zabacenom kraju Srbije. Samo na dvesta 

>> >> >> > kilometara asfaltom od Beograda. 

>> >> >> > 

>> >> >> > Obezbedili smo vrlo jeftin i kvalitetan smestaj i ishranu u 

>> >> >> > privatnim seoskim kucama, izvrsena je kategorizacija, kuce 

>> >> >> > su nove, ciste, sa zdravom planinskom vodom, kupatilom, 

>> >> >> > strujom, kuhinjom lepim i cistim sobama, punim 

>> >> >> > komforom,zdravim gostoprimljivim domacinima, a sve za 

>> >> >> > bagatelnu cenu,  zasada u dva sela: 

>> >> >> > 

>> >> >> > 1.selo Uzovnica kod Lubovije, pored same Drine ,ima stotinak 

>> >> >> > lezaja, 

>> >> >> > nadmorska vsina   oko 150 metara,  na granici sa Bosnom( 

>> >> >> > RS), selo je u 
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they were interested in translating free market work and making it available in other 

countries, and then to develop a network of people by having conferences every year in 

various countries, especially in Europe, but elsewhere too, New Zealand, and Latin 

America and elsewhere. And Africa. 

So I joined, because I was interested to help with this sort of thing. Little did I know 

that this book would be one of their major projects in their network, one of the major 

ways for me to reach out and meet the people in other countries that are enthused about 

publishing all these editions of the book. And we still have a number of conferences, one 

is coming up in Shanghai this July (2012), my wife (Li Zhao Schoolland) is organizing. 

We have a lineup of, right now we've already got 16 committed speakers for our 3 day 

conference in Shanghai. It's going to be all about Austrian Economics in the biggest 

economy and country in the World, I mean and by economy I not yet, second in number 

to United States, but it's getting there and growing very very strong, growing very fast. 

And it's still a communist country, so it's really quite a remarkable thing to get in and 

start preaching. Actually there are a lot of free market libertarian people in China, they 

just have been muzzled to some extent and this is an opportunity to try and approach 

more free market ideas there. … This last summer we did it in Sicily and we had a 

group from all around Asia and Europe and Africa, they came. 

Jadranko Brkic: You know, that kind of work, that kind of event would really spark 

interest from libertarian groups of people in western Balkans, only if it were held closer 

to home, so what do you think about having some future events … 

Ken Schoolland: Actually this last summer my wife also organized a week long Austrian 

Economics seminars in Romania and we had talks in Bulgaria, close to, but hopefully 

yea, and there was one organization that held these liberty camps for students in 

Albania just this last summer. And more is going to be done and so we reach out, we 

invite people to talk to us about starting up these liberty camps throughout Eastern 

Europe. And hopefully it will be right next door. We like to have these camps in the 

summer, where students can get away and faculties and students can mingle up in the 

mountains or the seaside and nice friendly environment, and they talk in open and get 

to know each others really well. So we are doing a lot of that. 

Jadranko Brkic: And that reminds me to really give you the praise for the International 

Society for Individual Liberty website because it has been influential on our own 

project, Campaign for Freedom and Prosperity in Bosnia and Herzegovina, and also 

our new project Freedom and Prosperity TV that we are creating right now. It's been 

very influential because it contains the blueprint of how to create organizations, how to 

start liberty movements around the world. And we have actually taken it from your ... 

there's a section on intellectual resources and tools for action, so we basically looked 

that up and used it. 

Ken Schoolland: That's excellent to hear. And actually we need more representatives in 

that part of the World, I hope that you'll be in regular contact with us, posting update 
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stories of what's happening in your area, and this could be kind of a clearing house for 

ideas from all around the World. So that's great. 

Jadranko Brkic: We heard that you've already been in western Balkans, the Bosnia 

stepping … (laughs) 

Ken Schoolland: Ah yea, haha. Well, my wife and family, that's my wife and daughter, 

we went to Belgrade to visit our good friends Tomislav Krsmanovic and Miso 

Ognjanovic, and Richard Danicek, they were former students of mine here in Hawaii, 

actually I got a lot of students here who were from Serbia. Alex and Nada and others. 

When we were there Miso took us into the countryside, and then Tomislav took us to 

the Drina river, and we spent a couple of nights there. 

Jadranko Brkic: Right on the border. 

Ken Schoolland: Right on the border, and so we got into a boat, a fishing boat, and went 

out on the water, and they wouldn't let us have a visa over to Bosnia at that time. So I, 

boldly we went to the shoreline and I took my shoe off and I put my foot on Bosnia and 

I was there. My friend who was in the boat at the time took my passport and marked 

with a little designation that I've been to Bosnia now, at least I put my foot in Bosnia. 

Some day I'm gonna come back and do it properly, yeah. (laughs) 

Jadranko Brkic Awesome. Anybody took a picture? 

Ken Schoolland: Oh, no, no! 

Jadranko Brkic: So we can detain you … (laughs) 

Ken Schoollald: That's right, I'll make it formal next time. I've wanted to go to 

Macedonia, I have friends there, Slovenia. Well, I'd like to go visit there with my family 

again some time and then just spend a lot of time visiting throughout the countryside. 

And to visit you, maybe we could all tour together (laughs) 

Jadranko Brkic: Absolutely! Well we definitely need to work together on getting some 

events going. 

Ken Schoollad: Great, great, yeah. 

Jadranko Brkic: Well, this has surely been fun, professor Schoolland thank you for 

your time. 

Ken Schoolland: Thank you very much, I really appreciate this. This is so great, we met 

on the Great Wall of China, and now we ran across each other here again, that's  
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СПЛАВАРЕЊЕ-

РАФТИНГ-СПУСТОВИ 

НИЗ ДРИНУ 

 
Гумени чамци за 10 особа, лиценца, осигурање, појасеви за спасавање, 

водич. 

 

Цена: 1 дневни 7-8 часова, око 30 км, Стрмово-

Љубовија-400 динара. 

 

Могући су 2 дневни  3 дневни спустови, цена иста 

 

Може се доћи ујутру, обавити спуст и вратити у 

полазно одредиште.Или преноћити, 

боравити:преноћиште у селу Узовница у 

комфорним кућама са купатилима-267 динара; 

доручак-56 динара; ручак –126 динара;вечера-106 

динара( или без оброка). 

 
ДАТУМ: по вашој жељи. 
 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА: 
 Београд-село Узовница код Љубовије на Дрини, ( 200 км, асфалт), 

долазак својим превозом, или међуградском линијом( више пута 

             И З Л Е Т             
КАЊОН Г. ТРЕШЊИЦЕ 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                              Beograd,  25.8.2005 g 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.381.11.3511829;Mob tel.064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin B.Plese, pravni savjetnik 

European Court of Human Rights 

Council of Europe 

Strasbourg, France 

 

Broj predmeta:36712/04-Krsmanovic protiv  Srbije i Crne Gore 

 

Postovani gospodine Plese,  

 

Hvala na Vasem dopisu od 23 juna 2005 godine. Uzimam k‘znanju  Vasu poruku da necete vise 

potvrdjivati prijem mojih pisama, slacu  kako to Vi kazete, preporuceno sa povratnicom. Cini mi se da 

je  u pitanju neka zabuna kada kazete da Vas vise ne zovem, ja Vas nikada nisam zvao ( telefonom, 

faksom, emailom, ili na duigi nacin), sem sto saljem moja pisma. 

 

Nema znakova bilo kakvog poboljsanja u mome slucaju  moje porodice, naprotiv registruju  se ataci i 

pogorsanja. Mogu pretpostaviti da ste se Vi mojim podnescima obracali lokalnim sudskim i drzavnim 

organ ima.Mogu pretpostaviti njihove neosnovane odbrane. Lokalno sudstvo , kriminalci, mafije, 

nastavljaju svoje zloupotrebe, oni nemaju nameru da se promene. Sto se vidi i iz moga slucaja i 

prilozenih podataka i dokumenata. Dakle, ne krsi ljudska prava drzava, Predsednik Vlade V.Kostunica, 

Predsednik Republike Boris Tadic, i drugi,  koji su posteni patrioti, i moji saborci  kolege, nego to cine 

otudjeni neformalni mafijaski centri moci., ukljucujuci i sudstvo, koje zvanicna vlast ne moze da 

obuzda i privede postovanju zakona. Zbunjujuca je cinjenica da zvanicna vast  moze  Evropskom sudu 

saopstiti netacne podatke  da su moji navodi neosnovani( sto ja pretpostavljam, ali  nemam dokaze),ili 

da kazu da preduzimaju mere da se stanje popravi, a pomaka nema, sto se moze objasniti nemoci 

drzave i njenom brigom da se opravda pred Evropskim sudom, ali na moju licnu stetu, i stetu vecine 

gradjana nase zemlje zrtvi sudskih i mafijaskih nepravdi i progona. To je jednostavno 

neprihvatljivo..Ne mogu se ostvarivati licna prava pojedinaca iz vlasti, a na stetu tudjih prava, vecine  

gradjana, mene licno,  moje porodice. 

 

Ja sam ovde izlozen lincu i zbog toga sto sam  navodni sionista, da pijem srpsku krv, da sam prodao 

svoju zemlju, da sam se obogatio od krvi Srba, itd, videti sajt Serbian Defence League- 

http://sdlusa.com/sdl/ktjewtie.htm, samo zato sto je moja supruga po ocu Jevrejka, a ja sam cist Srbin. 

Ona strada navodno zbog toga sto ima jevrejske krvi, tako kazu kriminalci.. Da li neko moze biti zrtva 

krsenja njegovih prava  zbog etnickog , verskog porekla?  Na kraju ovde su i dalje zrtve bezakonja 

vecina gradjana, bez obzira na veru i naciju. 

 

Molim Vas da uzmete u obzir sledece cinjenice: teskocu moga slucaja, moje godine, da se krsenja 

mojih prava nastavljaju, ili cak ponegde dobijaju u intenzitetu, da sam ja predsednik organizacije koja 

postoji od 1975 godine, da se odtada borim za ljudska prava, da sam pretrpeo cudovisne progone, da 

sam doprineo demokratizaciji, da je imovina moje porodice i moje supruge konfiskovana, da sam 

pljackan ceo zivot, da sada zivim u bedi, nemam za hranu, lekove, da platim racune, u dugovima sam, 

nisam u stanju da izdrzavam sina, da krivci nisu privedeni  pravdi, da i dalje nasrcu na mene i moju 

porodicu, da se nasoj organizaciji svakodnevno obracaju brojni ocajni gradjani zalbama na povrede 

njihovih prava, da ovde nema stvarnih promena sa ljudskim pravima. 

 

Molim Vas  da ubrzate postupak. Ja imam vise od 69 godina, svaki dan odugovlacenja za mene je 

veliki gubitak. 

 

Pocinioci su nas progonili i progone, oteli nam, oplljackali nas, oni su vinovnici ratova, zrtava, umesto 

da budu privedeni pravdi, oni su bogati, i niko ih iz okruzenja ih ne optuzuje, putuju slobodno po svetu 

i salju u Haski zatvor cesto pogresne osobe, umesto da oni budu tamo, cime ih ohrabruje u njihovim 

kriminalnim radnjama, oni nastavljaju krajnje drsko nasilje nad nama, , imaju imovinu u zapadnim 

drzavama, otvoreno kazu da ih svet podrzava. 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                  2.9.2005 godine 

Tel-3511829;Mob.tel- 064-3095176;  

Pokret@eunet.yu 

 

 

PROGRAM IZLETA  10-11 septembar 2005 godine: 

-SPUST niz Drinu 

-Poseta Manastiru Sveti Nikolaj Soko Grad 

 

-Prvi dan subota 10 septembar:Polazak iz Beograda  7 casova., za Strmovo kod Ljubovije  , preko 

Valjeva-Debelog brda-Rogacice-Strmovo-izmedju Ljubovije i Bajine Baste( izmedju 160-180 km od 

Beograda), asfalt( pitati tacne podatke sofera)., Dolazak u Strmovo oko 11 casova.  Tamo planinare 

,izletnike,  sacekuju organizatori( ukljucujuci i mene).  

 

A.Oni koji zele spust niz Drinu (cena 400 dinara), u Strmovu se ukrcavaju u gumene camce za po deset 

osoba, osam pregrada, pojasevi, licenca, osiguranje, distanca do odredista  Ljubovije je oko 25 km, 

putuje se sa pauzama oko 6-7 casova. Ovaj deo Drine nije opasan, nema adrenalina.Vodja puta je 

kapetan Drinske regate Zoran Vojinovic (015-663122; 064-2735034). Pauza je u etnoloskom selu u 

Vrhpolju, moguce su po dogovoru jos dve pauze jer je put dug. Dolazak u Ljuboviju izmedu 17 i 17 

casova.30 minuta.  

 

B.Oni koji ne zele spust niz Drinu , idu na izlet u obliznji kanjon reke Gornje Tresnjice( nekoliko 

kilometara od Strmova ka Ljuboviji), gde obitava beloglavi orao sup,(ekoloska atrakcija), idu 

autobusom ka Ljuboviji nekoliko kilometara( sofer da vidi tacno usput), autobus skrece od puta 

Strmovo –Ljubovija uz kanjon , ide asfaltom kroz kanjon 3 km do skole, gde se iskrcava, i moze se sa 

te donje strane praviti pesacka tura uzvodno po kanjonu vremenski i po kilometrazi po zelji, posmatrati 

orlovi. Autobus treba da vrati planinare u Ljuboviju( oko 20 km daleko)  da budu tamo oko 17 casova 

da sacekaju camce i sve voze za selo Uzovnicu na rucak,  prenociste.  

 

Odlazak autobusom iz Ljubovije u selo Uzovnica( 6 km) gde ce se prenociti i obedovati . Rucak u 18 

casova.do 19 casova. Zatim DRUZENJE ( postoji pogodan objekat u dvoristu, u kome se obeduje, kod 

Mice Stajic).  Oko 21-22 casa, vecera ( gibanica, i sl). Oko 45 osoba ce obedovati na istom mestu 

,domacica Mica Stajic ( tel.015-666123, 661787, mob tel-064-1130274) i kod Slobe i Ranka 

Spasojevca,(tel.015-6661444) ce prenociti i obedovati oko 6 osoba, uvek iste osobe koje i prenoce. 

Ostali ce prenociti u susednim kucama u blizini kuce Mice Stajic.  Zvati Micu Stajic za detalje obroka, 

prenocista. .Svi posetioci ce biti smesteni po kucama u selu, u precniku od oko 1 kilometar, zaduzena 

za smestaj Mica Stajic. Cena prenocista po osobi je 268 dinara, dorucak 56, rucak 126, ( dogovoriti se 

sa Micom za meni, ruca je ukusan i obilan), vecera 106 dinara.O obrocima se dogovoriti sa Micom 

Stajic i Slobom Spasojevic, najvise sa Micom jer ce ona pripremiti obroke za ogromnu vecinu. Cena 

moze biti i visa ukoliko se zahtevaju bolji obroci. 

 

Napomena: ukoliko je vreme lose moze se spust niz Drinu pomeriti za naredni dan, nedelju 11 

septembar., a u subotu obaviti poseta Manastira Sv Nikolaj-Soko grad. 

 

-Drugi dan  nedelja 11 septembar, :Dorucak u 8 casova. U 9 casova polazak za manastir Sv.Nikola 

Soko grad( oko 10 km distanca od sela Uzovnice), koji je sagradjen pre nekoliko godina, zahvaljujuci 

Vladiki Lavrentiju, na nadmorskoj visini od oko 450 metara, ( monahinja sestra Jovana-Johana 

Nemica, je unuka nemackog generala Fon Lera, glavnokomandujuceg nemacke vojske na Bakanu u II 

Svetskom ratu, inace je Fon Ler bio Luzicki Srbin), posle 1 km petnaesto minutno  zaustavlanje kod 

prve vodenice na recici Gracanici nedaleko od njenog usca u Drinu, na putu ka manastiru.,koja jos 

uvek melje, zatim 1 km dalje zaustavlajnje kod druge slicne vodenice. Oko 10 casova dolazak u 

manastir, razgledanje manastira do 10  casova i 30 minuta. Od 10 casova 30 minuta do 11 casova 10 

minuta uspon na cuvenu srednjevekovnu tursku  tvrdjavu Soko, poslednje tursko uporiste koje je 

oslobodjeno tek 1870 godine( Turci  nazivali ovu neosvojivu tvrdjavu ―Sultanova nevesta‖). Po zelji 

uspon na Rozanj 970 metara, oko 4-5  km daleko do manastira, do 13 casova, povratak sa Roznja oko 

14 casova. Dolazak u selo Uzovnica na rucak oko 15 casova. Rucak:15-16 casova. Od 16-18 casova 

voznja po Drini camcem ,po zelji za one koji nisu bili na spustu( 1 sat 120 dinara). 

 

SRETNO 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                              Beograd,  19.9.2005 g   
Stanka Paunovica 70, 11090 - Beograd   
Tel.381.11.3511829;Mob tel.064 - 3095176;  Pokret@eu net.yu   
  
  
Gospodin B.Plese, pravni savjetnik   
European Court of Human Rights   
Council of Europe   
Strasbourg, France   
  
Broj predmeta:36712/04 - Krsmanovic protiv  Srbije i Crne Gore   
  
Postovani gospodine Plese,    
  
Zahvaljujem na   Vasem dopisu od  6 septembra  2005  godine.    
  
U medjuvremenu se umnozavaju nezakoniti postupci lokalnog sudstva i nasrtaji kriminalaca.:   
  
- Okruzni sud u Beogradu (Kz.br. 1577/05, od 30.6.2005 g) svojim Resenjem odbija moju Zalbu protiv  
Resenja Drugog opstinskog  suda u Beogradu sa obrazloze njem, da nije podneta blagovremeno - 
Dokument broj 1.Trazi povrh svega od mene da platim sudske troskove u visini od 10.000 dinara na  
ime pausala u roku od 15 dana.A ja sam siromasan covek na ivici socijale.Sto je netacno, moj odgovor  
od 19.9.2005 godine, sa  dokumentima koji se u njemu spominju:Dokumenti broj 2, 3, 4.Znaci nema  
pravde, ohrabrivanje kriminalaca, i na kraju jos novcano kaznjavanje zrtve. Inkriminisana okrivljena  
osoba  nastavlja da cini krivicna dela , sto se vidi iz prilozenih dokumenata, njenih  
poruka pod punim menom i prezimenom poslatih preko Interneta. Tako u poruci od Sept 13, u prilogu,  
poslatoj preko vise srpskih foruma, ona kaze da ce me smestiti u resetke, preti okrivljenim  
 vredja i klevece, bez ikakv og povoda sa moje strane. U ovoj poruci me optuzuje da dovodim  
u zemlju clanove ISIL - a San Francisco(  www.isil.org) , ciji sam ja predstavnik za Srbiju i Crnu Goru,  
 me stalno klevece javno da sam agent SA D i Francuske. 
godinama uznemiravaју, indoktriniraју  protiv mene svojim  
sajtom(Serbian defence League - http://sdlusa.com/sdl/ktjewtie.htm)izvesni Borisom Pribic  koji zivi u  
SAD koji stalno gov ori o meni da sam isprljao ruke srpskom krvlju, da sam prodao Srbiju, da sam  
agent CIA, cionista, itd. oni umisljaju da su ―zastitnici Srpstva‖, a da  
sam ja ―mondijalista‖ koji potajno radi na slabljenju nacije, te da me treba  unistiti kao gamad. Nazalost,  
slicnih neznalica  – kriminalaca ima i u sudstvu , medju gangovima razvlascenih kadrova koji su me  
progonili za vreme J.B.Tita i Milosevica, koji ih  instrumentalizuju  da mi se i  
dalje svete.Oni otvoreno kaz u da mi kontrolisu stan, telekomunikacije, raspituju se za moje zdravlje,  
prete ubistvom, stavlajnjem iza resetaka. Sudovi ih kao sto vidite brane.Policija upucuje na  
sudove.Cime je ova grupa opasnih kriminalaca ohrabrena..Na delu je dskretni ali vrlo opas an obracun,  
sa ciljem ruiniranja zdravlja, tiha likvidacija. Ja imam 69 godina, loseg sam zdravlja, to je podmukao  
napad na moj zdravstevni integritet. Izvesni D. R  iz Beograda, ciji otac je bio komunisticki  
funkcioner,  koji je pre vise godina se  .otselio  u Francusku,  
me je ostro kritikovao  
zbog mojih stavova o ljudskim pravima ovde, kazao da ima odlicne veze u Evropskom savetu,  da ce  
moj u zalbu Evropskom sudu opstruirati. Ukoliko je to ucinio, molim procene na osnovu argumenata, i  
da se meni da pravo na repliku..   
-   Gradski sudija za prekrsaje svojim neosnovanim i pravno neargumentovanim Resenjem  X174  

Up.br.186201/03 od 27.7.2005 g  je odlu cio da obustavi prekrsajni ostupak protiv okrivljenog  
 - Dokument broj 5                                                                                                         
Moj odgovor od 19.9.2005 godinje - Dokument broj 6                                                                           
Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka od 28.2.2005 godine - Dokument broj 7.Cime gradski  
sudija za perkrsaje direktno krsi zakon,    

-     
 - , -  
godine, sto je odugovlacenje.                                                                                                                     
U prilogu moj odgovor - Dokument  broj 8   

-   U prilogu moj dopis Ministarstvu za telekomunikacije i MUP -  Srbije od 5.9.2005 godine - 
Dokument broj 9. Nastavlja s drasticna telekomunikaciona blokada..   
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Dear Stefan,   
  
I am glad that you would like to come here to spend your vacation with your wife.You are welcome.  
Hope you understand the kinde of tourist arrangement.It is village tourisme, FULL PACKAGE  
(lodging, breakfast, lunch, and   
dinner included)is in  the home of the owners in the village Uzovnica, Western Serbia, on the river  
Drina, border between Serbia and Bosnia( now Serbian Republic).The price is 10 euros per day for a  
full package (lodging and 3   
meals included).   
  
Ken Schoolland, Virgis Daukas and  his son, and Geo Olson spent in this village some days in last  
Jully.They enjoyed it very much,expressed will to buy very old abandoned very cheap houses, or to  
instal libertarian small colony in the abandoned school.   
  
The charm of this area is evasion, ho nest and hospitable hosts, and certain authentic folklore ,far of  
hotels, tourists.Please look again below the attached datas aboute this area.It is rather rustic ambient ,  
this village called Uzovnica  is located in the middle part of Drina‘s flow, in Lju bovija county,  
Serbia,Ljubovija is connected with Belgrade by asphalt road. Uzovnica is just a place from where to  
make visits. It is only 200 km away from the capital, with good bus routes that frequent it several times  
per day, and also connect it to man y other cities and towns. The price of the bus fare is about 500  
dinars one way(aboute 5  euros), and it takes you to Ljubovija in 4 hours. Uzovnica is at 160 meters of  
altitude, in the direct proximity of mountains above 1000 meters of altitude, with Drin a just some  
hundred meters away, and 5 kilometers away from Ljubovija by asphalt road.You will finde here some  
photos of the home, it is modest or rustic, but with all necessary comfort .Uzovnica is in the valley , it  
is possible to make walks surronudnig  hills, to visite orthodox monasteries and medieval churches,   
make rafting, visite lakes, swiming, ( if weather is good), gorges, forests, meadows, tributaries, air,  
clean waters,beautiful rivers, eagles, caves, working mills from medieval times, meet  our  honest an  
friendly hosts, local libertarians, authentic folklore all in peace and tranquility of somewhere untouched  
nature. I am ready to prepare for you programme  on your best convinience.I will be there in that time.   
  
You are welcome, in either next w eek or the following one, on your best convinience. Take into the  
consideration the weather, it is better the next one, you decide on your best convinience. Probably you  
will go to the Adriatic sea also .If I can provide you a support aboute the visa ,plea se tell me it. I am  
really glad to accept here libertarians , here is a real terra libra for them.    
  
Regards   
  
P.S I have some problems with PC, please send me also message to this  email address - 
pokret@eunet.yu and also to - tom@eunet.yu   
  
  
  
  
  
  
Very attractiv e and affordable tourist packages for libertarians, members, and ISIL supporters   
      
  
  
Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090 Belgrade   
Home: 011 - 35121829, cell: 064 - 309 - 5176; pokret@eunet.yu;   
  
Very attractive and affordable tourist packages for li bertarians,   
members, and supporters of ISIL in Serbia this summer!   
  
―Health is the greatest treasure, if you have health you have hope, if   
you have hope you have everything.‖   
  
The river Drina, its mountains, gorges, forests, meadows, tributaries,   
air, clea n waters, its ecologically clean food, climate, honest  

 

and 
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Dear Ken, 
 
I received answer from Shura, please finde below translation in English.Here is also my answer to Shura 
in English.,sent now to her. I am awaiting her answer. Some, modest summe of money is necessary. She 
likes Drina,she is from Bosnia, Bosniak, but Drina comes from Montenegro., Drina is Montenegrian. Drina 
during whole its course now flows through Serbian countries, no Muslims, before it was diferent, but they 
are returning slowly, and Serbians are returning to Federation of Bosnia  and Herzegovine( Muslims). 
There are also tensions between Serbia and Montenegro, balcanic affaires, it is very sad.Hope to do after 
Bosniak, if successful, and Montegrian translation. 
 
Best greetings 
Tomislav 
 
Translation of Sura’s message. 
 
Respected Tomislav, 
 
I am glad that you are alive and in good health.It is the matter of the real ,indestructible men from  the 
good Balkan.In the connection with the possible cooperation, here are some my positions:I am a new 
Publisher, mainly from the foreign languages to the locales languages, because there are so many young 
peoples who know well foreign languages and are again without an employement. In same time, such 
literature(foreign) is needed by us. 
The way of my work is that is indispensable to finde sponzor for  two positions: translation and the printing 
house. And this is so  because, it is most often the matter of the titles( of the books), which are not just 
commercial. But such titles are in same time NEEDED. So doing, till now for the published titles, I was 
sucessful to prepare the materials, and to finde financial means. 
Writte me something more aboute the book which you propose to me, how do you concevise our 
cooperation, ( may be you have translator, or good printing house, or sponzors, or copyrights?all 
combinations are good). 
I am glad to take participation in something what is well for all of us. 
Many greetings   
Shura Dumanic 
 
 Translation of my message to Shura 
 
Dear Shura, 
 
I was glad to receive your answer, hope you are well and good health. Keep good souvenir of you, your 
defunt husband, family, wish you succes in publishing businesss. Thanks for compliments, we and you 
from here, we are strong, I do human rights, books, tourisme on our Drina( you are from Tuzla, near 
Drina) professor Schoolland the author visited recently Drina, he liked it very much. It will be great 
pleasure for me to meet you if you come again to Belgrade. 
 
As far as answers to your questions aboute our possible cooperation, as you claim, all the combinations 
are good: 
-I told something aboute the book, it is kinde of best seler translated in 35 languages, professor 
Schoollland told more aboute it, look the webs please, it is a good moment to translate into Bosniak, the 
book is precious tool to teach youngs aboute the free market, and it is needed now here.Please look also 
the web of ISIL www.ilis.org.Abouet the book:100 pages, datas aboute the paper, covers, as Croatian), 
dmensions, 15,7X23,3, coppies -200 ili 300 ,17 photos 
-to say you immediately, taking into consideration any combination, to you belong all the coppies( 200.or 
300 ), the segments to by in Bosnia are:NGO,s ,schools, universities, libraries, etc. The objecti of the boo 
and the author is to teach the youngs aboute the freee market. and transition. 
-coppyright is gifted by the author 
-as far as financial means, it is allways probem, professor is embarassed by the real admnistration, 
aboute 35 editions,.it takes time, big work, the profit is not th aim, it signiffies financial limitation, I have 
here printing house, probably 1 eur, or les by coppy, including and computer setting, I would assure 
transport t you, if you better printing condition there okay, there is open question of translation, into  
Bosniak. I suggest , following solution:Mate Loncar, professor of Faculty of Philosophy, University of 
Belgrade, Croatiian literature and language, and his wife Vesna, suppose you know them, excellent 
professionals, translate the book from English to Croatian, (Nas glas, Zagreb, 1996., I propose to 
translate from Croatian into Bosniak, If we translate from English to Bosniak  is more complicated, no 
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Hi there Tomislav     
thank you so much for your kindness and all the memories from this summer. I received your first mail 

as  I was just about to leave Sweden to move back to Ireland. I was going to go through on the ferry boat 

to  Ireland but my computer did  not work on the boat. Now, I am back in Ireland and starting up a new  
chapter in my life here. I've just put everything else aside. I don't like excuses but just want you to 

know  that I still haven't gone through my emails from July. And I want to spen a  good bit of time with your mails  
so I am just writing you this in the meantime. It is so easy for something that is far away to be on the  
backburner. In fact, I haven't talked to Ken or Virgis yet either. Don't think that I am disenchanted. I 

have a  feelin g that Virgis is a bit swamped too. Since I had only planned to travel for a few days but was gone for  
a month so many things piled up for me.     
Now I know I have another hectic week in store for me but I will be back with you soon again. My land  
preference  was that of the top of the mountain, by which our fate was 'in the hands of god'. Have you  
gotten any updates on the price by that man? Was he, in fact, the owner of that land? What is your  
address Tomislav, and the address of your landlord? Please thank  them for the raspberry drink. It was  
very much appreciated by the entire family.     
Be well for now     
Geo   
  
Dear Geo,   
  
Glad to receive your message and to learn aboute your returne to Ireland. My wishes are going to you to do the 

best  things in Ireland. I keep  very good souvenir of all of you  during your stay on Drina. Thank you very much for  
coming there.   
As far as land and house, I am ready to proceede, it is a real work  including some tascs, but if you really wish it. 

In  the affirmative, I have to investig ate to know the identity of the owners, the prices, juridical regulations, taxes, etc. I  
will engage me serriously in that task, but if you really decided to do it? It would be great for libertarians to 

come  there, to have there our‖terra libra‖.I got pict ures,  this area is beautifull, it is mid Drina, half - mountine river, but  
upper Drina is wilde and with high mountines, the charm of this area is isolation, far of civilization. Sweden is 

also  very charming country, and Ireland too.    
I live in Belgrade, no t in Uzovnica( the name of the village), my address is: Stanka Paunovica 70, 11090 - Beograd,  
tel.381.11.3511829;Mob tel - 064 - 3095176;Pokret@eunet.yu.The address of lanlord is Mica Stajic, 15319 Uzovnica,  
Serbia. For the moment I am in Belgrade, but I hope to  go again on Drina for some days begining  
September.Uzovnica was till now without tourists (excepts cousins and some friends ), I brought this sumer 

more  than 300 tourists /nights, hope to overcome till  the end of the season more than 500. In my opinion t his area might  
be interesting for some segments of  western  tourists liking rafting and village tourisme, evasion., folclore, with  
more modest revenues.. You were first foreign tourists, I am very interested in your objectif impressions, 

especially  becaus e you are involved  in tourisme industry.   
I am glad to informe you that we hope to publish now professor Ken Schoolland‘s book JG in Bosniak, and after  
that I hope  in Montenregrian . I have to give you some explanataions aboute the bill of your stay in Uz ovnica. I  
invited  all of you , to spend one day and to have 1 day rafting, on Drina, the president of The Community of  
Ljubovija Vidoje Jovanovic promissed to cover those  costs, to promote tourisme in the area. You decided to  
prolong  your stay, and acce pted to pay 10 eurs by day per person, the landlords accepted it too. Everything was  
okay,  but last day Savo ( the  owner of home )suddenly told me that I have personelly  to pay him immediatelly 

the  sum of 11.780 dinars, but not the Commnity.  
different approaches  to the tourism activities between Savo and his family. I have nothing with it, please excuse 

me  for this unpleseant event.  I am here to be in your service.   
  
With the best regards   
Tomislav   
  
  
  
  
  



2004 
 

 

 

-Документ број 36. 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

poruka za Danijelu Jeftovic 

 

Danijela, 

 

U prilogu Program izleta. Molim Vas jos jednom proverite  sa soferom distancu i vreme  dolaska  u 

Kanjon Gornje Tresnjice, da bih ja mogao da vas tamo sacekam.U kontaktu smo. 

 

Dovidjenja 

Toma  

 

PROGRAM IZLETA za nedelju 11 septembar 2005 godine 

 

POLAZAK iz Kragujevca u 7 casova ujutru autobusom preko Valjeva-Debelog brda- Rogacice- gde se 

skrece ka Ljuboviji i kod sela Drlace se skrene u kanjon Gornje Tresnjice,(oko 10-15 km od Rogacice)  

ide se asfaltom u usce recice Gornje Tresnjice, do skole( oko 3 km) gde cu vas ja sacekati da vam 

budem vodic kroz kanjon , i zatim do Manastira.Bicemo u kontaktu mobilnim( ponegde se zbog 

planina gubi veza,  i zbog RS- Bosna). 

 

DOLAZAK u Kanjon Gornje Tresnjice oko 11 casova kod SKOLE. Razgledanje oko 1-2 casa Gornje 

Tresnjice, do 13 casova. 

 

ODLAZAK U MANASTIR SOKO SVETI NIKOLAJ u 13 casova, distanca oko 35  km, asfalt, prema 

Ljuboviji, prodje se Ljubovija, pre sela Uzovnica kod mesta zvanog Usce, se skrece ka 

Manastiru,(Usce-Manastir oko 8 km), dolazak u Manastir oko 13 casova 40 minuta. razgledanje 

manastira od 13 casova 4o minuta do 14 casova. Uspon na kulu SOKO grad, cuveno tursko utvrdjenje 

oko 40 minuta, do 14 casova 40 minuta. Uspon na vrh Rozanj( 979 metara) ko zeli, do 15 casova, 

povratak u Manastir oko 16 casova. 

 

RUCAK u selu Uzovnica oko 9 km od Manastira, asfalt, ka Malom Zvorniku, od 16 casoav 30 minuta 

do 17 casova 30 minuta. 

 

POVRATAK u Kragujevac u 18 casova, DOLAZAK oko 22 casa i 30 minuta. 

 

SRETNO 
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 DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU   
  
PRIVATNA TUZBA SA OSTETNIM ZAHTEVOM   

  
Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic iz Beograda, predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava,  
Stanka Paunovica 70, 11090 - Beograd   
  
Okrivljeni:NN lica  -  ciji identitet ce sudu dati TEL EKOM SRBIJA, Izvrsna direkcija regije Beograd,  
Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj :118252/05 , od 03.8.2005 godine - Beograd   
  
Podnosim ovu Privatnu tuzbu sa ostetnim zahtevom    
  
Protiv NN lica   
  
  
Po savetu  TELEKOM SRBIJA, (Izvrsna direkcija regije Beograd,  Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj  
:118252/05 , od 03.8.2005 godine - Beograd,)  zato sto sam  vec duze vremena bio uznemiravan   
telefonom. Sto se sastojalo u zvonjenju, kada dignem slusalicu niko ne odgovara, cuje se dahtanje, ili  
pak ponekad  psovke, uvr ede, klevete, pretnje smrcu, itd. Napominjem da se radilo o nekoliko razliciih  
lica ne samo o jednoj osobi. Povremeno bi ovakva uznemiravanja se smanjila a ponekad su dobijala u  
intenzitetu, sto je bilo povremeno, i trajalo bi po nekoliko nedelja.Tako je b ilo u junu, julu i avgustu  
ove godine. Telekom je bio postavi lovca u periodu  05.7.2005 g do 25.7.2005 godine te je registrovao  
ova telefonska uznemiravanja:   
  
DOKAZ: dopis  meni TELEKOMA SRBIJA, Izvrsna direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1,  
n jihov broj :118252/05 , od 03.8.2005 godine - Beograd   
  
U ovome periodu je bilo svakodnevno,  danju  i nocu, na desetine  poziva anonimnih osoba, to je bila  
istinska tortura, vrlo intenzivan stres, narocito nocu, bio sam sprecen u radu, svakodnevnom zivotu,  
m irnom nocnom snu - a patim od nesanice za sta posedujuem lekarske nalaze, moja nesanica se naglo i  
trajno pojacala, bio sam preplasen jer su mi pretili licnoj bezbednosti.   
  
Telekom je i ranije u nekoliko navrata bio ostavljao lovca i regsitrovao slicne poziv e:   
  
DOKAZ: dopis Telekoma Srbija meni Broj 35063/04 od 20.1.2004 godine.   
  
Pravna sluzba Telekoma me je obavestila da je postupila po Pravilniku za ovu svrhu, i savetovala me  
da se obratim sudu ovom tuzbom, Telekom ce  dati sudu identitet osoba NN okrivljen ih,  to isto su me   
savetovali i OUP Rakovica i MUP Srbije.   
  
Nema vise istinskih uznemiravanja, ali se povremeno javi neko sa pretnjom, uvredama, to su iste te  
osobe, sto se desilo  juce 18.9.2005 godine, oko 17 casova,  kadai m je izrecean pretnja licnoj  
bezbednosti. Danas 19.9.2005 godine ponovo podnosim Zahtev Telekomu Srbija da postavi lovca.   
  
S‘obzirom na prednje stavljam    
  
                                                          P R E D L O G   
  
1.da se pred tim sudom zakaze i odrzi glavni pretres   
2. a  se na glavni pertres pozovu:Privatni tuzilac, Okrivljena NN lica ciji identitet ce dati Telekom  
Srbija, i Telekom kao navedeni svedok sa dokazima   
3.da se pribavi od Telekoma listing sa svim podacima i na pretresu procita    
4.Da se NN okrivljeni po oceni sv ih ovih dokaza izvedenih na pretresu oglase krivim za pocinjena  
krivicna dela i osude po zakonu   
5.Da mi isplate ostetu od 400.000 dinara za nanete stete zdravlju i druge stete   
  
u Beogradu 19.9.2005 godine                  Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunov ica 70 

 

 

 

, 11090 

- Beograd   
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POКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 

C/O Toмислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, 11090-Београд 

Тел.011-3511829;Moб.тел.-064-3095176; Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

 

 

                                                        ПЕТИЦИЈА 

 

 
Упутство за потписивање ПЕТИЦИЈЕ: прочита се РЕЗИМЕ и ако се 

слаже потпише се доле на крају текста , на за то прописаном месту. Уколико 

неко жели може прочитати детаљна објашњења ИНТЕГРАЛАН ТЕКСТ. 

 

 

 

 
 

         MEDICINSKA DEKLARACIJA 
 
       ЗДРАВСТВЕНА КАТАСТРОФА-  NAS UNI[TAVAJU- 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ЧИТУЉАМА-NACIJA KOPNI I 

NESTAJE. БРАНИМО СЕ! ПОЗИВАМО ДРЖАВУ I 

ME\UNARODNU ZAJEDNICU ДА ПРЕДУЗМU МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

ЗДРАВЉА ГРАЂАНА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ. 

  
PREDSEDNIK DR@AVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE Svetozar 

Marovi} 

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE  Boris Tadi} 

PREDSEDNIK VLADE SRBIJE, Dr Vojislav Ko{tunica 

POTPREDSEDNIK VLADE  Dr Miroqub Labus 

Vuk Dra{kovi}, MINISTAR SPOQNIH POSLOVA 

MINISTAR ODBRANE SCG  

Rasim Qaji}, MINISTAR ZA QUDSKA I MAWINSKA PRAVA 

DIREKCIJA ZA INFORMISAWE- Slobodan Orli}, Direktor 

Direkcije za informisawe Saveta ministara SCG 

Prof.dr. Zoran [ami,  PREDSEDNIK SKUP[TINE DR@AVNE 

ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 

PoslaniЧki klub  DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE  

SAVEZNI SUD, Miroslav Vrhov{ek, predsednik 

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE,  Zoran Stojkovi}, ministar 

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA SRBIJE, Dragan JoЧi}, 

ministar 

MINISTARSTVO ZA NAUKU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE, 

Aleksandar Popovi} ministar 

MINISTARSTVO ZDRAVQA, Tomica Milosavqevi], ministar 
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CPotpisnici: 

1.-.Djordje Jovicic, Sarasota, Florida 34229 2.-Dejan Vuksanovic,  Predsednik Mesnog Odbora-Srbian 

National Defense in america Chicago, Illinois USA3.-Natalija Zivkovic, Lole Ribara 37, Arandjelovac  

4.-Djalovic Ivan, Bukovik, Arandjelovac 5.-Djalovic Dobrica , Bukovik6.-Djalovic Vesela,      "  

7.--Milutin Calic, advokat, Nis, Sindikalniih stanova br.16 8.- Cvijeta Jeremic, Bajina Basta.R.Tadica br.22 

9.-Savo Bakic, Popinci, Sr.Mitrovica 10.-Vera Bakic        " 11.-Slavica     Bakic   " 12.-Zorica Bakic    " 

13,-Ljilja Nenadov, Beograd, Roze Luksemburg br. 11 14,--ing Slobodan Racic, Ozrenska 13, Beograd 

15.-Dara Racic                           " 16.-Miodrag Racic                      " 17.-Miladin Racic                        " 

18. -MIlan Zivkovic, Lole Ribara  37, Arandjelovac 19.-ing.Mihajlo Pavlica,Krajiskih brigada 62, Banatski 

Despotovac20.-Mile Dimitrijevic, Kladurevo, Pozarevac 21.-Zvezdan Milivojevic, Mose Pijade 6, 

Lazarevac 22.-Tomislav Gluvic, Ripanj 23. --Mila Pavlovic, Ljube Vuckovica 11, Beograd 

24. -Olivera Vukcevic, Nikole Tesle 6, Centa 25, -Ljubica Dimitrijevic, Nikole Spasica 3, Beograd 

26, -dr Branislav Pavlovic, predsednik  Napredne stranke 27, -Ljilja Sivcevic, Milutina  Blagojevica 4, 

Beograd28. -Nada Jonovic, Milutina Bojica 7, Beograd 29. -MIladin Salovic, Jurija Gagarina 75, Novi 

Beograd30. -Blazo Popovic, predsednik Udruzenja podstanara Jugoslavije31. -Slobodan Petrovic, 

predsednik Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije 32. -Milosav Aleksic, Kijevo, 17 oktobra 80 

33. -dr.Obren Cicovic, Zlatiborska 4, Beograd34. -Petar Bjelanovic, Valentina Vodnika 3, Beograd 

35. -dr.Jovan Gucic Avde Karabegovica 2, Beograd 36. -Dusan Grujic, Grahovska 5, Beograd 

37. -Mladen Dimitrijevic, predsednik Radikane stranke ujedinjenja-38. -Miroslav Kostic, predsednik 

Svesrpskog saveza39. -Danilo Krstajic., clan Udruzenja Golootoacana 40. -Nole Lekaj, predsednik 

Demohriscanske stranke Jugoslavije41.-Velizar Markovic, Styevana Supljikca 145, Pancevo 

42.-Milica Bogdanovic Saracevic, Partizanska 79,Beograd 43.-Ranko Milovanovic, predsednik Stranke 

zanatlija44.-MIlan Mladenovic, predsednik Konzervativne stranke45.-dr.Jovan Marjanovic, profesor 

Fakulteta politickih nauka46.-ing Momcilo Oparnica, Sarajevska br  , Beograd47.-Vidoje Jeremic, R. 

Tadica 22, Bajina Basta 48-Milovan Milanovic, JMBG 1605937791014, Bajina Basta 

49.-Gorgina Milanovic   "50.-Ljiljana Milanovic   "51.-Mitar Milanovic  "52,-Gorica "53.-Marica Kondic , 

JMBG-2801950795014, Baina Basta54.-Danica Gagic, bajinia Basta 55.-Veselin Trumbic, Bajina Basta 

56.-Stojadin Cvetanovic, Bajina Basta 57.-dr.N.Rasulic, Proleterske solidarnosti 49 58.-Jovan Savic, Janka 

Lisjaka 29 59.-Slavoljub Djukic, Panciceva 12 60.-Milovan Radisavljevic,  Leposave MIhajlovic 14 

61.-Goran    ‘" 62.-Vukosava    " 63..Marinko Brcic, Ruzveltova 11, Beograd 64. Mile Markovic, Ustanicka 

224 65,.Zoran Pantovic     " 66.-MIlan Pantovic     " 67.-Zagorka Mladenovic   " 68.-Marica Ivkov, Curug, 

Nikole Pasica 53 69.-dr.Zivorad Vukovic, Predsednik sindikata Nezavisnost Nuklearni institut Vinca 

70.-dr.MIhajlo Dragic, predsednik, Stranke deviznih stedisa  71.-Rade Micic, glavni i odgovorni  urednik 

lista DRZAVA -72.Danica Bozovic, Hadzi Mustafina  6,Beograd 73.--D. Bekker-Isakovic, Emmen, 

Nizozemska 74.Sfera Paun Vrsac, Sterijina 111, Vrsac 73.-Ilona V uksanovic, Alberta , Kanada 

74.-Sfera Paun Sterijina 111, Vrsac 75.-Jovan Jovanovic, Sabac, Zike Popovica 37 76.-Ljiljana  Jovanovic 

" 77-Slobodan Jovanovic, Sabac, 7 jula 2 78-Nevenka Jovanovic      " 79-Nikola Poznic, Banatsko 

Plandiste  80-Milan Poznic, "81.Milorad Dimitrijevic, Kladurevo 82.Savka "                            "83.Seka 

Veselinovic,       "84.Goran  Zaric, Ranovac 85.Zoran Jovanovic, Petrovac na Mlavi 86.dr.Rakicevic 

Bogoljub, zubar, Petrovac na Mlavi 87.dr.Dragan Stanojevic,             "88.Krinulovic Dragoljub, Ranovac 

89.Krinulovic Milena "90.Krinulovic Sonja   "91.Jankovic Sava     "92.dr.Desanka Krstic. Kanada 

93.Ruzica Jovanovic, Popinci 94.Ivan Jovanovic"95.Rada Marjanovic   "96.Aleksandra Pesic, Pohorska 9, 

Novi Beograd97.VIda Ilic, Beograd, Trise Kanclerovica 10 98.Lazic Petar, Vrbnica,99.Slavica Djordjevic, 

Veliki Popovac, Petrovac na Mlavi 100.Zivorad Djordjevic   "101.Bozidar Floranovic, Ranovac 102.Milica 

Floranovic   " 103.Miroslav Lackovic, Bukovska reka, Kucevo 104.Dana Miljkovic, Melnica, Petrovac na 

Mlavi 105.Tomisilav "106.Aleksandar Rajic, Ranovac 107.Jelisaveta   "108.Dragisa      "109.Radivoj 

Maksic, Bul. Veljka Vlahovica 26, Zrenjanin 110.Slavica Dragin,       " 111.Goran Gruzling        

"112.Slavica Vencev      Bul.V.Vlahovica 61,Zrenjanin 113.Miroslav Paunovic  Bul. V.Vlahovica 

15,Zrenjanin 114.Slavica Colakovic  Bul. V.Vlahovica 44, Zrenjanin 115.Ljubisa Velisavljev, Tamiska 47, 

Botos 116.Sucu Ana, Banatski Despotovac 117.--Olivera Pavlovic, Beograd 118.-Desimir Kriscanovic, 

Bukovicka reka, Kucevo 119.-Zoran Markovic, "120.-Dragisa Filipovic "121.-Negomir Mihajlovic     " 

122.-Velja Karabasevic    "123.-Velibor Makujevic    "124.-Milan Poznic  , Banatsko Plandiste 

125-Dragica Gucic, Avde Karabegovica 2, Beograd 126.Olga Jeftic, Zidarska 2, Beograd 

127.Jovan Jeftic, Sabac 128.Dragica Vesic  "129.Dragana Pantic  "130.Goran Colic   "131.Zeljko 

Dragosavac    "132.Jadranka Jankovic  "133.-Svetlana Filipovic  "134.Svetlana Lukic  " 

135.Miljan Drazic  "136.Dragica Jankovic  "137.Branko  "138.Gordana Nikolic  "139.Biljana Pajic   " 
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PETICIJA-MEDICINSKA DEKLARACIJA 

 

Razotkrijmo procedure, uzrocnike, vinovnike, unistavanja zdravlja gradjana Srbije i Crne Gore. 

Udruzimo se u odbranu, mobilisimo sve  nase snage.Dok nije kasno SVECA DOGOREVA! 

 

Danas cetiri nova potpisa:  

 

21. Tomislav Gluvic,,                             Ripanj                                                        Tomislav Gluvic 

22. Mila Pavlovic,                          Ljube Vuckovica 11, Beograd                       Mila Pavlovic 

23. Ljubica Dimitrijevic,                 Nikole Spasica 3, Beograd                           Ljubica Dimitrijevic 

24. Mladen Dimitrijevic,             predsednik Radikane stranke ujedinjenja         Mladen Dimitrijevic 
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Tomislav Krsmanovic, Stana Paunov ica 7, 1109-Beograd 

tel-3511829; Mob tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

MUP Srbije 

 

OUP Rakovica 

 

----- Original Message ----- From: Kosta Eric To: 

ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com Cc: Pokret Sent: Saturday, September 24, 2005 

8:04 PM Subject: Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:Odgovor d.Vukoticu  

O CEMU SE OVDE RADI?  

KRSMANOVIC DRZI KOMPJUTER U SVOME STANU NA MILJAKOVCU!  

ON IMA ADRESE SVIH BIVSIH I SADASNJIH LUDAKA SVOJIH SAPATNIKA.  

UZ POMOC NEKIH NVO (NAJVECIH VUCIBATINA I OLOSA) USPEVA DA SE  

ODRZAVA NA POVRSINI PLIVAJUCEG I PLUTAJECEG DJUBRETA KOJE JE  

STVORENO NA SRPSKOJ SCENI ZA ZADNJIH 15-20 GODINA.  

UMOBOLNOG PAVLICU KORISTI KAO RUKAVICU SA KOJOM HVATA VRUCE  

I NEZGODNE TEME, ZNAJUCI DA SU OBOJICA NA NEKI NACIN PRED  

ZAKONOM ABOLIRANI JER SU NEURACUNLJIVI!  

PORUKE PISE KRSMANOVIC I SAM NA NJIH ODGOVARA, STO JE SLUCAJ  

I SA OVOM DONJOM PORUKOM!  

OVO JE PISAO KRSMANOVIC U SVOME MANIRU SA SVIM SVOJIM MARIFETLUCIMA  

U POGONU A NA RACUN BOLESNOG I SMUSENOG PAVLICE, KOJI PAK ZIVI U NEKOJ  

BANATSKOJ SELENDRI OKO DELIBLATSKE PESCARE, COVEK BOLESTAN,  

BEZ POSLA, BEZ TELEFONA A O KOMPJUTERU DA NE GOVORIMO.  

ISTE TRIKOVE KORISTI TA BELOSVETSKA BITANGA I KADA PISE KOJE KAKVE PETICIJE  

I SAM POTPISUJE STOTINAK IMENA BIVSIH I SADASNJIH MENTALNIH BOLESNIKA,  

CIJE ADRESE ON DRZI U KOMPJUTERU I KORISTI IH KAO MUCKOVE DA BI STO 
USICARIO!  

TA SMRDLJIVA VUCIBATINA JE OPSENAR I ON SE NE KORISTI TIM OPSENARSKIM  

TRIKOVIMA SAMO U ODNOSU NA SPOLJNI SVET; ON TO CINI I SA SAMIM SOBOM,  

OPSEDNUT SVOJOM VELICINOM, OBRAZOVANJEM, VEZAMA SA "SVETSKIM 
ORGANIZACIJAMA I VELICINAMA IZ SVETA NAUKE...."I DA NE NABRAJAM  

TAJ JADNI I BOLESNI COVEK PAVLICA MI SE ZALIO NEDAVNO DA NEMA STA DA JEDE,  
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----- Original Message ----- From: Kosta Eric To: 

ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com Cc: Pokret Sent: Monday, September 26, 2005 

5:55 PM Subject: Re: [ujedinjeno_srpstvo] Obrisi nos Tomislave Krsmanovicu  

Napomena: Polomio sam naocare i dok ne stignu nove, koristim neke stare  

pa moram da pisem krupno da nebi omasio neko slovo kao Tomislav!  

ZVRNDULA NEOPEVANI,  

OPET PONAVLJAM;  

LAZAS CIM OTVORIS USTA,  

LAZES CIM DOHVATIS TASTATURU (KEYBOARD)  

LAZES CEO SVET, LAZES SEBE,  

HRANIS SE SVOJIM SOPSTVENIM LAZIMA,  

POSTO TI FITILJ NA ZIVOTNOJ SVECI DOGOREO DO NOKATA  

ZA TEBE VISE NE POSTOJE MORALNE SKRUPULE,  

NIKADA IH NISI NI IMAO,  

ZATO SI I ODBACEN NA DRUSTVENO SMETLISTE  

HVATAS SE ZA SLAMKU I ZIVIS U ILUZIJAMA  

ISPREDAS LAZI KAO PAUK  

NEBILI NEKA MUSICA UPALA U TVOJU MREZU,  

U GLAVI TI JE SVE ISPRETURANO I PRETUMBANO,  

KOD TEBE JE U GLAVI SVAKI DAN ZEMLJOTRES;  

ZATO SU TI MISLI ISPRETURANE I SMUSENE,  

RECENICE NAKARADBE, RECI NEDOVRSENE,  

SLOVA PRETUMBANA I ISTUMBANA KAO SSODER  

U DROBILICI ZA PUTARSKI TUCANIK !  

MNOGO LAZES I SAM U TO VERUJES,  

TIPICNO ZA PATOLOSKE LAZOVE!  

KADA TE UHVATIMO U LAZIMA, MIGOLJIS SE,  

SVAKI DAN IZBACIS PO NEKI BLJUTAVI FAZON;  

BAS KAO LISICA KADA SE UHVATI U KLJUSA  

DA BI SE SPASLA, OPDGRIZE SVOJU SAPU ILI REP!  

KAKO TI NE SHVATAS DA SI IZLAPELA BUDALA?  

NEKADA SI BIO SIROVA BUDALA I DRUSTVO TE OMEKSALO;  

MALO U ZATVORIMA, MALO U LUDARAMA I SADA SI FORPAS,  
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                            
3.10.2005 godine 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html; pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin Dragan Jakovljevic, direktor Teatra‖Joakim Vujic‖ 

Kragujevac 

 

Predmet:ZORICA PAVIC 

 

Postovani gospodine direktore, 

 

Slobodni smo da Vam se obratimo povodom gdjice Zorice Pavic Vase sluzbenice koja je ,kao sto vam 

je to poznato, u nedavnoj proslosti bila zrtva flagrantne diskriminacije , bila je  na nezakonit nacin 

povucena sa svoga radnog mesta na drugo radno mesto, van njene struke, i sa manjom platom. Povrh 

svega bila je izlozena nesputanom maltretiranju svoga bivseg rukovodioca, sto je za nju bio vrlo jak 

stres, zbog cega je doslo do ozbiljnih poremecaja njenog zdravlja. Zorica Pavic se nije zalila na Vas , 

za njen  problem smo saznali od njene srodnice, koja nas je zamolila da Vam se uctivo 

obratimo.,isticuci za Vas da ste Vi reditelj, intelektualac ,posten i human covek. 

 

Gdjica Pavic vodi sudski spor pred Opstinskim sudom u Kragujevcu da dobije legalnu pravnu 

satisfakciju, da bude oslobodjena  placanja sudskih troskova, i da dobije  obestecenje.,koje joj pripada 

po zakonu. 

 

Obracamo Vam se molbom da u okviru Vasih ovlascenja i mogucnosti preduzmete legalne mere da se 

Zorica Pavic vrati na svoje prethodno radno mesto, ili neko slicno radno mesto sto se tice opisa radnih 

zadataka i prinadleznosti koje iz toga proisticu. Tako cineci cete doprineti  unapredjenju postovanja 

zakona, i razresenju jednog ljudskog personalnog kadrovskog problema, smanjiti patnje mlade zene, 

koja to nije zasluzila  ,nije dala bilo kakav povod za jednu takvu diskrminatorsku meru. Vreme je da u 

nase drustvo pocnu da se povracaju  prognano postovanje zakona, i ljudskost. Svako od nas tome moze 

doprineti, ili ne, zavisi od naseg licnog cina.,ili necinjenja. 

 

U nadi da cete postupiti u duhu zakona, i elementarnih civilizacijskih vrednosti, te da cete nas o tome 

obavestiti. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Da Rusija ne ponovi kobne greske SSSR-a 

 

Rusija je danas manja nego li za vrema careva pre tri stotine godina. Nju more isti problemi kao i nas 

narod i nasu drzavu (da ne ponavljamo: nizak natalitet, abortusi, umiranja, bolestine, beda, Cecenija, 

gubici teritorija, Ukrajina, Kirgizija, balticke drzave, itd, itd,  izolacija, zaokruzavanje, morbidne  

patoloske pojave, socijalne razlike, kradje, pljacke, privatizacije, provizije, itd). 

 

Rusija pokazuje znake  stabilizacije i jacanja. Takav trend moze da raduje njene iskrene prijatelje, a to 

smo mi, i da se ne svidja njenim neprijateljnma, a njih ima svugde i vrlo mnogo. 

 

Ali je potrebno ukazati na nove zamke, i mogucnost ponavljanja ranijih gresaka. 

 

Mi smo jos pre trecinu veka ukazali na pogreske ondasnjeg SSSR-a( uzurpacija vlasti, samovlasce, 

nekontrolisane beneficije i privilegije, masovne  drasticne zloupotrebe, sumjnjicenja, lose procene, 

masovne hajke, krsenja ljudskih prava, politizacije, zapostavaljanje ekonomije, standrada, subjektivnih 

cinilaca, masovna rasipanje ljudskog materijala, faraoni, neroni, zapostavljanje drustvenih nauka u 

korist tehnickih, nedostatak socioloske analize i lakirovku, itd). Predvideli smo danasnji porazni ishod( 

videti nasa saopstenja, list Ljudska prava, knjige) 

 

Nas su zbog toga upravo napadali iz SSSR-a oni koj su cinili takve greske, optuzujuci nas neopravdano 

da smo―agenti CIA‖ ―zapadne sluge koje blate SSSR‖ itd. 

 

Nastali dogadjaji su pokazali da smo mi bili u pravu. 

 

Danas ponovo tvrdimo i pozivamo na budnost: RUSIJA NE SME PONOVITI GRESKE SSSR-a. 

 

Ona sada jaca, ali postoji tendencija da sa jacanjem ponovo pocine  iste greske koje su cinjene 

ranije.,pre svega u oblasti losih procena i novih progona nevinih ljudi. 

 

To bi znacilo nove lose procene, sumnjicenja, hajke, obracune. Nastao bi novi totalitarizam uvijen u 

oblande‖ demokratske Rusije‖ ,‖supermoderne‖ , itd, itd. Takva ojacana Rusija bi onda bila ponovo 

zloupotrebljena da tu svoju snagu iskoristi da se ―obracuna sa neprijateljima Rusije, rivalima‖.Ali bi u 

sveopstem novom metezu bili saseceni i oneposobljeni, unisteni, sve one osobe ,segment, svi umni i 

posteni ljudi, koji bi mogli spasiti Rusiju.A njih jos ima na srecu, oni su smetnja onima koji zele da 

dotuku Rusiju, da je raskomadaju do kraja, da je svedu na evropski patrljak, i da Rusiju i Ruse pretvore 

u roblje. 

 

Smetnja definitivnom obaranju i orobljavanju Rusije i Rusa su njeni umni i posteni ljudi, patriote, oni 

nisu dovoljno unisteni za vreme SSSR-a( kao navodni‖izdajnici‖).Sada su oni cilj. Kada njih uniste 

Rusija ce biti oborena. A to cine jacajuci kriminalce i mafiju u Rusiji, da preko nje rastrure ono sto je 

preostalo., sto nisu unistili preko nedoraslih boljsevika. 
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Stanje zdravlja na ц ije koje je, kao {to je to vec}  poznato, blisko  
katastrofi. Srbi( i Crnogor ц i) su jedan od najbolesnijih naroda na  
svetu.   
  
Srbija i Crna Gora su u  c ituljama, pogledajmo oko sebe, prepoznacemo  
prizor patnji i stradanja, istinsku viziju katakli zme, bolestine,  
smrtne  ishode, udese, svakojake  dru{tvene  patologije i devija ц ije,   
bedu, nema{tine.   
  
Ovakvo stawe zdravqa je  rezultat ne Ч ijeg u Ч inka, u Ч inka nekih  
qudskih i drugih faktora. Za{to, ko, kako, to  Ч ini, upravo  ж elimo  
ovde da razjasnimo.   
  
S rpski( crnogorski) narod je u vrlo dubokoj i slo ж enoj krizi. Ako se  
kriza energi Ч no ne predupredi Srbi ( i Crnogor ц i) bi za  Ч etvrt veka  
mogli postati mawina u SCG -  Srbiji i Crnoj Gori, a za pola veka  
nestati sa ovih prostora. A to je upravo posledi ц a , i g lavni  ciq   
slabqewa zdravqa  na ц ije.   
  
Iako nova demokratska vlast od oktobra 2000 godine  ч ini iskrene i   
energi ч ne napore da sta њ e popravi, nije sposobna da napravi istinske  
pomake , jer je opstruirana od uzro ч nika i vinovnika ovakvog sta њ a - to  
su kriminal izovane mafija ш ke  sfere neformalne vlasti.koje  
podr ж avaju pojedini neprijate љ ski segmenti - pre  svega iz geo - 
okru ж e њ a, i drugi..   
  
Није од мафија угрожен само већински народ, него и етничке и верске мањине. Јер тамо где влада криминал,  
где се масовно и драс тично крше права, су управо угрожени највише они који су најмање заштићени,  
најслабији, а то су разне мањине, (етничке, верске, расне) као и деца, стари, жene,  болесни ,немоћни.. Отуда  
,треба сви да се боримо за поштовање закона, без обзира на веру  и нац ију.   
  
Su ш tina krize se sastoji u nemo ћ i gra \ ana, ve ћ ina su bolesni,  
umorni, ruinirani, smawene vitalnosti, u apatiji, depresiji..   
Najva @ niji resurs jedne na ц ije i dr @ ave su weni qudi. Ovaj na{ glavni  
resurs je sada drasti ч no zdravstveno, i na druge na ч ine   ugro@en,  
zato  nije u stawu da   privre \ uje, da brani svoje  teritorije i da se  
razmno@ava., politi ч ari koji su umorni ili ruinirani zdravstveno  
,duhovno i moralno , nisu u stawu da energi ч no i ra ц ionalno vode  
narod i dr@avu.    
  
[to zloupotrebqavaju drugi n arodi ili dr@ave, da nas snemo]ale  
ugro@avaju, u ц ewuju, otimaju nam teritorije.   
  
O lo[em zdravqu nacije  se ne govori, to je vrsta tabu teme..Nisu  
javno re ч eni pre ц izni poda ц i o stawu zdravqa, i uzro ц ima istoga, niti  
su dati i sprovedeni efikasni predlozi  mera ozdravqewa.Mi smo  
pogo \ eni tamo gde smo najranqiviji. A o tome ]utimo, i ne branimo se,  
lak smo plen . Ne umemo da presko ч imo ovu zamku.   
  
Ovakvo katastrofalno zdravqe na ц ije je proizvod brojnih  
uzroka.:osiroma[ewe, raspad pravne dr@ave , slabqewe etik e medi ц inske  
profesije, , zaga \ ewe qudske sredine, .politiza ц ija zdravstva i  
medi ц ine. Jednom re ч ju, to je posledi ц a [ire dru[tvene  
kriminaliza ц ije. [to je trajalo de ц enijama, naro ч ito posledqih  
petnaestak godina, I iznurilo ve]inu, to je te[ko podno[wiv s tres,  
pritisak, iznurivawe, do[lo je do masovnog slabqewa imuniteta qudi,  
otvorilo vrata masovnom  razornom prodoru svakojakih razornih  
dru[tvenih patologija I devija ц ija, du[evno I organsko zdrawe mnogima  
pu ц a, na ц ija ubrzano kopni  nestaje., nastalo je i stinsko masovno  
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-Документ број 43. 

 

-Документ број 44. 

Balkanski leprozarijum, Nastavak broj 67: Sevna Mihalj i  Paun.   
  
- Sevna   Marku  :‖ Nadzoravaj mondijaliste, sektase, pravi se lud, slabsi sorabske intelektualce, boli te  
kurac, dobijas donacijice, bija, to ti je nag rada, parvi se lud,  
novac ne smrdi. Investiras u stan,‖   
- Marko:‖ Nego sta, kapitalizam je surova borba, vazno je da imam, ,lovu‖   
- Ilir Sota:‖ Ama cim su mu bliski nastradali, mora da je nekome  zgazio na zulj, ce vidimo  jos ce mu  
prajimo belaji‖   
- Huso:‖ J oj sege, bela tehnika, silovanja jebacina nasijeh bosnjakinja, izacice mu  na nos, njegova ce  
zaigrati sotu sa doktorom u mrtvacnici bolnice‖   
- dr Nina Razumenovic:‖ Marko je mlad covek, bez znanja  iskustva, nije svestan u sta se upleo, u krizi,  
vidi svet o ko sebe, perverzije, preljube, tragedije, on ima mogucnosti da to  vidi sazna, brine se, plasi  
za svoj porodicu, suprugu, decu, on je nekome stao na zulj, savest mu nije mirna, zato je stradao. Treba  
da izvuce pouke ,ako to nastavi dolazi nova neprilika  n euporediva  gora od svih dosadasnjih.Greske je  
pravio zbog mladosti i jer je bio zloupottrebljen ―en distance‖‖,kolektivna mas psihologija, treba ga  
razumeti, dati mu sansu da se ispravi, pokaje‖   
- Vuceta Bozovic Nini:‖ To sto mu daju novac kao nagradu sto  cini zla drugima  je danajski poklon( sa  
zlom namerom - ), Marko  treba da se trgne, osvesti, dok nje kasno, posle nema kajanja,  izgubice firmu,  
zaradu, suprugu, porodicu, zdravlje, odace se bludu, alokoholu, propasce‖   
- Rom bos:‖ Pokazujem Marku  njega u stanu , naduvam mu stomak, da ga ponizim i ohrabrim Pauna da  
nasren an njega,  Paun guta udicu. Pokazujem Paunu sta radimo sa njegovm intimnim zivotom, a njemu   
pokazujemo sta radimo, i sta cem tek raditi sa Puanovim licnim privatnim zivotom, zavadjam ih‖   
- Ungar  bos:‖Zavodimo Marka  lazima o ruskoj maiji, njenoj navodnoj moci, On  guta ud icu naivno,  
Sevna je prokljuvila, ona radi na slabljenju soraba,a ovamo se lazno predstavlja kao patriota.Marko  ne  
ume da preskoci male prepreke, pokazuejmo mu strane zapadne amb asade, nadzor, neprilike  stranaca,  
stanove, on misli ―braca Rusi‖, on je naivan‖‖   
- dr.Nina:‖Ukoliko Marko  ne shvati ,ne sazre,  munjevitio se priblizava nova tragedija, katastrofalna u  
odnosu na one ranije, on je sada zaslepljen brzom i lakom zaradom, sto  je nagrada sto radi protiv svoga  
naroda, imponuje mu umisljena uloga‖agise‖, a ne shvata da je usao u pogresan pravac, gde su svugde  
nagazne skrivene mine, on naivno gazi li gazi, kontrolise, uzima u ruke presudjivanje. Jedina sansa   
spasa Marka  i njegove  porodice,supruge,  je osvescenje, iskreno i duboko pokajanje, katarza, da postane  
zreo covek, suprug i otac, ako to ne bude ubrzano srlja u pogresnom pravcu u provaliju‖   
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Документ број 45 

 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

tel-3511829;Mob tel-064-3095176;pokret@eunet.yu 

 

dr.Balaneskovic Vojislav, psihijatar 

Nacalnik gerontoloskog odeljenja 

Neuropsihijatrijska bolnica ―Vrsac‖ 

VRSAC, Podvrsacka 13 

 

Postovani doktore Balaneskovic, 

 

Obracam Vam se u vezi urgencije iz SANU, povodom Vaseg pacijenta Radomira Veljkovica( 1927) iz 

Bele Crkve koji se prema obavestenju nalazi u vasoj bolnici od 28.6.2004 godine( doktori Razumenic i 

Ilic) s‘molbom da me obavestite o njegovom sudsko-psihijatrijskom statusu . Radomir Veljkovic je bio 

od 1971 do 1988 godine zatocen u Psihijatrijskoj bolnici Centralnog zatvora u Beogradu zbog 

nenasilnog verbalnog delikta.Posle vala protesta( SANU, UKS, Univerzitet) i interevnicija nase 

organizacije , profesora dr.Vojislava Kostunice, i Koste Cavoskog, Dobrice Cosica, profesora dr.Ljube 

Tadica, Borisa Tadica ( onda mladica disidenta) i drugih, on je bio otuda oslobodjen i prihvacen od AI 

(Amnesty International)  i lekara psihijatara kao ― zatocenik savesti‖(politicki zatvorenik).a ne kao 

neuracunljiv dusevni bolesnik. 

 

Potsecam Vas da je se R.Veljkovic pre desetak godina  zatekao u svome stanu u Sarajevu kada je na 

vlast dosla nova bosnjacka administracija te je bio uhapsen  kao‖oficir JNA, Srbin‖i podvrgnut 

zverskim mucenjima i bio u par navrata u komi. Nasa organizacija ga je otuda oslobodila uz podrsku 

medjunarodne zajednice. 

 

Zastrasujuca  je cinjenica da je ovaj veliki borac za ljudska prava opet u psihjatrijskoj bolnici., gde mu 

nije mesto. 

 

Izvolite me obavestiti o nacinu kako i zasto je tamo smesten, po kome pravnom  institutu, dijagnoza, ko 

ga je tamo doveo, da li mu je izrecena mera bezbednosti, da li je lisen poslovne sposobnosti, ko mu je 

staratelj, medikacija, itd?. On nikada i ni na koji nacin nije bio opasan po druge u fizickom smislu, to 

nije pogotovu danas , star i iznuren..Njega tamo nije smestila zvanicna vlast, jer su se lideri ove drzava 

zalagali za njega i visoko ga cene., otuda je nama dosao signal. Zahtevam od Vas licno da se zauzmete 

dok se njegov slucaj sada  razjasni sto pre moze na zakonit i human nacin, da se prema njemu postupa 

na ljudski nacin, i da se preduzmu mere da otuda izadje shodno njegovoj zelji . Saljem Vam odvojenom 

postom tri primerka moje knjige KAZNENA PSIHJATRIJA –KO JE OVDE LUD, gde je vrlo detaljno 

obradjen  slucaj Radomira Veljkovica gde se vide intervencije u njegovu korist vrlo uticajnih 

pojedinaca, neki su sada na celu drzave.( jedan primerak za Vas, drugi za dr.T.Vaskresenski i jedan za 

Radomira licno ,sa mojom posvetom njemu-molim da ovu knjigu urucite Radomiru). Podrsku 

Radomiru sada pruzaju ovi isti uticajni pojedinci, i molim Vas da ovaj dopis tako uzmete u obzir.U 

ocekivanju Vaseg urgentnog odgovora. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-д Д 

Jasmkna Colak.   
  
Tomislav Krsmanovic   
Stanka Paunovica 70,11090 - Beograd   
tel - 3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  pokret@eunet.yu   
  
  
Postovana Jasmina,    
  
Hvala na pozivu. U prilogu nekoliko najnovijih tekstova o slucajevima zloup otrebe psihijatrije  u  
politicke svrhe.U ocekivanju Vaseg poziva da pokrenemo ova pitanja.   
  
s‘postovanjem   
Tomislav Krsmanovic   
  
  
- Pokret za zastitu ljudskih prava   8.11.2005 godine   
Tel - 3511829;Mob.tel - 064 - 3095176;pokret@eunet.yu;http://solair.eunet.yu/~pokre t/pokret.html    

UCESTALI SLUCAJEVI ZLOUPOTREBE  

PSIHIJATRIJE U POLITICKE I DRUGE SVRHE    
Upoznati smo sa brojnim nedavnim slucajevima nasilnih psihijatrijskih hospitalizacija ,u kojim  
prilikama je dolazilo do drasticnog krsenja zakona i medicinske etike, sto  je rasirena nesputana praksa  
,nastavak i degradacija psihijatrijskih zloupotreba iz prethodnog poretka. U vreme J.B.Tita i  
S.Milosevica psihijatrija je zloupotrebljavana u politicke svrhe. Danas to ne cini zvanicna vlast, nego  
klanovi kriminalaca.Ima kaznj avanja neistomisljenika, kriticara., pojedini bivsi razvlasceni kadrovi su  
se povezali, ojacali, te manifestuju zelju da se i dalje svete pojedincima koje su ranije kinjili.  
Proglasavanja nekoga za dusevnog bolesnika, iako on to nije, je danas rasiren naci n da se u vakuumu  
tranzicije, nefunkcionisanja sudstva i slabosti policije i drzave, javljaju svakojaki samozvani mocnici - 
kriminalci, koji nasrcu na snemocale, preplasene i nezasticene gradjane , da se tako docepaju necije  
imovine, starateljstva nad nekim,  da se svete supruzniku, omrazenoj osobi ili susedu , da nekome  
namecu svoju volju, da ga orobljavaju, itd.   
Posle 2000 godine nova patriotska i ekspertska vlast cini znacajne napore, ali nije lako izaci na kraj sa  
onim pojavama koje su bujale decenijama. N azalost, zatajilo je sudstvo. Ogromna vecina nasih  
psihijatara u danasnjim krajnje teskim i slozenim vremenima su verni Hipokratovoj zakletvi, ali  
ponekad su na delu konformizam, uvrezene decenijske navike, inercija,a poznati su i slucajevi  
korupcije lekar a.    
Do ovakvih zloupotreba dolazi na dva pravna nacina: po Zakonu o vanparnicnom postupku koji  
regulise nasilnu hospitalizaciju onih koji nisu pocinili krivicna dela; i Krivicnom postupku ,Clan 63 KZ  
SCG za pocinioce krivicnih dela u stanju dusevne neuracu nljivosti .Kljucni pojmovi do cijih  
zloupotreba dolazi su DUSEVNO ZDRAVLJE, OPASNOST PO OKOLINU I MEDICINSKA  
INDIKACIJA( Lecenje)..Po, Zakonu o vanparnicnom postupku nasilno se neko smesta radi  
lecenja..Sto je vrlo siroka formulacija koja se u praksi inter pretira po zelji. U demokratskim drzavama  
su precizno propisana samo najteza oboljenja, naprotiv -  neophodan uslov je fizicka opasnost. Odredbe  
ovoga zakona( ispitivanje od dva lekara, prisustvo suda, pravo zalbe, itd) u praksi nisu postovane.U  
Krivicnom za konu se masovno zloupotrebjava tzv OPASNOST po OKOLINU, umesto da se kao u  
demokratskim drzavama misli na fizicku opasnost ( agresivnost), pod opasnost se podvodi i opasnost  
od reci ( politicka kritika - neuracunljiv dusevni bolesnik nema lucidnost). Po oba  zakona se smesta u  
bolnice navodno radi lecenja, a obicno u bolnicama ne postoje uslovi za lecenje, pojedinci su bili  
fizicki zlostavljani, injekcijama, opasnim lekovima.,te su iz bolnica izlazili oboleli.   
Npr.Kada se radi o Gradjanskom postupku, dr.Н.Н   lekar sa najboljim referencama svojih  
poslodavaca, briljantni magistar socijalne psihijatrije, je bila smestena nasilno 2004 g.u psihijatrijsku  
bolnicu navodno sto treba da se leci tamo od gusenja, nije pregledana od dva lekara, bez prava zalbe,   
mucena fizicki, injekcijama, lekovima; Sladjana Gajic jer navodno nije vodila racuna o svojoj deci,  
Zvezdan Milivojevic iz Lazarevca zrtva prethodnog rezima je bio smesten nasilno u ludnicu 2004  
godine, jer je pronasao u svome stanu prislusni uredjaj, u b olnici su ga nocu lokalni mafijasi posetili i  
rekli mu da je tamo po kazni, M.Brajuskovic,L.Senk, N.Prodanovic, L.N( zalila se da joj komsija nocu  
lupa) itd. U slucaju Krivicnog postupka Mirjana Solujic je bila optuzena za dela‖kleveta‖ i ―uvreda‖  
uticajni h pojedinaca, i izrecena joj mera bezbednosti po clanu 63 KZSCG; Bosko Grujic je optuzio  
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- 

-Документ број 46 

 

-Документ број 47. Мишљења и референце. 

 

-Рада Тријић, началник Општине Љубовија, тел..015-

661940,661411 

-Бранислав Павловић, Поп, планинарски водич Љубовија, тел.015-

661565,063-321286, секретар Општине Љубовија. ' 

- Зорица Јаковљевић, ПД "Копаоник", тел.011-2469568 

- Кен Schoolland ,професор Државног Пацифиц универзитета, 

Хонолулу, САД-е-маил-schoollak001@havai.pp.com 

 -Гео Олсон, туристички менаџер, Шведска, е-маил-

гео@троллебо.цом; ГеоОлссон@хотмаил.цом 

>  

> Tuzibabo jedna! Jos se nije ni mastilo osusilo na pismu a vec si poceo da kukumavcis kako te svi na 

ovom belom svetu gnjave i proganjaju. Cak si se pozalio i "bratu Ljubi", mada mi se cini da te on bas tako 

odusevljeno ne brani.  

> No, pricu na stranu. Jesi li osetio jutros neki smrad u svom stanu? 

>  

>  

>  

> Как познакомиться с десятками людей за один день? Мы знаем один простой способ 

http://r.mail.ru/cln2844/agent.mail.ru/talk.html 

 

----- Original Message -----  

From: petar petrovic <murzilka40@mail.ru>  

To: <pokret@eunet.yu>  

Sent: Saturday, September 24, 2005 1:44 AM  

Subject: sad cu da ti jebem nanicu  

 

>  

> Pederu jedan, sad si najebao. Posto si naterao onog naivka gospodina Grujica da me onako ofira pred 

svima, doselio sam se malo blize tebi. Toliko sam ti blizu da te gledam celi dan. Ne da cu da te napenalim, 

nego ces da se proseres od muke, jebo li te ko te napravi.  

>  

> Ne znas s kim si se uhvatio u kostac. Nisam se bojao ni siptarskih divljaka da bih se bojao tebe, bedo 

jedna pederska. Nece ti pomoci ni sva bratija sa Havaja i okoline. A nece bogami ni pajtasi iz tvog 

okruzenja. Jebo si macku majku. Ima nas dovoljno kljastih da te sjebemo nacisto, nulo jedna. 

>  

> Da zacepis i da te vise niko ne cuje inace ces da progovoris kroz dupe posto ti je vec dovoljno otvoreno. 

Pederu jedan. 

>  

> I sjasi s mirnih ljudi vec jedanput jer ako te ja uzjasem, ni Savaot ti nece pomoci. Ako zelis da te neko 

stalno nadrazuje, odi tamo gde si se sretao s pederima. Bice ti lako. Navikao si. Nulo jedna. 

>  

> Nakljukaj se svojim tabletama slobodno. Nemoj krisom da ih uzimas. Niko to nece da ti zabrani. Tako si 

bar miran, pederu jedan. 

>  

> Ako zelis da se sretnemo, stavi cvetic za uvo. Volim pedere se cveticem. A mene ces lako prepoznati. 

Kotrljam se. Tada ces videti kako Musa dere jarca, nulo jedna.  

>  

> Hajde popij lekove, pisaj i spavaj. Ako sutra izlazis, prvo pogledaj uz i niz ulicu. Mozda ces me videti. 

Onda se bolje vrati kuci. 

>  

>  

>  

> Хостинг@Mail.ru - надежно, выгодно, удобно!  

> http://r.mail.ru/cln2729/hosting.mail.ru/ 
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-Верица Митровић, ПД Железничар, Београд, 063-664422 

--СВЕТ Љубинковић, ПД "Победа", тел.063-247975 

--Стеван Казимировић, ПД Ириг, тел.022-461186,063-8824479 

- Инвалиди рада, Шабац, Мирјана Савковић, 064-2528751 

--радови Лазић, ПД "Копаоник", тел.011-3181065; Моб.тел-064-

3.464.455 

--Тања Туршијан, ПД "Копаоник" 

-Селам, Ивановић, 063-208278, 014-85.242 

-Рајко Милошевић, новинар Радио Београда, 063-8595984, 

ст.144870, п.011-3226768, 3.229.729 

-Душан Бобић, ПД "Сремски Карловци" тел.стан 021-849287; 

посао-021-4895074; Моб.тел-064-2036938 

-Бошко Станојевић, ПД "Победа", тел. 011-3557861-Драган 

Петричић, ПД "Жељезничар", тел.стан 011-3946745; посао-011-

3972929; Моб.тел-064-2748632 

-Даит Рубен, ПД "Занатлија" Нови Сад, тел.021-468189; Моб.тел-

063-511395 

-Саша Срећковић, ИЗВОР, 011-3281888 

-Рада Павловић, Удружење пензионера Нови Београд, тел.063-

7255154 

-Зоран Војиновић, "Дринска  регата" Љубовија, тел.015-663122; 

Моб. тел-064-2735034.  

Документ број 47А 
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Документ број 47 Б. 

DRAGOLJUB IGNJATOVIĆ 

(istaknuti srpski pesnik i knjiţevnik)  

 

Istaknut, darovit pesnik i knjiţevnik Dragoljub S. Ignjatović roden je 1936. godine. Premda je 

duţe vreme izvan javne, naroĉito politiĉke scene, decenijama je bio glavni ideolog i ujedno 

neformalni predvodnik beogradsko-srpsko-jugoslovenske (opozicione) ultralevice. S tih, u 

osnovi istih pozicija, bio je i ostao istaknuti, dosledan, originalan, oštar kritiĉar svih domaćih, 

drţavnih i društveno-politiĉkih reţima i sistema, poĉev od brozovskog, pa nadalje. Ali, 

poĊimo redom. 

 

Nakon završenog Filozofskog fakulteta (odsek knjiţevnosti i jezici), poloţenog profesorskog 

ispita i regulisane vojne obaveze, Dragoljub Ignjatović kao profesor srpskog 

(srpskohrvatskog) jezika, radio je u osnovnoj školi dve godine; prve godine honorarno, a 

druge je zamenjivao odsutnog nastavnika. Od 1964. do 1968. godine zaposlen je na mestu 

 

 

  KO ,KAKO, I ZASTO BLOKIRA MOJE AKTIVNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA DRINI? 

 

Gde je tu ravnopravnost sansi, da li je ovo kapitalisticka  utakmica,  

 

Obavestavam javnost da u prvih sest meseci ove godine radim na razvoju turistickog projekta RAZVOJ 

TURIZMA U  SREDNJEM TOKU DRINE-OPSTINA LJUBOVIJA. Ulazem velike napore 

,svakodnevno radim po desetak casova, ulazem svoje vreme, energiju, novac. 

 

Ja sam siromasan covek, moja penzija je oko 14.000 dinara, sto se moze proveriti., izdrzavam i sina. 

Moj brat ima penziju 4.000 ,isto toliko i moja sestra.. Mi smo zrtve prethodnog poretka, 1945 godine je 

rezim oduzeo mojim precima imovinu vrednu nekoliko miliona  dolara, odbijaju  da vrate. Mi smo bili 

pljackani za celo vreme komunizma. Mi smo posteni gradjani. 

 

Moja koncepcija razvoja ovoga kraja je seoski turizam.U selima ovog kraja  ima mnogo novih kuca, 

komfornih, sa kupatilima, cistom izvorskom vodom, ekoloski zdravom hranom, zdravi domacini, vrlo 

jeftine cene( bagatelne takoreci). I  sve u prelepoj prirodi, divne planine, Drina biser nase prirode 

kanjoni, sume, manastiri, crkve, kulturne znamenitosti, banje, arheoloske iskopine, folklor. 

 

Ove seoske kuce sam koncipirao kao depandanse jednog ogromnog hotela lociranog oko 50 km pored 

Drine i iduci do 1.000 metara nadmorske visine. 

 

Dakle, prelepa priroda, komforne kuce, hrana. voda, gostoprimostvo, svi receptivni faktori, sve za 

bagatelne  cene. 

 

Zasto ovde dosada nije bilo turista? Zato sto im niko nie nudio pogodnosti  seoskog turizma. 

 

Odlucio sam da to ucinim. Tj da ovo sve predstavim potencijalnim  segmentima tursita 

 

Imam podrsku opstine Ljubovija i zvanicne vlasti., stanovnika sela, i mnogih ljudi dobre volje. 

 

Uradio sam to ovako: 

-napravio  liste raznih segemenata( planinara, penzionera, invalida, ribolovaca, izletnika, sindikalista, 

pojedinaca, sportista, itd, itd) 

-predstavio im ovaj kraj( internetom, faksom, telefonom, pismom, licnom posetom, itd) 

-svakodnevno obradjivao ove segmente, ubedjivao, razgovarao telefonirao, slao poruke 

-nastupao na medijima 

 

Rezultati su uprkos loseg vremena dosli: 

-u maju i junu je ostvareno u vom kraju mojom zaslugom vise poseta grupa, pojedinaca, koji su obisli 

Manastir SOKO, planine Rozanj, Bobija, Gornja Tresnjica, lokalne planinice, ostvareno je nekoliko 

stotina turista/ nocenja, nekoliko stotina rucaka, vecera, dorucaka , 50 osoba je obavilo jednodnevni 

spust niz Drinu, mnogi su se vozali camcima niz Drinu, kupljen je med, sir, kajmak, rakija, itd. Selo 

Uzovnica je obavilo znacajan promet i zaradu. 

 

Perspektive su bile vrlo ruzicaste. U vidu su bile nove grupe, pojedince, segmenti. 

 

Stanovnistvo je odusevljeno i pruza mi apsolutnu podrsku i odaje priznanje, otvaraju im se perspektive. 

 

Najednom su  kao munja kao  oluja, se na mene okomile odmazde, napadi, pretnje, ucene, zaplasivanja, 

iznurivanja, pretnje zdravlju. 

 

Otvoreno kazu: prekini ili cemo te onesposobiti. 

 

Smetnje se sastoje u sledecem:  

  -svakodnevno sam bombardovan od sudova dopisima, u vezi mojih podnesaka protiv onih koji krse 

moja prava, odgovori   mi uzimaju ogromno vreme, energiju, novac, a nema nikakvog rezultata.Povrh 

svega to je ogroman stres i provokacija jer   sudovi stite kriminalce.  
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profesora knjiţevnosti u srednjoj školi — jednoj beogradskoj gimnaziji. Tada, usled 

novonastalih i rastućih politiĉkih pritisaka, daje otkaz na ovo radno mesto. To, naravno, ima i 

te kakve direktne veze s njegovim sve ĉešćim i ţešćim kritikama vlasti, te otvorenom 

podrškom koju je pruţao pobunjenim beogradskim studentima juna 1968. godine i kasnije. 

Zatim je oko dve godine bio bez posla. Potom se zaposlio kao nauĉni radnik — magistar 

knjiţevnosti i ekspert za dva strana jezika: ruski i francuski, u beogradskom Institutu za 

knjiţevnost i umetnost, odakle je 1996. godine otišao u starosnu penziju. 

 

Od 1962. do 1969. godine Dragoljub S. Ignjatović je bio ĉlan redakcije beogradskih 

"Knjiţevnih novina", glasila Udruţenja knjiţevnika Srbije (UKS). Krajem te godine, grupa 

od 5-6 ĉlanova redakcije, meĊu kojima je bio i on, iz principijelnih razloga podnosi ostavku. 

Povodom poznatog sluĉaja pesnika Gojka Đoga, Ignjatović 1981. godine istupa i iz ĉlanstva 

u UKS. Tom prilikom je Zoranu Glušĉeviću, tadašnjem predsedniku UKS, uputio znamenito 

protestno-kritiĉki intonirano otvoreno pismo, koje objavljuje londonska meseĉna revija "Naša 

reĉ" ("Our word") na našem jeziku. 

 

Uglavnom, tih godina (dokle je bio ĉlan redakcije "Knjiţevnih novina"), Ignjatović ponajviše 

baš u njima, ali i u "Savremeniku", "Knjiţevnoj kritici", te u još nekim beogradskim 

listovima i ĉasopisima, pored mnoštva ĉlanaka, pesama i prevoda, objavljuje i oko 200 

prikaza knjiga poezije i (umetniĉke) proze domaćih i inostranih autora koje su tada štampane 

u SFRJ. Objavljeno mu je, od 1963, i dvadesetak predgovora i pogovora u knjigama drugih 

pisaca i pesnika. Tu bih, ilustracije radi, izdvojio zbirku "Indijanska polja", ĉiji je autor 

poznati juţnoameriĉki (ekvadorski) pesnik Horhe i Kasa; roman ruskog velikana Maksima 

Gorkog "Gradić Okurov", kao i pogovor za roman (takode) ruskog pisca Koroljenka "Slepi 

muziĉar". 

  

Ovaj vrsni autor do sada je objavio ĉetiri samostalne zbirke pesama: "Osvajaĉi" (1966), 

"LaĊe i lomaĉe" (1970), "Soneti i katreni" (1982) i "Svetkovine" 1988. godine. Godine 1986. 

objavljuje i zapaţeno prozno nauĉno-dokumentarno delo "Spomen na Ruvarca (studije i 

graĊa za istoriju)", u izdanju Instituta za knjiţevnost i umetnost. Ista institucija 1992. godine 

publikuje i knjigu (razgovora) Dragoljuba Ignjatovića "Sa piscima i piscima meĊuratnim", 

ĉiji naziv dosta govori i sam za sebe. Radi se o domaćim proznim i poetskim piscima, a od 

poznatijih tu su: Radovan Zogović, Eli Finci, Tanasije Mladenović, Erih Koš... Sa svima — s 

nekima i decenijama ranije — razgovarao je D. Ignjatović i toodmah stavio na papir, da se ne 

zaboravi... 

  

Pored navedenog, Dragoljub Ignjatović je dugo i uspešno sastavljao i znaĉajne nauĉne studije 

iz oblasti knjiţevnosti, istorije umetnosti i sliĉno, koje su objavljivane po ĉasopisima, 

zbornicima, kao separati... Dugo, naroĉito tokom poslednje decenije, ovaj naš pesnik i 

knjiţevnik permanentno je gotovo u potpunoj medijskoj blokadi — pre svega iz 

represivnih, politiĉkih razloga. Gotovo jedini izuzetak u tom pogledu (bile) su "Knjiţevne 

novine" tokom 2003. i do decembra 2004. godine, tj., dok je urednik bio Predrag R. Dragić-

Kijuk. Tada je D. Ignjatović u svojoj rubrici "Ogledi o suštinama" redovno publikovao svoje 

lepe i pouĉne eseje, iskazane uglavnom "ezopovskim" jezikom. Štampao je i dva svoja 
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poduţa prevoda — po jedan iz ruske i francuske štampe, politiĉkog karaktera. MeĊutim, od 

decembra 2004. godine, paralelno s promenom redakcije, ni tamo — više (nikad) ništa. 

  

Dragoljub Ignjatović ima i pet knjiga (literarnih radova) u rukopisu, za koje traţi — ĉeka 

izdavaĉa. To su: 

  

1. "Prozne balade", pesme u prozi; 

 

2. Zbirku pesama "Dnevniĉke pesme" — pisano iz dana u dan tokom NATO bombardovanja 

Srbije, mart-jun 1999. godine; 

 

3. Prozni dnevnik "Iz dana u dan", o dogaĊajima (kod nas) tokom 1990—2000. godine; 

 

4. Studiju o našim (Srbima-Hrvatima) istaknutim pesnicima izmeĊu dva rata — I i II 

svetskog: "Umetnost u knjiţevnosti" i 

 

5."Ogledi o suštinama" 

  

Drugi pisci o Dragoljubu Ignjatoviću 

  

Milo Gligorijević u umetniĉko-proznoj knjizi Sluĉjna istorija (Beograd, 1988), u glavi: "Bura 

u Beogradu", odeljak III: "Rasplet politiĉke drame" (u redakciji "KN", 1969), str. 104—106, 

uzgred, sa simpatijom i razumevanjem, saţeto prati — izlaţe (i) knjiţevnu, politiĉku i ţivotnu 

sudbinu Dragoljuba S. Ignjatovića od 1968. do 1974. godine; odnosno suĊenja za (politiĉki) 

verbalni delikt. Da se, najkraće, podsetimo: D. Ignjatović je tada, po navedenom osnovu, u 

Okruţnom zatvoru Padinska Skela kod Beograda, proveo (kao suţanj) nekoliko meseci: od 

16. decembra 1974. do aprila 1975. godine. Medutim, sve ovo je — sa raznih strana — dosta 

dobro poznato, pa se neću duţe zadrţavati. 

  

Oktobra 2005. advokat Dragoljub Todorović objavio je, u Beogradu, zapaţenu kritiĉki 

intoniranu "Knjigu o Ćosiću", s podnaslovom "Dobrica Ćosić — prilozi za politiĉku 

biografiju". Tu se na više mesta, na str. 98—99, 282—283 i 289, afirmativno govori o 

Dragoljubu Ignjatoviću kao — svojevremeno — jednom od Ćosićevih kritiĉara, i uopšte. Za 

autora ove dokumentarne knjige, D. Ignjatović je "ĉovek izrazito leve(politiĉke) orijentacije, 

ali hrabar ĉovek i talentovan pesnik". Zatim (se), u istom tonu, nastavlja: "Februara 1974. na 

divĉibarskom Filozofskom simpozijumu Kultura i revolucija govorio je (D. Ignjatović) 

odliĉno u kakvom (lošem) stanju se zemlja (SFRJ) nalazi sa vrlo ilustrativnim, zanimljivim, 

smeonim i upeĉatljivim primerima". Ubrzo nakon toga, usledio je — kao što znamo — za 

Dragoljuba Ignjatovića sudski-kriviĉni progon. 

 

U svojoj dokumentarnoj proznoj knjizi od 100 strana "Za ljudska prava — moje disidentske 

uspomene", objavljenoj ovde februara 1999, opširno opisujem vlastite susrete i razgovore — 

politiĉkoliterarne sadrţine, sa Dragoljubom S. Ignjatovićem tokom 1976—79. godine. 

Pominjem ga više puta, u sliĉnom kontekstu, i u knjiţici "Desno i levo — ĉetiri kontroverze 



2023 
 

stoleća", iz marta 1998. godine. Tomislav Krsmanović, ekonomista u penziji iz Beograda i 

predsednik NVO Pokreta za zaštitu ljudskih prava, krajem septembra 2004. godine objavio je 

dokumentarnu knjigu-zbornik "Kaznena psihijatrija 1975—2004 — Ko je ovde lud?", a 

krajem februara 2006. i drugo sliĉno delo "Ljudska prava — crna rupa (Samoproţdiranje 

drţave i nacije, borbe pobede, porazi, 1964—2006)". Uz brojne druge (domaće) ţrtve 

raznoraznih oblika kršenja i nepoštovanja ljudskih prava, zloupotrebe psihijatrije u politiĉke 

svrhe i tome sliĉno, u obe ove knjige na po više mesta pominje se i (verbalno) uzima u zaštitu 

i D. Ignjatović. 

  

U beogradskom Ĉasopisu za preispitivanje prošlosti "Hereticus" — glasilu Centra za 

unapredivanje pravnih studija (CUPS), broj 2/2005, objavljen je u rubrici "Dosije" — uz 

preštampane izvesne materijale i dokumente sa sudenja (1974) — odliĉan, afirmativan ĉlanak 

glavnog i odgovornog urednika, prof. dr Jovice Trkulje "Sluĉaj Dragoljuba Ignjatovića" o 

ovom vrsnom pesniku i knjiţevniku, pregaocu za ljudska prava i slobode. 

  

Naredne, 2006. godine, Dragoljub S. Ignjatović puni 70 godina. Dobra, jubilarna prilika da se 

zasluţeno obeleţi i proslavi u našoj javnosti i mas-medijima. 

 

Vladimir Marković  

Документ број 48 

 

http://www.hereticus.org/arhiva/2005-3-4/dragoljub-ignjatovic-istaknuti-srpski-pesnik-i-knjizevnik.html
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Документ б рој 49. 

Aleksandar Alempijevic 

 

 

Evropskom sudu 

Strasbourg, Francuska 

 

 

Postovana gospodo, 

 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  

krsenje  mojih prava na osnovu clana 34 Evropske konvencije o ljudskim 

pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika suda. 

 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime……. Alempijevic            2.Ime ----Aleksandar -------------------

----------- 

 

Pol:Muski 

 

 

3.Drzavljanstvo------SCG-Srbija i Crna Gora--------------------------

4.Zanimanje……dipl.…Inzenjer u penziji 

 

 

5.Datum i mesto rodjenja----.15.1.1942 godine, Lucani 

 

 

6.Stalna adresa—Gospodar Jevremova –59,11000-Beograd, ---stan broj 5 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

7.Broj telefona---381.11.2634180-  

 

 

8.Sadasnja adresa----- Gospodar Jevremova –59,11000-Beograd, --- ------

------------------------------------------------------------ 

 

9.Prezime i ime zastupnika- nema 

  

10.Zanimanje zastupnika   ---------     ― 
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Документ број 50. 

Ponavljam, sto je receno bezbroj puta, osoba sa user name koji nije pravi identitet, ovoga puta‖ z.z.z djuric‖ treba da 

kaze svoje pravo ime, identitet,( o meni se sve zna, daje se redovno sajt, biografija, autobiogafske knjige, priznanja, 

misljenja, itd). zz djuricu, recite vas identitet? 

 

Vase reci‖. uvukli ste se kao "zzz" u "zzz" g. Janica, "‖ne zna da li ce da stisne ili "zzz‖ lobotomiranog bolesnika iz 

Kovina.‖‖ U stvari vi ste jedan buzdovan, prilicno glup, i prisipetlja koji ne zna sam nista da uradi a uvlaci se 

drugima u dupe da bi pokazao da je nesto‖, itd. dovoljno govore o vama, to je vasa licna karta sa svim sto je u njoj, , 

o tome sam se bezbroj puta izjasnio. Vi ne cenite sebe, onda ni druge, nemate sta da kazete, nervirate se jer 

permantno gubite, nepoznatim ljudima se ne govori‖per tu‖, itd., time priznajtete svoj apsolutni poraz. Vi ste u krizi, 

sa cim ja nemam nikakve veze, niti sam kriv za to, vidite u meni pogresnog krivca, umesto na  drugoj strani. 

 

Sto se tice tenisa on se igra potezima, mozgom, a ne uvredljivm recima, umesto da vratite  gem, vi verbalno 

vredjate., govorite partneru kada gubite da lose igra. 

 

Ukoliko bi  nasem pregovarackom timu za Kosovo, bili oni koji albanskom pregovarackom timu kazu:‖ ‖. uvukli ste 

se kao "zzz" u "zzz" Ahtisariju, Solani, "‖ne znas tachi  da li ce da stisne ili "zzz‖ ti si suroj lobotomiranog bolesnika 

iz titovog Kovina.‖‖ U stvari rugova  vi ste jedan buzdovan, prilicno glup, i prisipetlja koji ne zna sam nista da uradi 

a uvlaci se drugima u dupe da bi pokazao da je nesto ―, itd. A pojedine vase dame pajtasi bi zaigrale sa tacjijem  

sotu. Takve Albanci  bi rado videli. Umesto takvih kao sto ste vi, bice npr. Batakovic, kome vi niste dorasli ni za 

ucitelja u skoli za mentalno retardiranu decu, a umesto nevaspitane dame koja vas stalno impersionira, koja je vas 

intelektualni mag, bice Sanda Raskovic, koja je vrlo mudra, obrazovana, odmerena ,  vrlo zgodna zena( A ume i da 

igra mnogo bolje ples, ali ne tamo gde ne treba, i cemu nije dorasla,  i da se time jos hvali). 

 

Hvala na misljenju da sam glup.Ono je tacno koliko i ostale vase navedene uvredljive kvalifikacije o meni. 

 

Sto se tice starosti i sportskih sposobnosti,  najbolje govore cinjenice: 

- letos sam doveo na Drinu 600 turista,  vise grupa izletnika, 300 njih se spustilo  niz Drinu, to se dosad nije 

desilo, svi odaju priznanja, to nije samo ucinak moga znanja, nego i ogromne energije. 

- -na izletima planinara na drinske planine, od 50 obicno se uspnem na vrh od 1450 metara medju prvih 10( a u 

50 ima mladih, sredovecnih, starih) 

- -N.Janic i ja smo slicnih godina, uprkos svega mi se borimo, stariji  ili stari ljudi su najvece bogatsvo jedne 

nacije 

-  

Stalno napadate zrtve bivseg rezima, u ludnice su bili slati najmudriji. 

 

Vi I vasi pajtasi mislite da ste nas izazvali protiv Zapada, a vi im se ulizujete, a ne shvatate stvari. Slicno je sa vasim 

providnim prljavim rabotama nahusakavanja Srba na anti-semitizam. Da Pribic smeta Jevrejima on bi se odavno 

razboleo, zgazio ga auto, itd, itd. Placen od geo-okruzenja da Srbe munta. 

 

Vi zelite da mi uzimate vreme, vi ste placeni da obezvredjujete srpske forume svadjama, intrigama, uvredama, 

izbacujete glasno izduvne gasove u srpskoj crkvi, koju zelite da pretvorite u javni WC. 

 

Na takav nacin obezvredjuju srpske forume Srbi neznalice, Srbi placeni da to cine, primitivni srbofobi iz geo-

okruzenja preobuceni u srpska imena koji zloupotrebljavaju ove prve dve kategorije Srba. 

 

Zzzz djuricu odavno ste provaljeni, nastupate pod raznim imenima dobro poznatim na forumima, mi smo ugasili 

vecinu od tih imena, nestaje i zvezda repatica zzzzz duric., guta je crna rupa koju on tako cesto uzima u usta. 

 

 

 

 

 

kao sto ja kNemojte nas u pregovaracki tim za Kosovo. Bolje idite vi jer ste vi mnogo sposobniji i pametniji. 

Stavise sam i ubedjen da bi vi uspeli u tome, ali samo s vasim monologom. Eto ponesite Siptarima  

vase dopise o OUP, zatim Balkanski leprozarijum, onda slucajeve 145, 146, 147, zatim sve sto ste pisali o " 

kriminalcima iz geo okruzenja", i Siptari kao i sam Ahtisari ce dobrovoljno napustiti Kosovo ili ce da izvrse 

kolektivno samoubistvo. Ako bas hocete argumente za vas postupak, pa eto nema boljega. uvukli ste se kao "zzz" u 

"zzz" g. Janica, i ne znate sta sami sa sobom da uradite, sto narodna poslovica  

interpretira kao sto sam rekao, "ne zna da li ce da stisne ili "zzz". Vama je Krsmanovicu izgleda odavno neko 

matirao mozak, a to sto vi nazivate vas intelekt, je nesto nalik na intelekt nekog lobotomiranog bolesnika iz Kovina. 

Vidim da ste i teniser, samo ne znam ko bi s vama igrao tu igru, prvo zato sto verovatno prvo ugnjavite partnera, a 
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-Документ број 51. 

VRLO LOSE STANJE U SUDSTVU SRBIJE 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

pokret@eunet.yu;Tel-3511829: Mob tel-064-3095176 

 

 

Vrlo lose stanje u sudstvu Srbije 

 
Odajemo priznanje zvanicnoj vlasti za napore i znacajna poboljsanja u 

raznim oblastima, ali je sudstvo u dubokoj i slozenoj produzenoj krizi. 

Sudovi odlazu odluke, cesto su pristrasni, nastavljaju se dalja masovna 

krsenja zakona i ljudskih prava,kriminal i mafije nisu suzbijeni.Zrtve 

prethodnog bezakonja nisu obestecene, vecina gradjana i dalje zivi u 

strahu, sudske takse su enormne, advokati su skupi a cesto nemocni, 

gradjani su izgubili poverenje u pravni sistem. 

 

Nasi celnici i aktivisti su i dalje zrtve svakodnevnih ataka i 

provokacija, uznemiravanja ,pretnji, ugrozavanja licne bezbednosti i 

imovinske sigurnosti, ali ne kao ranije od zvanicne vlasti nego od grupa 

organizovanih kriminalaca.Vecina gradjana nase zemlje 

jos nisu nasli njihovu pravdu.,koju im sada ugrozava organizovani 

kriminal. 

 

Tako se mafije i kriminalci sada javljaju kao akteri novog totalitarnog 

sistema koji prete da zatru ovu drzavu i naciju.,koja je vec sada jedna 

od najstarijih i najbolesnijih, i preti da upravo zbog razornih 

posledica bezakonja nestane. 

 

Sudski sudeonici se masovno zale na nezakonite postupke sudija, ali 

bezuspesno. Obracaju se zalbama na razne adrese, i Ministarstvu 

pravosudja, odgovor je svugde isti: SADA IMAMO NEZAVISNO SUDSTVO; 

DOSLA JE DEMOKRATIJA. SUDIJE SU SAMOSTALNE NEZAVISNE I NIKO NE MOZE 

UTICATI NA NJIHOVE ODLUKE..Dakle, nastavlja se samovolja i pristrasnost 

nepravicnih sudija. Oni koji su ranije donosili nepravicne sudske 

odluke to cine i danas, a zrtve su iste koje su bile i ranije. Ranije u 

vreme jednopartijskog sistema, Tita i Milosevica , oni su 

sudili nepravicno, ali po diktatu PARTIJE. Danas opet sude nepravicno, 

ali sada u ime NEZAVISNOG SUDSTVA. I njima niko ne moze nista.A opstaje 

haos i bezakonje. 

 

Tako cineci sudije misle da produzavaju svoju vlast i moc, privilegije, 

da ce onemoguciti one koji ih mogu tuziti za ranije nepostovanje zakona, 

da mogu zastiti svoje prijatelje i klanovce, da mogu donositi nepravicne 

presude da za to dobiju mito, itd,itd. 

 

Ovako povrsno zakljucivanje pretvara sudije u kriminalce u sudeonike u 

unistavanju drzave i nacije.. 

 

Od male trave ne vidi se velika suma. Umesto sudske nepravde (sto 

oznacava zloupotrebu sudija od strane geo-okruzenja ,da uniste drzavu i 

naciju, sudije pretvara u kriminalce) najbolje je resenje da se zavede 

postovanje zakona, onda ce sudeonici biti 

zadovoljni, sve ce procvetati, i sudije ce imati daleko vece plate, a 

nacija i drzava ce biti spaseni. 

 

Zahtevamo da se u sudstvu sprovedu korenite reforme, i da sudije koje ne 

sude po pravdi i zakonu budu privedene pravdi i uklonjene iz sudstva. 

To se moze videti iz dosijea, i treba pitati sudeonike da se izjasne o 

svakom sudiji. .Sudije su 

instrumentalizovane u svrhe stvaranja dalje destabilizacije i rusenja 

drzave i nacije. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      10.1.2006 godine 

Stanka Paunovica  70, 11090-Beograd 

Pokret  za zastitu ljudskih prava -http://solair.eunet.yu/~pokrеt/pokret.html 

ISIL-International Society for Individual Liberties, San Francisco, SAD 

Udruzenje ostecenh deviznih stedisa  Srbije 

Udruzenje podstanara SCG 

 Теl-3511829; Моb.теl-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;  
 

 

NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

 

Za gospodina Dragana Djilasa. 

 

Postovani gospodine Djilas, 

 

Obratio sam Vam se ponovo , po sugestiji i preporuci gospodina Trive Indjica , savetnika Predsednika 

Tadica, inace saborca za ljudska prava jos od pre par decenija i vise, zajedno sa profesorom 

dr.Ljubomirom Tadicem, dr.Vojislavom Kostunicom, i drugima. Gospodinu Indjicu sam kazao da sam 

se vec jednom Vama obracao, nema poboljsanja, ja sam uradio sto ste mi kazali, nista, bezakonje se 

nastavlja. Gospodin Indjic mi je kazao da Vam se opet obratim, da se susretnemo da porazgovaramo o 

stanju ljudskih prava, sto i cinim. 

 

Izvolite me najhitnije primiti na razgovor.Teme su sledece, videti zasebne  attachment-e za svaku: 

 

-Kriminalci-novi jaram( Naziv dokumenta u attach.‖Dobro je poznata .‖.) 

-Slucajevi progona od strane kriminalaca( Naziv dokumenta‖ Sluc prog‖) 

-Slucajevi zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe( Naziv dokumenta‖ Sl zl psih‖) 

-Predlog reforme zakona koji reguisu nasilnu hispitalizaciju dusevnih bolesnika( Isti naziv cirilicom) 

-Peticija Medicinska deklaracija-Katastrofalno stanje zdravlja nacije( Naziv dokumenta‖ Pet Med 

deklar‖) 

-Licni slucaj( Tomislav Krsmanovic) 

-Vrlo lose stanje u sudstvu Srbije( Naziv dok‖ Vrlo lose stanje u sudstvu‖) 

 

Vecina gradjana nase zemle je ugrozena na ovaj ili onaj nacin, od sudova, kriminalaca. Stvorena je 

istinska  kaljuga, veca   od one ranije.Kako pomoci ljudima? Sustina je kako pomoci, kako zastititi 

gradjane, sudstvo koje je u paralizi je sustina problema. 

 

Moja porodica i ja licno smo i dalje ugrozeni, I to sve vise.I mnogi moji poznanici, prijatelji, saborci, 

saradnici.,aktivisti nase organizacije. Ovako vise nece moci. Obratio sam se Evropskom sudu, i jos neki 

moji poznanici, neke sam usmerio na Vasu kancelariju. Ocekujuci da se STO PRE susretnemo. 

 

Sa najboljim zeljama za 2006 godinu 

Tomislav Krsmanovic 
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Marko Sarcanski, D.Stanickova 31, 25.000 Sombor, Srbija 

Goran Stajin, Jovana Popovica 23, 25.000 Sombor, Srbija 

 

 

Evropskom sudu 

Strasbourg, Francuska 

 

 

Postovana gospodo, 

 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  krsenje  mojih prava na osnovu 

clana 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika suda. 

 

I-STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.A.Prezime : Sarcanski ……. 2.Ime Marko 

   B.Prezime :Stajin --- ----------B.Ime: Goran-------------------- 

 

Pol:A, B-Muski 

 

 

3.Drzavljanstvo-----A, B--SCG-Srbija i Crna Gora--------------------------4.Zanimanje……:profesori 

Srednje tehnicke skole, pod otkazom… 

 

 

5.Datum i mesto rodjenja—A.-Sarcanski Marko-23.4.1958, Sombor. 

                                             B- Goran Stajin- 8.10.1964 g, Sombor 

 

 

6.Stalna adresa—---A.Marko Sarcanski ------- D.Stanickova 31, 25.000 Sombor, Srbija 

                                 B.. Goran Stajin, Jovana Popovica 23, 25.000 Sombor, Srbija 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

7.Broj telefona--- A. Marko Sarcanski-381.25.422159;B. Goran Stajin, 381.25.27232 

 

 

 

8.Sadasnja adresa-----, A.Marko Sarcanski ------- D.Stanickova 31, 25.000 Sombor, Srbija 

                                 B.. Goran Stajin, Jovana Popovica 23, 25.000 Sombor, Srbija 

 --- ------------------------------------------------------------------ 

 

9.Prezime i ime zastupnika- nema 

  

10.Zanimanje zastupnika   ---------     ― 

 

11.Adresa zastupnika-----------------― 

 

12.Broj telefona-------‗‘----------Faks------- 

 

13.Navedite ime tuzenih/tuzene drzave-------SCG-SRBIJA I CRNA GORA---------------------------------

----------------------------- 

 

Priloziti Punomoc ako .Podnositelj ima Zastupnika 
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POKRET  ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA            u Beogradu   11.1.2006 g 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html, Tel-3511829;Mob tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

START 

za gdju Sandru Medakovic 

 

147(STO CETRDESET SEDAM) KUPACA STANOVA FIRME  DELTA 

LEGAL 

 
VELIMIRU ILICU, Ministru za kapitalne investicije 

MEDIJIMA 

 

Sto cetrdeset sedam domacinstava –kupaca, je sklopilo ugovore sa firmom ―DELTA 

LEGAL‖ i njenim  generalnim direktorom,i glavnim investitorom Aleksandrom Lukicem, iz 

Beograda, Vase Pelagica br.54, o kupovini 147 stanova u 5 objekata (na lokacijama: Mihaila 

Todorovica 18;  Mihaila Todorovica 18 DJ; Teodosijeva broj 1 ;Teodosijeva broj 24; Teodosijeva broj 

24 A;),  i to uglavnom u periodu 2002 godine, a neki i ranije. 

 

Ovim ugovorima( uz napomenu da su u mnogo cemu manjkavi, podmetnuti na brzinu od 

profesionalnih prevaranata zloupotrebljenim kupcima pritisnutim svakojakim tegobama, nestrpljivim 

da sto pre dodju do krova nad glavom), je se direktor i glavni investitor Aleksandar Lukic  obavezao  

potpisnicima da po isplati celog iznosa ,kupac stice pravo ulaska u posed, da je taj stan iskljucivo 

njegovo vlasnistvo.,obavezao se da zavrsi izgradnju zgrada i stanova po ugovoru  ,  da objekte privede 

nameni, sto se tice moleraja, instalacija, sve propratne gradjevinske radove po hodnicima, ulazu i 

pristupu zgradi, da uradi sve sto se tice elektro instalacija i struje, vodoninstalaterskih radova i 

prikljucenja struje i vodovoda. 

 

Iako su stanari isplatili ugovorene iznose, firma ―DELTA LEGAL‖ evo vec godinama stalno obecava 

da ce ispuniti svoje ugovorene  zakonske obaveze i rokove,  i nikako ne ispunjava svoja obecanja, 

rokove,  i potpisane odredbe, stalno prolongira, niko se jos nije uselio. Nesretni kupci, koji su ulozili 

visoke sume novca u evrima, koji su pozajmljivali novac da plate stan, prodavali ono sto su imali, 

snalazili se kako znaju, sada su i bez novca i bez stana, zlopate se, potucaju se po iznajmljenim 

stanovima, cumezima, placaju visoke kirije, na nemilosti stanodavaca, iseljavaju se, ili zive sa 

srodnicima, kod prijatelja, neki su jednostavno na ulici. Mnogi od njih su bolesni , stari, nemocni, bez 

novca, utonuli u porodicne i svake druge probleme, rastakanje i propadanje, istinski lagano umiru, 

nestaju. 

 

Aleksandar Lukic ne ispunjava svoje ugovorene zakonske obaveze, vara i obmanjuje kupce, odbija sa 

njima da razgovara i komunicira, on je nevidljiv i nedodirljiv, bas ga briga, jednostavno‖ pojela maca‖, 

korumpirani sudovi  stite njegovu pljacku,  ucario  je samo na pomenute cetiri lokacije najmanje 

4,500.000 evra ,  a poznato je da ―gradi‖ stanove u Mirijevu ,Rakovici, Vareskoj, Brace Jerkovica , a 

lepo se druzi i sa firmom‖Stankom‖ u Zelezniku iliti Zarkovu, i ko zna gde jos. Povrh svega , on  se 

reklamira i nudi izgradnju novih stanova., nastavlja nekaznjeno da nalazi nove zrtve,i da ih pljacka., i 

zgrce nezakonito milione. 

 

Aleksandar Lukic je otudjio i uzeo na prevaru novac ovih kupaca, a ne izvrsava svoje ugovorne 

obaveze, to znaci potkrada i pljacka ove nesretne ljude i njihove porodice. Ocigledno da je Lukic, ―vrli 

biznismen‖, ―uspesni novopeceni milionar- tajkun‖, procenjujuci da sudstvo ne funkcionise, da tamo 

ima dobre veze, da je dobro uveden u mafijaske strukture trgovine nekretninama, napravio svoj 

nelegalni biznis DELTA LEGAL, da tako vara i postane novopeceni milionar.-tajkun, da im zaplenjuje 

novac i devize po receptu Jezde i Dafine, i druguih piramidalnih lopuza i prevaranata. 

 

Lako je postati milionar nesputanom kradjom i pljackom od sudova nezasticenih snemocalih gradjana-

kupaca, to nije sposobnost nego suprotno od toga. Tako Lukic zaslepljen svojim carom ,biva 

instrumentalizovan da ucestvuje u monstruoznoj, najprljavijoj lesinarskoj raboti slabljenja ovoga 

snemocalog naroda i drzave. 

 

Kupci stanova zahtevaju od firme DELTA LEGAL: 
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DRINSKE PLANINE- Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu( sajt u izgradnji) 

 

 

PONUDA  IZLETA  ZA PLANINARE  NA  DRINSKE   PLANINE  

JESEN-ZIMA 2005-2006 godina,  I PROLECE 2006 godine. 

 
Reference i misljenja planinarskih vodica koji su sa svojim grupama proslog leta bili u nasoj 

reziji u planinarskom prihvatilistu-smestaju  u Uzovnici, kod Ljubovije na Drini, Srbija: 

 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zorica Jakovljevic, PD‖Kopaonik‖, tel. 

-Tanja Tursijan, PD‖Kopaonik‖, tel. 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-

2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖  Pobeda  ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861 

-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Gordana Vasiljevic, Invalidi rada Beograda, tel.posao:011-3241625; Mob.tel-064-1627158 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-353670 

-Dragan Pavlovicv, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

 
 

Prelepe drinske planine u srednjem toku reke Drine u Srbiji ( Opstina Ljubovija), su nezasluzeno 

zapostavljene ,nedovoljno poznate i posecivane od  planinara i drugih turistickih potencijalnih 

segmenata. 

 

Ima nekoliko uzroka. Glavni uzrok zapostavljenosti je bio doskora, sada je taj problem razresen, 

nedostatak u ovom kraju  planinarskog doma koji bi mogao da primi planinare na prenociste uz 

adekvatan komfor i pristupacnu cenu, da im pruzi mogucnost da se odmore pre i posle uspona,  opuste, 

prezalogaje, ili dobiju jeftine kvalitetne obroke,  druze i zabavljaju. 

 

Mi smo ovaj problem optimalno razresili , tako sto smo obezbedili prenocista, ishranu u komfornim 

seoskim kucama u selu Uzovnica kod Ljubovije (180 metara nadmorske visine,), 5 km pre Ljubovije 

kada se ide od Loznice i Zvornika. Selo se nalazi u podnozju veceg broja drinskih planina visine od 

500 do 1500 metara,odakle je moguce ici u raznim pravcima i na razne planine. Cesto je to moguce 

direktno peske iz sela, ili pak ici  nekoliko kilometara autobusom do malo daljih visih planinskih 

visova. Smestaj je obezbedjen u novim kucama seoskih preduzimljivih i postenih domacina, koje su 

rasporedjena jedna od druge u rastojanju od 500 metara, sa kupatilima, kuhinjama, zdravom cistom 

izvorskom vodom, i ekoloski cistom hranom. Zasada imamo smestajne kapacitete u ovom selu za 100 

planinara-osoba. Postoji u selu objekat za druzenje u kuci domacina Save Stajica, koji moze da primi 

do 100 osoba. A po vrlo jeftinim cenama: 300  dinara prenociste(zimi, leti 250 dinara), 

50+7% dinara dorucak, 126+7% dinara rucak, 100+7% dinara vecera, ceo dnevni 

pansion 600 dinara( ili .da sami spremaju obroke ako to zele). Smestaj i ishranu 

obezbedjuju vrlo gostoprimljivi, posteni  i preduzimljivi seoski  drinski domacini, 

nadaleko poznati po .svojoj cestitosti i vrednoci. 

 

Ova vrsta planinarskog doma( u seoskim domacinstvima)je odlicno funkcionisala ove 

godine, bilo je u letnjim mesecima oko 600-700 posetioca/ nocenja.  Iz Uzovnice su 

Tomislav Krsmanovic                                                                                             16.1.2006 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

Pokret za zastitu  ljudskih prava 

ISIL, SCG 

Udruzenje ostecenih deviznih stedisa 

Udruzenje podstanara SCG 

 

 

Gospodin DRAGAN DJILAS 

Narodna kancelarija 

 

Postovani gospodine Djilas, 

 

Gospodin Trivo Indjic savetnik predsednika  Borisa Tadica mi je prilikom nedavnog razgovora 

predlozio da se sa Vama  susretnem jos jednom.Vasa saradnica gospodjica Tatjana Pasic je bila 

ljubazna da pogleda moju poruku o stanju ljudskih prava,  moje licne probleme,  koji se nikako ne 

razresavaju. Mi se borimo od 1975 godine, zajedno smo branili ljudska prava sa dr V.Kostunicom, prof 

dr Ljubom Tadicem, i drugima, nema stvarnih promena na bolje. 

 

Bio bih Vam zahvalan  da me sto pre primite na razgovor. Moja prava su i dalje ugrozena kao i ranije, 

ja sam uslisio  Vase savete, sve sam preduzeo ,ali  nema nikakvih rezultata. U prilogu u attachment-u 

tekst OPTUZUJEM, molim pogledajte, o tome bih hteo da porazgovaramo. 

 

s‘postovanjem 

Tomisav Krsmanovic 
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SRPSKA NESLOGA-PROBLEM br. 1 
 

  

Smatramo da je ovo pogodan momenat i vreme, da Pokret za zastitu ljudskih prava bez ikakve namere da 

kritikuje bilo    koga, nego     sa zeljom da doprinese slozi i snazi nase nacije,  i ovoga puta  stavi na javnu 

diskusiju svoja vidjenja o uzrocima nasih nesporazuma i nesloga.,te pozivamo ucesnike tribina da tragamo 

za resenjima.. 

 

Ovo pitanje je postavljano u vise navrata dosada. i  istaknuto da se ne radi samo o borbi za licne interese 

nego pre svega o pogresnom nacinu kako je to artikulisano i da se ustvari nesloga cesto svodi na 

neadekvatnu sposobnost komuniciranja i saradnje. Nazalost, ima i sabotera koji sire intrige i zavade da bi 

tako profitirali i diskreditovali one koji mogu doprineti pomacima. 

 

Nesporna je cinjenica da je neslozan i pozavadjan narod, slab i memocan narod koji nije u stanju da razresi 

svoje teskoce i problema sa kojima se susrece. U isto vreme regija , ovoga puta Balkan, gde se nastavljaju 

intrige i zavade, ne moze imati mira i saradnje. 

 

Aktivisti i celnici Pokreta za zastitu ljudskih prava su predmet specijalne paznje i intriga upravo od onih 

kojima je stalo da nastave zloupotrebe i da sprece da se razotkriju ranija i sadasnja krsenja ljudskih prava.i 

da Pokret lazno predstave. MI dobro znamo te osobe koji to rade vec trecinu veka. 

 

Nacija je neslozna i pozavadjana. Odnosi balkanskih naroda su i dalje optereceni mrznjom i nepoverenjem.. 

 

Svesni smo toga, ali treba analizirati uzroke, i poraditi da se nesloga otkloni. 

 

Iako imamo izuzetne ljudske i intelektualne potencijale, koji su u stanju da  na naucan nacin analiziraju 

ovaj izizetno znacajan nacionalni fenomen i procene uzroke nesloge i da porade  da   se ova sustinska i 

fatalna manjkavost  otkloni,uprkos tome nema pravog  napora  i stanja duha   da    se u ovoj  cinjenici 

resava  sudbina   nacije.,nema  objektivne analize i sposobnosti emotivne distance. 

 

Uzroci nesloge i nesposobnosti nacionalnih snaga da se ujedine ,su pre svega jedno istorijsko pitanje. 

Setimo se razgovora i medjusobnih optuzbi izmedju Vuka Brankovica i Milosa Obilica  pred Kosovski boj. 

To ne znaci da su "Srbi neslozni", nego nesto drugo. A to je da su Srbe zavadjali narodi na visem nivou 

kulturnog razvoja. 

 

Sada smo "na vrhu istorije" , hiljade godina su iza nas. Izvucimo pouke. Sam budala udari ponovo nogom u 

isti kamen u dvoristu. 

 

Ali ovi uzroci su brojni i slozeni i moguce ih je posmatrati i ovako: 

-nacija, nacionalne elite, su    vrlo  heterogene  skupine  pojedinaca razlicitih sto se tice politickog  

ubedjenja, drustvenog polozaja, egzistencijalne situacije, obrazovanja, licne svesti i stanja  

duha, zrelosti, politicke kulture, poznavanja drustva u kome zive 

-usled ovih razlika, i razlicitog drustvenog polozaja, razlicitih licnih interesa, opredeljenja, privilegija,  na 

delu su znacajne razlike u stepenu intenziteta potrebe da se stanje menja, ima podosta onih cije su pozicije i 

privilegije upravo zasnovane zahvaljujuci neslozi, oni opstaju na neslozi. 

-otuda proizilaze razliciti stepeni motivisanosti za borbu za promenu na bolje, za prevazilazenje nesloga 

-a iz cega nastaju i razliciti ciljevi i strategije da se oni ostvare 

 

Povrh toga sto su u mnogo cemu razliciti, srpske zajednice i srpsko drustvo su jos uvek isparcelisani i 

podeljeni , postoje vidljive i nevidljive komunikacione barijere, pojedinci  se ne poznaju dovoljno, prisutne  

su     impulsivnosti  prebrze i pogresne procene. Srpske zajednice i elite nisu ponekad istinske elite, nego 

proizvod favorizovanja i privilegija, podobnosti, manipulacija, klanovskih i rodjackih veza.  Cesto su 

opozicionari i elite osobe nategnutih nerava, sto je normalno znajuci teske uslove u  kojima zive. Moze se 

reci da medju njima nema dovoljno kontakata, podlozni su intrigama i zavadama od strane bivsih( ili 
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Marko Sarcanski, D.Stanickova 31, 25.000 Sombor, Srbija 

Tel-25.422159; 

  

Goran Stajin, Jovana Popovica 23, 25.000 Sombor, Srbija 

Tel.25.27232 

 
 

                                               

                                  ZRTVE VERBALNOG DELIKTA 
 

             Isterani smo nezakonito iz radnog odnosa-samo zato          
                                   sto smo izrazili nasa kriticka misljenja 

 
 

Obavestavamo nadlezne ustanove, orgagnizacije, javnost i medija , da smo zrtve drasticnih krsenja 

nasih zakonskih prava., isterani smo na nezakonit nacin iz radnog odnosa, sa radnih mesta  profesora 

fizike, odnosno fizickog vaspitanja, u  Srednjoj  gradjevinskoj skoli u Somboru ,od strane direktora 

skole Janosa Horvata i njegove klike, iz razloga sto smo se zalagali recima i delima, za  unapredjenje 

kvaliteta nastave, efikasnost poslovanja skole, za postovanje zakona, digli smo nas glas protiv 

kriminala , mafije,  zloupotreba direktora skole.. 

 

Mi smo postupili kao savesni dobronamerni gradjani, posteni prosvetni radnici, obelodanili 

smo ozbiljna krivicna dela :falsifikovanje dokumenata, utaja poreza, nezakonito raspolaganje  

drzavnom imovinom , ukazali na pojave sovinistickih ispada. O tome obavestili SO ( Skupstinu 

Opstine) Sombor te Prosvetnu inspekciju, Skolski odbor i SUP Sombor. Ovo nismo ucinili da bi se na 

bilo koji nacin,  zbog bilo cega  svetili direktoru, iz zle pobude, ili zbog pripadnosti nekom njemu 

rivalskom klanu u nasoj skoli ili sredini, nekoj drugoj etnickoj grupi, nego iz iskrene zelje da se 

zalazemo za postovanje zakona i suzbijanje kriminala., za preporod naseg drustva.,za suzivot u 

Vojvodini zajednici svih njenih etnickih grupa gradjana ,koji svi treba da uzivaju zakonska prava bez 

obzira na politicko ubedjenje, i druge okolnosti.. 

 

Cim smo ove zloupotrebe stavili  na dnevni red u nasoj skoli, direktor i njegova grupa su 

poveli protiv nas istinsku hajku, i uz najprljavije falsifikovanja dokumenata  su isfabrikovali nase 

nepostojece navodne prestupe,.pokrenuli disciplinski postupak ,  pokrecu odmazdu protiv nas, pocinju 

diskriminacije, pritisci, pretnje, provokacije. , i potraga za falsifikovanim razlozima, da bi se tako 

pokrenuo sramni montirani disciplinski postupak  protiv nas. Direktor i njegova grupa su poceli da vrse 

pritiske na decu, djake, njihove roditelje, da ih instrumentalizuju protiv nas., da bi tako opravdali pred 

djacima, njihovim roditeljma, profesorima, drzavnim organima i javnosti, svoje nezakonite postupke 

prema nama, pristupili su zloupotrebi clanova Skolskog odbora ( zastrasivanjima clanova, 

potkupljivanjima, podesavanjem glasacke masine po njihovoj zelji, itd).. Finale svega ovoga nije nista 

drugo do primitivna odmazda  izricanja  mere prestanka radnog odnosa  Odlukom poslusnickog  

zastrasenog Skolskog odbora od juna 2005 godine.. 

 

Pogazeno je osnovno ustavno pravo i prava zagarantovano medjunarodnim konvencijama 

kojim se regulise radno zakondavstvo, mi smo zrtve diskriminacije na radnom mestu, zato sto smo 

iskoristili nase zakonsko pravo  da izrazimo nasa misljenja, i da ucestvujemo u javnim poslovima, 

predlozima i sugestijama u opstem interesu. Nama nije bila obezbedjena pravicna i javna rasprava  u 

razumnom roku pred pravicnim nezavisnim sudskim, i drugim drzavnim organima( Skolski odbor i 

druga drzavna tela, sindikati, sud). .Obadvojica smo bili optuzeni za nepocinjena dela. Ceo disciplinski 

postupak je bio zbrzan, nama nije bilo ostavljeno dovoljno vremena za odbranu, drasticno je bilo 

povredjeno pravo da sami ispitujemo svedoke, i da se obezbedi ispitivanje svedoka u nasu korist, nasi 

svedoci su bili zaobilazeni, nisu bili obezbedjeni ravnopravni uslovi za sve svedoke, na stetu nasih 

svedoka.Poseban prekrsaj direktora je sto nije ispostovao prisustvo( reprezentativnu skalu) svih 
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DINASTIJA  KARIC  – O CEMU SE RADI?   
  
Hajka na Karice izaziva nekoliko dilema:   
- da li je na delu definitivan obracun, ili opomena   
- da li je greh Karica ―diranje u politiku!‖ ― politicka ambicija‖, ili nesto drugo   
- da li je na delu pocetak obracuna sa enormnim  bogatasima,    
- ko stoji iza ove hajke, zasto   
- da li je na delu medjusobni obracun klanova bogatasa, ili nesto drugo   
- kako je se Karic bogatio decenijama, zasto bas sada, da li je to signal da ce staviti nа a tapet  
i druge bogatase   
- ko stoji iza Karica, a ko je protiv njih, kakav je odnos snaga   
  
Dogadjaji koji dolaze ce pokazati o cemu se radi.   
  
 
 s 
    
  
    
  
Zasto bas on? To ima svoje razloge .   
  
Da li mu okredju ledja o ni koji su ga stvorili? Zasto?   
  
Oni su stvorili i druge bogatase. Da li ce i njima ―okrenuti ledja‖?   
  
Nije logicno i racionalno poverovati da ce neformalni mocnici se obracunati sa svojim ljudima koje su  
stvorili bogatasima..Ali zasto se ovo desava sa Kar  icem, u cemu je njegova greska? Cime se zamerio?  
Ne moze se poverovati da je to njegov politicki angazman? Nesto je drugo po sredi, cin nam se da je  
Karic‖ nahuskan‖ na politiku, da se protiv njega usmeri sadasnji kazneni zamajac. Zasto onda? Da li su  
u pi tanju greske Karica, ili neki drugi razlog, jednostavno on je zbog necega nekim mocnicima postao  
smetnja? U politici se postaje smetnja ne samo zbog‖ cinjenja‖ nego i zbog‖necin jenja‖, nesto smeta.  
Da li je u pitanju greh Karica ―medjunarodni odnosi‖, Kos ovo, Trepca, Mobtel, stao nekome na zulj,  
neko bacio oko na njegovu imovinu, ―prosao mu rok trajanja‖,nepotreban je vise, itd?   
  
Karici su decenijama imali snaznu diskretnu podrsku..Da li je moguce da ona naglo stane? Zasto?   
  
Hteli bi da kazemo nesto  o bog atasima, mafiji, kriminalcima, revansizmima, lustraciji, pomirenju.   
  
 
.   
  
Sustina problema je u necemu drugome: e normni bogatas ne shvataju dovoljno kako su se obogatili,  
mnogi misle da su‖ genijalni‖‖najsposobniji‖, a nesto drugo je po sredi.    
  
Ima ih podosta koji su se osilili, zare i pale, imaju svje para formacije, mafije, gangove, ucenjuju,  
pljacklaju, kradu, pr ogone.,stvaraju haos. On su sustina problema. Njih treba zauzdati.   
  
Nas je stav je da su   svima sudeonicima u  sadasnjoj nacionalnoj  drzavnoj i drustvenoj politici   
potrebni  mudrost, pragmaticnost, smirenost, ispravne perocene, pomirenje,  sloga, prasta nje.   
  
Najgore sto se moze uciniti su svadje, faraontsvo, ludilo mrznje, svadja. Faraoni, grandomani,  neroni,  
uobrazavaju da su milioni stoka, da su oni ―supermeni‖.Fatalna losa procena.   
  
ZAKLJUCAK: Ovde ima mesta za sve. Budimo smireni, odmereni, mudri.   
  
Ovo je nasa formula za spas, prezivljavaje: Ima mesta za sve.   
  
Ako se to ne desi, svi cemo propasti zajedno.   
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DRINSKE PLANINE, REKA DRINA- Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu( sajt u izgradnji) 

 

PONUDA  IZLETA  ZA PLANINARE  NA  DRINSKE   PLANINE, 

ZIMA –PROLECE-LETO-JESEN 2006 godina, i reku DRINU(u toplim 

mesecima-splavarenje, rafting),    . 
Reference i misljenja planinarskih vodica koji su sa svojim grupama proslog leta bili u nasoj 

reziji u planinarskom prihvatilistu-smestaju  u Uzovnici, peli se na obliznje planine, 

posecivali Manastir Soko,  i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu: 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455; -Zoran Makitan, PD 

Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984; -Dusan 

Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖  Pobeda  ―,tel. stan 011-2333334;063-247975;-Bosko Stanojevic, 

PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861;-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-3946745; posao-

011-3972929; Mob.tel-064-2748632;-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-

063-511395;-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922; Rada Pavlovic, Udruzenje 

penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154;-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-

663122; Mob. tel-064-2735034;-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-

353670 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

 

 

Prelepe drinske planine u srednjem toku reke Drine u Srbiji ( Opstina Ljubovija), i sama reka Drina, 

koja je prema mnogima jedna od najlepsih, ako ne i najlepsa  reka Evrope, su nezasluzeno 

zapostavljene ,nedovoljno poznate i posecivane od  planinara i drugih turistickih potencijalnih 

segmenata. Drina je nas veliki neostvareni turisticki potencijal... Glavni uzrok zapostavljenosti je bio 

doskora, sada je taj problem razresen, nedostatak u ovom kraju  planinarskog doma koji bi mogao da 

primi planinare na prenociste uz adekvatan komfor i pristupacnu cenu, da im pruzi mogucnost da se 

odmore pre i posle uspona,  opuste, prezalogaje, ili dobiju jeftine kvalitetne obroke,  druze i zabavljaju. 

 

Mi smo ovaj problem optimalno razresili , tako sto smo obezbedili prenocista, ishranu u komfornim 

seoskim kucama u selu Uzovnica kod Ljubovije (180 metara nadmorske visine,), 5 km pre Ljubovije 

kada se ide od Loznice i Zvornika. Selo se nalazi u podnozju veceg broja drinskih planina visine od 

500 do 1500 metara,odakle je moguce ici u raznim pravcima i na razne planine. Cesto je to moguce 

direktno peske iz sela, ili pak ici  nekoliko kilometara autobusom do malo daljih visih planinskih 

visova. Smestaj je obezbedjen u novim kucama seoskih preduzimljivih i postenih domacina, koje su 

rasporedjena jedna od druge u rastojanju od 500 metara, sa kupatilima, kuhinjama, zdravom cistom 

izvorskom vodom, i ekoloski cistom hranom. Zasada imamo smestajne kapacitete u ovom selu za 100 

planinara-osoba. Postoji u selu objekat za druzenje u kuci domacina Save Stajica, koji moze da primi 

do 100 osoba. A po vrlo jeftinim cenama: 300  dinara prenociste(zimi, leti 250 dinara), 

50+7% dinara dorucak, 126+7% dinara rucak, 100+7% dinara vecera, ceo dnevni 

pansion 600 dinara( ili .da sami spremaju obroke ako to zele). Smestaj i ishranu 

obezbedjuju vrlo gostoprimljivi, posteni  i preduzimljivi seoski  drinski domacini, 

nadaleko poznati po .svojoj cestitosti i vrednoci. 

 
Ciste (po)drinske planine u ovom delu Drine  su: Gucevo(779 m);(delimicno i Cer), Boranja (881 m), 

Jagodnja (939m), Sokolska planina (973 metara), Bobija (1272 metra)..Na njih se prema jugoistoku  

nadovezuju tzv valjevske planine: Medvednik(1244m), Jablanik (1275 m), Povlen, (1450m). .Ali ako 

se pogleda na geografsku  kartu videce se da su ove planine blize Drini nego  Valjevu, padine Povlena 

silaze u korito Drine ponegde. Visina podrinskih planina se prema jugoistoku povecava.Ima mnogo 

visova oko 1,000 metara, ili visih, ili mnogo manjih planinskih visova do 700-800 metara.,npr, od 

severozapada ka jugoistoku ,medju njima se isticu:Mackov kamen(923 na planini Jagodnji, bio krvavo 

popriste bitke u I Svetskom ratu  1914 godine, poginulo je sa obe strane na Drinskom frontu 15.000 

vojnika, a samo na Mackovm kamenu 2.000 vojnika.1929 godine je na Mackovom kamenu podignut  

Spomenik sa  Kosturnicom, gradili su ih Momir Korunovic i Sime Franovic iz Sibenika), Kosuca 

stopa( 944 ,), Rozanj( 989 m), Vranjaca (609), Covic (813,),Lipnicka glava. U Uzovnici su : 

Bodnjik(774) i Cuver(752)  Djerica brdo( 650 m) , Karacica  (667 ),Mikuljak( 576, metara, ), dalje su 

DONOSIOCI  ODLUKA-KONFORMIZAM. 

 

Donosioci odluka zahtevaju konformizam njihovoj viziji.Sustina je prouciti kontekst ―donosioci 

odluka‖ i da nase stavove i akcije uskladimo sa njihovim. Imamo suzenu marzu akcija prilagodjavanja. 

stavovima donosioca odluka. Politika je umetnost moguceg. Nerealisticnots se skupo placa. 

 

Potrebni su nam  velika promisljenost, odmerenost, opreznost, ispravne procene. Nova mudrost. Kroz 

duhovni preporod doci cemo u sklad sa sobom, sa okruzenjem,  zasluziti novu kakvu takvu podrsku 

donosioca odluka.  

 

Njih interesuju pre svega njihovi interesi. Politika je stvar interesa.  

 

Nas je zadatak da naucno i objektivno proucavajuci kontekt ―donosioci  odluka‖dodjemo do saznanja 

kako da u okviru objektivno uslovljenih ogranicavajucih okolnosti, vrlo suzenog prostora, nadjemo 

mogunosti opstanka, kakvog takvog preporoda, izlaska iz krize, napretka.Jer se uvek nesto moze 

uraditi. Svako ima pravo na nadu, samoodbranu. Nije samo nas narod u ovakvoj situaciji, tako je sa 

vecinom naroda ove planete, neki su manje a neki vise postedjeni, oni narodi koji otkriju skrivenu 

poruku mudrosti, se spasavaju,. 

 

Proslo je vreme komunizma, J.B.Tita, S.Milosevica, okrenimo se buducnosti, odbacimo iluzije, 

nerealnosti, snove, ekstremizme, postanimo pragmaticni, umesto snova, uzmimo ono sto je moguce. 

Tako cemo se spasiti. 

 

Pozivamo na ispravne procene, slogu, prastanje, saradnju, uklapanje u zahteve donosioca odluka, 

umesto obratno, priljezan rad, red, postovanje zakona, ukljucivanje u medjunarodnu zajednicu. 

Otkrijmo skrivenu slagalicu , putanju spasa, krenimo svetlijim horizontima lepse buducnosti, 

sadasnjosti. 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090 Belgrade 

Home: 011-35121829, cell: 064-309-5176; pokret@eunet.yu; 

 

Very attractive and affordable tourist packages, 

on river Drina, Serbia this summer! 

 
―Health is the greatest treasure, if you have health you have hope, if 

you have hope you have everything.‖ 

 

The river Drina, its mountains, gorges, forests, meadows, tributaries, 

air, clean waters, its ecologically clean food, climate, honest and 

hospitable hosts, and authentic folklore, are the true recipe for human 

health! To say ―Drina‖ is to say vacation, relaxation, health, refuge 

from civilization, congested cities, and hurdles of modern-day life; 

―Drina‖ is an invitation for healing, strengthening the body, it is the 

return of the optimism and life energy. This area is well known for 

these healing properties as well as the long preserved optimism of its 

residents. Drina, its mountains, woods, meadows, gorges, tributaries, 

air, clean waters, and ecologically clean food. 

 

We offer: 

1.RAFTING down the river Drina, this powerful, exceptionally beautiful 

mountain river: rubber boats with licensed guides, and 8 partition walls  

for up to 10 persons, or a tree trunk boat (smaller boats, as well as 

lifesaving vests, and insurance are available). Drina is not as 

dangerous for rafting as her upper tributaries, Tara and Lim, since it 

is a wider river with smaller falls, but it is still very exciting, rich 

and foamy, and enchanting with lovely sceneries of untouched nature. One 

day rafting excursions on Drina-5 euros only (two, or three day trips 

also available)! 

 

2.LODGING IN MOUNTAIN VILLAGES, OR THE VALLEY NEAR DRINA 

(VILLAGE 

TOURISM) The price is 8 euros per day for a full package (lodging and 3 

meals included). The village of Uzovnica is at 160 meters of altitude, 

in the proximity of mountains above 1000 meters of altitude, with Drina 

just some hundred meters away, and 5 kilometers away from Ljubovija by 

asphalt road. The village of Gornje Koslje is on 940 meters of altitude, 

20 km away from Ljubovija, by Bobija mountain (1270 meters of altitude) 

and Povljen mountain (1400 meters of altitude). 

Prices are very affordable: FULL PACKAGE (lodging, breakfast, lunch, and 

dinner included), new, comfortable houses with baths, clean water from 

natural springs-only 8 euros per day! One day rafting excursions on 
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OPSTINSKI  SUD  U  MLADENOVCU                                 P.br.782/05 

 

za OKRUZNI  SUD  U  BEOGRADU 

 
Opstinski sud u Mladenovcu je doneo svoju PRESUDU (P.br.782/05) dana 26.12.2005 godine kojom 

je odbio tuzbeni zahtev Tuzioca da Tuzeni otkupe od Tuzioca 50 primeraka knjige ―Kosmaj-ko smo mi 

Kosmajci‖sa obrazlozenjem da nije postojao ugovorni odnos , jer je  sa predlogom ugovora trebao da 

se obrati IO Opstini Mladenovac Izdavac ―Geo‖ Slava Vojinovic, a on to nije ucinio, i da odgovornost 

snosi Izdavaac Vojinovic, a ne Opstina Mladenovac. 

 

Ovo resenje pobijam iz razloga da su dati materijalni dokazi da je Opstina Mladenovac obecala otkup 

navedenog tiraza, Izdavaac Vojinovic je odbio da postupi po uputstvu Tuzioca, nije ispostovao 

proceduru IO Opstine Mladenovac, a sam Vojinovic je kazao da je Opstina Mladenovac od njega 

otkupila 50 primeraka. Dake, da to ucini umesto od Tuzioca , to je ucinila od Vojinovica, koji je 

direktor Radio Mladenovca u sponi sa Opstinom Mladenovac i Zoranom Kosticem. Sud nije uvazio 

zahtev tuizioca da se S.Vojinovic pozove kao svedok, da se izvrsi uvid u poslovne i racunovodstvene 

knjige Izdavaca‖Geo‖ i Opstine Mladenovac da bi se ustanovilo da li je Opstina Mladenovac uplatila 

Vojinovicu navedeni iznos za 50 knjiga. 

 

Dalje da jem sledece                   O B R A Z L O Z E N JE 

 

 

Obratio sam se Opstinskom sudu u Mladenovcu 4.10.2005 godine,  

 

Tuzilac:Tomislav Krsmanovic iz Beograda, Stanka Paunovica  70, 11090-Beograd 

 

Tuzeni:  

1.Opstina Mladenovac 

2.Zoran Kostic, predsednik Opstine Mladenovac 

 

 

                                                       TUZBA 

 
Za izvrsenje obaveze date za otkup 100 primeraka knjige ―KOSMAJ-Ko smo mi Kosmajci‖ 

 

Tuzilac je pocetkom 2004 godine priredio kao rukovodilac izdavackog projekta publikovanje knjige 

―KOSMAJ-Ko smo mi Kosmajci‖. Ova knjiga je  ustvari reprint izdanja koje je objavila Srpska 

kraljevska  akademija 1930 godine (Naselja i poreklo stanovnistva, knjiga 26).Ovu etnolosku studiju je 

uradio dr.Borivoje Drobnjakovic(1890-1961) , etnolog-clan Srpske kraljevske akademije  koji je u toku 

leta, i jeseni 1925,1926 i 1927 godine obilazio sva kosmajska sela radi etnografskih i 

antropogeografskih ispitivanja. On je tom prilikom kroz razgovore sa stanovnicima ove regije, ili  

iznalazeci podatke u opstinama, crkvama, i   na drugim mestima, prikupio vrlo opseznu i dragocenu 

gradju o svakom selu u kosmajskom kraju, i o svakoj porodici. 

 

Izuzetan znacaj ove etnoloske monografije se sastoji upravo u tome sto se prakticno za svaku porodicu  

iz ovog dela Srbije moze saznati odakle je i kada dosla u kosmajski kraj, sto daje podatke o korenima i 

rodoslovu i mnoge vrlo zanimljive i nepoznate detalje o proslosti ovoga kraja i njegovih stanovnika. 

 

Tuzilac se bavi i etnologijom, pored  komercijalnog cilja imao je i nameru da stanovnicima ove regije 

stavi na raspolaganje  ovako znacajnu knjigu za njihov duhovni preporod. S‘tim u vezi po sugestiji 

Izdavaca knjige GEO, Mladenovac –Slave Vojinovica, inace i direktora Radio Mladenovac  Opstine 

Mladenovac,   se obratio predsedniku Skupstine Opstine Mladenovac Zoranu Kosticu, sa molbom da 

otkupi 100 primeraka knjige po 350 dinara. Sa cime se Zoran Kostic slozio.Sada odbija da izvrsi 

obavezu: 

 

DOKAZI: 
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Pokret za zastitu ljudskih prava  

 

BOGATASI-NASI STAVOVI 
 

Mi ostajemo verni nasem angazmanu i nacelima- a to je objektivna analiza stvarnosti,  

uz primenu naucnog metoda. Za nas nema tabu tema, niti tabu licnosti. Mi ne zelimo 

nikoga da prozivamo, niti da stavljamo na stub srama,  ne zelimo nikome da stetimo, 

nego nam je cilj da ispravljamo ono sto treba.popraviti.  Nikoga ne zelimo da 

optuzujemo, niti da blamiramo, nego da ukazemo na pogreske koje nas slabe, na  

zablude ,na ono sto ne valja, da bi sproveli popravke. Nas  cilj su ispravne procene. A 

to znaci mirenje, prastanje sloga i saradnja. Jer razumeti nekoga znaci na neki nacin 

mu oprostiti , svi mi imamo svoju  istinu, nikome nije lako, svako nosi svoj krst, svi 

smo na ovakav ili onakav nacin u istom camcu. 

 

Bogatasi kao tema I drustvena oblast su vrlo deliktna stvar, vrlo skakljiva, to je TABU 

par excellence,  dokaz je da  dan danas od nas postoje tabu teme-BOGATASI. I tabu 

luicnosti-bogatasi. Oni su tabu tema jer s vrlo mocni. Drugim recima oni su vrsta 

neformalnih vladara  koji .vladaju iz senke. 

 

Neko onda moze da nam kaze:‖Ako su onui tako mocni, ako su vladari zasto ih 

uzimate u susta‖. ? I na to pitanje cemio odgovoriti. Smatramo da se u ovoj oblasti I 

sferi nalaze uzroci sdvih nasibh zalaa, teskoca, I problema, dakle, imam opravo da 

uzmemo sudbinu n ase rujke, da se branimo, spasavamo, nasu naciju, drzavu, nas 

saem, I nase porodice. 

 

Reci‖vladari‖ znaci piostaviti pitane :KOJE VRSTE VLADARI? A KOJI SU ONDA 

VLADARI ZVANICNI DRZAVNICI? 

 

Odgovor na ova pitanja ej da postoje razlciet sfere vlasti, vidljive I nevidljive, 

formalne I neformalnem, zvanicvne  nezvanicen. 

 

Danasnje enromne bogatase je iznedrial prethodan vlast. Jos bolje receno, oni su sami 

pr isutni na sceni, ili njihovi roditelji, ili preci, decenijama, I duze, ukrivali su se od 

1941 iza komunizma, od koga su se ucarili, sada se ukrivaju iza mafija I krinminalaca, 

ili pak pustaju pipke I u zvanicnu vlast. 

 

Ovob reci znaci da su izuzetno mocni, drugim ercima, zna se ko je danas pobednik na 

planet, ko je mocan, k ih je podrzavao, I ko ih podrzava. 

 

Bogatasi su vrlo bhogati, vuku konce, imaju svije imperije, svoja obezbedjenja, paar 

foramcije, vpara formacie, vojske, tane sluzbe, oni su drzava u drzavi. Oni su 

zasleplejnei svojim lakim carom, losim naviama, privlergijaa, neki od njih  vuku 

konce kriminalaca I mafijasa. 

 

Zato je potrebno da se zapitamo: O CEMU SE OVDE RADI? I na kraju STA 

CINITI? 

 

Smatramo da je tema BOGATASI sustina , kroz to se prelamaju svi uzroci i  

posledice nase  tragicne nacionalne i drzavne sudbine. 

 

Razlika intelektualnog nivoa clanova albanskog i srpskog pregovarackog tima-istinska provalija.( Ali 

su Albanci platili najvece svetske eksperte da ih savetuju). 

 

Jos je veca provalija u njihovim zahtevima i cinjenicnom stanju neosnovanosti i neutemeljenosti 

zahteva za nezavisnost Kosova. 

 

Albanci ne shvataju ni prvu ni drugu cijenicu. Duboko su ubedjeni da su u pravu, da su mudriji, da su 

Srbe namagarcili , da su ih pobedili na k…. natalitet( Srbe jeste neko nadmudrio, ali to nisu Albanci). 

 

Nedorasle Albance nahus kava neko na srpske intelektualce. To je sudbina intelektualaca. Tako je i na 

srpskim forumima. Nedorasle ekstremiste nahuskavaju protiv mudrih pragmaticara. 

 

 



2038 
 

 

-Документ број 66. 

Draga Sura, 

 

Danas je stigla iz Amerike knjiga  AJG na engleskom. Recite mi na koju adresu da Vam je posaljem. 

Ima par novih poglavlja na engleskom za prevod, to Vam nece uzeti mnogo vremena. U medjuvremenu 

mozete citati istu ovu verziju i sravniti na sajtu-www.jonathangullible.com.Molim uradite sto pre. Cim 

dobijem elektronski spremno za stampu, to je ostampano za desetak dana. Sto se tice UGOVORA, 

slazem se, dajte nacrt. 

 

Iskreni pozdravi 

Tomislav Krsmanovic 

 

Dear Ken, 

 

The copy of the book arrived, thank you. I am sending it to Shura, in meantime she can read it on the 

web, to compare with Croatian translation..There are some storries and 30 pages more than in Croatian 

version, I do not belive that this might embarrass translation and printing criteria.  I am starting to 

proceede with Montenegran edition. I will informe Vince aboute the possibilities for  libertarians to 

visit  Drina next summer. I will keep you informed. 

 

With the best greetings 

Tomislav  
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PREDSEDNIKU   PRVOG  OPSTINSKOG SUDA  U BEOGRADU  

 

PREDSEDNIKU OKRUZNOG SUDA U BEOGRADU 

 

PREDSEDNIKU VRHOVNOG SUDA SRBIJE 

 

OKRUZNOM  JAVNOM TUZIOCU  U  BEOGRADU  

 

VRHOVNOM SUDU SRBIJE-NADZORNOM ODBORU U 

BEOGRADU 

 

MINISTARSTVU  PRAVDE  REPUBLIKE  SRBIJE –Odseku za  

nadzor rada u sudovima 

 
 

Podnosilac prituzbe- Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, Stanka Paunovica  70, 11090, Beograd 
 

 

 

OSTETNI ZAHTEV  Prvom opstinskom sudu u Beogradu  (XX P-354/94; VII.P.176/2001;XXIX 

P.6888/02;XXIV.P.br.1952/02 ) , da budem obestecen  od strane drzave SRJ-Savezne Republike 

Jugoslavije.i Republike Srbije.; Okruzni sud u Beogradu GZ.4758/05 

 

Svojstvo stranke u  tome predmetu :TUZILAC  

 

         Sadrzina prituzbe, predstavke, ili urgencije: 

 
Na osnovu Zakona o uredjenju sudova, Zakona o javnom tuzilastvu ,te Zakona o sudijama, obracam 

vam se ovim podneskom, sa zahtevom  da preduzmete legalne mere, da sudovi najzad posle decenija 

bezakonja i odugovlacenja , postupe po zakonima i Ustavu, u duhu pravicnosti , i da uzmu  ODMAH u 

postupak moj osnovan zahtev za obestecenje zbog prezivljenih progona bez povoda sa moje strane, koji 

oznacavaju zlocine protiv covecnosti koji ne zastarevaju, i da NAJHITNIJE donesu  zakonitu odluku. 

 

Zbog visedecenijskih teskih nezasluzenih povreda mojih prava,zloupotreba, tortura,  steta koje su iz 

toga proistekle za mene sto se tice materijalnih posledica, pretrpljenog  dusevnog bola, ugleda, moga 

zdravlja, sto se moze videti iz  prilozenih dokumenata, podneo sam 1994  OSTETNI ZAHTEV  Prvom 

opstinskom sudu u Beogradu  (XX P-354/94) ,zahtevajuci da budem obestecen  od strane drzave SRJ-

Savezne Republike Jugoslavije.i Republike Srbije. 

 

U dosada podnetoj vasim sudovima vrlo obilatoj  dokumentaciji dato je detaljno obrazlozenje o teskim 

progonima koje sam pretrpeo bez ikakvog stvarnog povoda sa moje strane, o mojoj borbi za ljudska 

prava,  vidi se da sam ja poceo da se bavim ljudskim pravima da bih se branio. Dakle, poceo sam da  se 

borim za postovanje ljudskih prava , ne da bih se borio za vlast, ili zbog nekog bilo kog razlog sem 

legitimne odbrane bez pribegavanja mrznji i nasilju, da bih se branio od komunisticke drzave koja je 

krsila   prava moje porodice i mene samog, , bez povoda ,oduzimajuci 1945 godine na nezakonit nacin 

imovinu od mojih roditelja i njihovih roditelja vrednu vise miliona dolara,  proglasavajuci ih lazno za ― 

simpatizere Zapada‖,‖Monarhiste‖ ,―vernike‖,―saradnike cetnika Draze Mihailovica‖ ,itd. Moja 

poroduica, i ja smo pali pod udar progona vlasti jos 1945 godine, bez povoda sa nase strane. Trpeo sam 

bez krivice progone u skoli, na fakultetu, za vreme sluzenja vojne obaveze, bio sam u egzilu u Belgiji 6 

godina( 1965-1971 godine), po povratku su se progonili  nastavili. Ja sam prosao kroz razlicite oblke 

progona (od kojih su neki bili istinske torture i predstavljaju zlocin protiv covecnosti): progoni u skoli i 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                               27.2.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin B.Plese, Pravni savetnik 

EUROPEAN  COURT OF HUMAN RIGHTS 

Council of Europe 

Strasbourg, France 

 

Broj predmeta:36712/04 

 

Postovani gospodine Plese, 

 

Hvala na Vasim pismima od  17 odnosno 18 januara. Sto se tice Radomira Veljkovica ,zahvaljujem na 

Vasem interesu za njegovu tragediju, kroz koju se tako preslikava stanje ljudskih prava u nasoj zemlji. 

On je politicki zatvorenik danas u Srbiji, 20 godina u zatvoru ( sada psihijatrijskom), samo zato sto je 

nenasilno, recima , kritikovao prethodni poredak, njemu se dan danas svete, jos uvek vrlo snazni i 

dobro organizovani, pripadnici prethodnog poretka ,locirani pre svega u mafijama( ali ih ima nazalost 

ponegde i u zvancnim strukturama). Njihova jarost je neopisiva, oni su duboko ubedjeni ( iako 

apsolutno to nije tako), da su im prethodni borci za ljudska prava unistili vlast, stvorili danasnje stanje, 

odveli Milosevica u Haski sud, da hoce to da ucine sa Mladicem i Karadzicem, da su skrivili krizu, 

smenu vlasti,  itd.  

 

Oni produzeno kaznjavaju Veljkovica, i kazu nama da je on jedan od ―krivaca‖sto je propao prethodni 

poredak..To je apsolitno netacno. On je patriota. 

 

Molim Vas za podrsku i razumevanje u vezi R.Veljkovica. Ucinicemo sve da ga otuda oslobodimo., on 

mora biti na slobodi. Nisam moga ranije da vam odgovorim jer nisam imao novca za ovu postarinu, 

pisma sudu , centru za socijalni rad, u njegovom mestu, ja sam vrsta socijalnog slucaja, izlozen sam 

zestokim svakodnevnim provokacijama, blokadi PC, telefona, pretnjama, molim da mi odobrite 

produzenje roka u vezi njega., da mogu prikupiti potrebna dokumenta od suda, ako bude hteo da ih da. 

U nadi da cete prihvatiti ovo obrazlozenje, i dati mi vremena da prikupim potrebna dokumenta u vezi 

R.Veljkovica. 

 

Nasa organizacija ce se obratiti po pravilima Poslovnika  Suda u vezi zloupotrebe psihijatrije koja je 

masovna., sada to pripremamo. 

 

Dozvolite da Vas obavestim da je decembra 2005 godine prerano preminula Vera Vukcevic-Bosnjak iz 

Cente, Banat ,koja je se preko nas obratila nedavno podneskom Evropskom sudu. Ona je unistena, 

drugim recima ubijena od strane isth onih koji su je divljacki premlatili. Sud nije nista preduzeo po 

njenoj tuzbi protiv zlocinaca. Oni koji su je unakazili su je provocirali ,uznemiravali, pretili, i 

zloupotrebljkavali( sto je opisano u njenom podnesku)  , sve do same smrti. Oni su joj to cinili kao 

pripadnici prethodne vlasti, i raznih navodno naconalistickih organizacija i partija, govoreci stalno njoj 

, meni, nama, da smo ―izdajnici‖‖strani placenici‖ ―da smo skrivili propast prethodnog poretka‖, itd, da 

je zato kaznavaju, da ce je unistiti, da svi vide kako prolaze oni koji su se bili usudili da ih kritikuju( 

Oni nisu nikavi branitelji  nacije, nego  su najobicnije lopuze‖ lisice u kokosarniku‖‖jarci u kupusu‖   

).Veru su oni ubili, to oni govore polujavno,  nama prete da ce isto uciniti... Niko je nije zastitio, ni sud, 

ni policija. Koincidencijom sa smrcu Vere jednom od njih je crkao pas, organizovali su u susedstvu 

istinski sou, ceremoniju sahrane uz glasne pobednicke ovacije na racun smrti Vere. Nama, meni i Ivanu 

Prekajskom cija zalba je u prilogu ,  su dobacili da cemo zavrsiti kao Vera., nazivajuci crknutog psa 

nasim imenima,  ispalivsi nekoliko hitaca  u vazduh. Izgovarali su ―sto Veru nije zastitio Evropski 

sud‖,uzvikujuci najvulgarnije uvrede na racun suda. Molim dalju prepisku u vezi Vere saljite na moju 

adresu. 

 

U prilogu podnesak Ivana Prekajskog, sa svim dokumentima koji se pominju,  jednog od osnivaca nase 

oranizacije, zrtve pljacke , koga su unesretili kriminalci. Njemu opasno prete likvidacijom, upravo oni  

koji su   mu oteli njegov stan.   
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DRINSKE PLANINE- Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu( sajt u izgradnji) 

 

 

PONUDA  IZLETA  ZA PLANINARE  NA  DRINSKE   PLANINE, 

reku DRINU,   ZIMA –PROLECE-LETO-JESEN 2006 godina,  . 

 
SADRZAJ:  

1.Reference 

2.O Drini i Drinskim planinama 

3.Drinske planine 

4.Program 26 izleta ( jednodnevnih, dvodnevnih, trodnevnih, spustova niz Drinu, itd) 

 

1.Reference 

 

Reference i misljenja planinarskih vodica koji su sa svojim grupama proslog leta bili u nasoj 

reziji u planinarskom prihvatilistu-smestaju  u Uzovnici, peli se na obliznje planine, 

posecivali Manastir Soko,  i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu: 

 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-

2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖  Pobeda  ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861 

-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-353670 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

 

 

Napomena- u prilogu :  u odvojenom attchment-u tekst Drinski pravac 

koji sadrzi vrlo detaljne i znacajne podatke o ovoj izuzetno atraktivnoj, ali 

jos nedovoljno otkrivenoj i od planinara  posecenoj  turistickoj regiji. 

 
 

2.O Drini i drinskim planinama 

 

Prelepe drinske planine u srednjem toku reke Drine u Srbiji ( Opstina Ljubovija), i sama reka Drina, 

koja je prema mnogima jedna od najlepsih, ako ne i najlepsa  reka Evrope, su nezasluzeno 

zapostavljene ,nedovoljno poznate i posecivane od  planinara i drugih turistickih potencijalnih 

segmenata.  

 

Drina je nas veliki neostvareni turisticki potencijal. 

 

Ima nekoliko uzroka. Glavni uzrok zapostavljenosti je bio doskora, sada je taj problem razresen, 

nedostatak u ovom kraju  planinarskog doma koji bi mogao da primi planinare na prenociste uz 

adekvatan komfor i pristupacnu cenu, da im pruzi mogucnost da se odmore pre i posle uspona,  opuste, 

prezalogaje, ili dobiju jeftine kvalitetne obroke,  druze i zabavljaju. 

 

Tomislav Krsmanovic imao trocasovni intervju  na RADIO BEOGRAD 202 od 1 do 4 casa jutros. 

Odgovarao je na pitanja slusalaca koji su ga svi zaredom jednodusno podrzali. Njemu ovih dana izlazi 

iz stampe knjiga‖LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, Samoprozdiranje drzave i nacije‖.U pripremi je 

za stampu ―NEFORMALNI CENTRI MOCI!., a odmah zatim‖ SERBIAN SLIVOWITZ-

BALKANIZACIJA IZNUTRA-IZ DANA U DAN‖.Krsmanovic ima spremnih za stampu dvadesetak 

knjiga. Narodna bibiloteka je vec priznala desetak knjiga Krsmanovicu, a on je napisao stotinak knjiga 

samizdat izdanja. 

David Jakovljevic 

 

Ljubomora na Krsmanovica sto je razvio turizam na Drini. 

 

Drina je najlepsa reka u Evropi, idealna za splavarenje i nauticke sportove na divljim rekama i 

jezerima. Prolazi kroz predivne planine, gudure, obilazi manastire, nadlecu je orlovi, na njoj gase zedj 

vuci i medvedi, navodjava je Tara najdublji kanjon u Evropi, i Peruicica jedina prasuma u Evropi, spaja 

nase zemlje , ljude, razne vere i nacije. 

 

Taj cuveni‖Drinski ravac‖ u turizmu nije valorizovan , tj bi je sabotiran za vreme komunizma da nasa 

zemlja ne jaca ekonomski( pod izgiovorm‖ da ne dodju stranci‖ ,spijun,, itd). 

 

Krsmanovic zeli da valorizuje Drinu, pre svega njen srednji tok, kroz sponu ―Seoski turizam‖- DRINA( 

splavarenje, itd).On ej proslo leto ostvario na Drini 700 turista/nocenja, 300 ih je obavilo jednodnevne 

spustove  niz Drinu( Bilo je  stranaca, izgleda da nekome smetaju, iako se pored Drine  naslaze SFOR 

ove i americke vojne baze, saboteri izmisljaju razloge da stete ovoj drzavi ). 

 

Krsmanovic ovoga leta dovodi mnogo vise turista, stranaca iz cele Evrope, Amerike, SAD, domach 

turista, planinara, ferijalaca, djaka, ekologa, etnologa, itd.. Saboteri su ljubomorni na Krsmanovic, zele 

da ga sabotiraju. Cak i na Yahoo.groups. To su nam tamo rekli. Dok psi besno laju karavan mirno 

prolazi Sinajom. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava –http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html            17.2.2006 g. 

Tomislav Krsmanovic, predsednik- Tel.3511829; Mob tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Goran Jeftic 

 

MUP SRBIJE, tel-3062000; 3617179;fax-3617814,  biro@mup.sr.gov.yu 

 

Obavestavam vas da sam evo vec danima ugrozen od nepoznatih osoba koje mi blokiraju rad na 

interenetu i kompjuteru sto se sastoji u: 

-blokiranju programa 

-usporavanju otvaranja programa 

-onemogucavanjima da pristupim pojedinim programima 

-prekidanju slanja faks poruka, 

 

itd. 

 

Ove smetnje su takvog opsega da se radi  o snaznom usporavanju rada, ili pak onemogucavanju 

upotrebe rada sa PC. Toga je bilo i ranije. Onemogucen sam da saljem patriotske poruke,. i da radim na 

razvoju turizma na Drini, Opstina Ljubovija. 

 

Na delu je opstrukcija patriotskog angazmana i unapredjenja turizma u Srbiji. To je delo izdajnickih 

stetocina. 

 

To moze da mi cini MUP, ili pak neki kriminalac iz zgrade, nije iskljuceno da je to delo moga suseda 

Dragana Trivana koji stanuje iznad mene u stanu broj 12, povezanog sa kriminalcima, sa kojim sam u 

sporu zbog uznemiravanja u mome stanu i pretnji meni. 

 

Zahtevam od vas da ODMAH predupredite ove zloupotrebe., te da me o tome obavestite. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

KONFERENCIJA  ZA  STAMPU- KNJIZEVNO VECE 

 
koje ce biti odrzano u ponedeljak 17.4.2006 godine u 19 casova u KUCI DJURE 

JAKSICA, Skadarska 34,  u Beogradu. 

 

TEMA:Knjiga Tomislava Krsmanovica:‖LJUDSKA  PRAVA-CRNA 

RUPA, SAMOUNISTENJE  DRZAVE  I  NACIJE‖, Vedes februara 2006 

godine. 

 

Govore recenzenti: 

-profesor dr Marko Mladenovic :‖ Krsmanovic daje uspesnu analizu svih 

vidova zloupotreba, koje su iz godine u godinu cudovisno bujale ,sto je iznutra 

oslabilo i samourusilo drzavu‖ 

- profesor dr.Mihajlo Mihajlov:‖Krsmanovic cijom zaslugom je obznanjena 

zloupotreba psihijatrije, ovoga puta razvija misao u sirinu i dubinu, dolazi do 

tragicnog zakljucka da nastavljanje narusavanja ljudskih prava, ovoga puta od centara 

neformalne moci , umesto prethodnog komunizma, vodi ubrzanju samounistenja 

drzave i nacije‖ 

-profesor dr Stevan Petrovic, psihijatar:‖Ovo je knjiga zbirka dragocenih 

dokumenata,  o akcijama beogradskih, i jugoslovenskih disidenata, od 1964 do 2006 

godine, istinski udzbenik, istorijat, enciklopedija ljudskih prava na ovim prostorima‖ 

-dr.Milan Mladenovic, pisac i izdavac:‖ Autor je pobednik sa drinske 

vododelnice svetova, sarm ove knjige je vizija zemlje koja klizi u progresivan teror‖ 

 

- Misljenje :Bosko Trifunovic, pisac:‖ Svi smo mi izasli iz sinjela Tomislava 

Krsmanovica‖                          

-  

- GOVORICE I: 

-Miroslav Kostic, novinar 

 -i Autor 
 

Zainteresovanim novinarima za dalju upotrebu knjige, ce biti uruceni primerci knjige 

na poklon 
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DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                     XII.K.br.696/06 
 

 

 

PRIVATNA TUZBA SA OSTETNIM 

ZAHTEVOM 
 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic iz Beograda, predsednik  Pokreta 

za zastitu ljudskih prava, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

 
Na osnovu ZKP podnosim PRIVATNU TUZBU SA OSTETNIM ZAHTEVOM protiv : 

 

:NN lica - ciji identitet ce sudu dati TELEKOM SRBIJA, Izvrsna 

direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj :118252/05 , 

od 03.8.2005 godine-Beograd 
 

 

Po savetu  TELEKOM SRBIJA, (Izvrsna direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj 

:118252/05 , od 03.8.2005 godine-Beograd,)  se obracam vasem sudu, zato sto sam  vec duze vremena 

bio uznemiravan  telefonom..Tako je bilo u junu, julu i avgustu 2005  godine, to traje u manjoj meri i 

danas.Telekom mi je saopstio da ce na vas zahtev dati identitet pocinioca, uz napomenu da ih je bilo 

vise. Pravna sluzba Telekoma me je obavestila da je postupila po Pravilniku za ovu svrhu, i takodje me 

savetovala  da se obratim vasem sudu ovom tuzbom, to isto su me  savetovali i OUP Rakovica i MUP 

Srbije.Svi su mi saopstli da ce Telekom dati podatke do kojih je dosao postavljanjem lovca. 

 

Ova NN lica  su me uznemiravala telefonom, pretila, danonocno, danima, nedeljama, mesecima, 

godinama,  sto se sastojalo  u u upornom zvonjenju, kada dignem slusalicu niko ne odgovara, cuje se 

dahtanje, ili pak ponekad  psovke, uvrede, klevete, pretnje smrcu, itd.  i danju i nocu,  itd.  Povremeno 

su ova uznemiravanja bila krajnje stresna, zamarajuca, pogotovu kada su se desavala nocu,  sto me je 

ometalo u snu. Napominjem da se radilo o nekoliko razliciih lica ne samo o jednoj osobi. Povremeno bi 

ovakva uznemiravanja se smanjila a ponekad su dobijala u intenzitetu..Patim od nesanice, posto su vrlo 

cesta uznemiravanja nocu, onemogucen sam da spavam mirno u mome stanu. Uznemiravanja su bila  

jako ucestala u leto prosle 2005 godine, danima, nedeljama, mesecima   je telefon zvonio nocu, 

nesanica se naglo pogorsala, nesanica traje do danas. Telekom je dosada u vise navrata postavljao 

lovca, i u nekoliko navrata  ustanovio da je bilo uznemiravanja, i to vrlo brojnih, za sta prilazem 

potvrde Telekoma u prilogu.,kao dokaze. Sada ima povremenih uznemiravanja takodje, mada manje 

nego li ranje, ali su dovoljna da me blokiraju u snu, da mi izazivaju nesanicu. Mogu se opet pojacati, 

ucestati. 

 

Prilazem konkretne podatke o vremenu i mestu izvrsenja krivicnih dela. Ova uznemiravanja traju 

godinama, uznemiravan sam u mome stanu na adresi Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, preko 

moga telefona broj 3511829. Na moj zahtev Telekom je u vise navrata postavljao lovca, i nekoliko puta 

je ustanovio da je bilo zlonamernih uznemiravanja. U prilogu dokaz, dopis Telekoma ,Srbija 

.Preduzece za telekomunikacije, Izvrsna direkcija Beograd 1, broj 118252/05 ,od 3.8.2005 godine 

kojim sam obavesten da je u periodu za koje vreme je bio postavljen lovac na moj zahtev od 5.jula do 

25 jula 2005 godine, bilo uznemiravanja. Prema mojoj evidenciji, bilo ih je par stotina, sto se moze 

proveriti listingom od strane Telekoma. U ovome periodu je bilo svakodnevno,  danju  i nocu, na 

desetine  poziva anonimnih osoba, to je bila istinska tortura, vrlo intenzivan stres, narocito nocu, bio 

sam sprecen u radu, svakodnevnom zivotu, mirnom nocnom snu-a patim od nesanice za sta 

posedujuem lekarske nalaze, moja nesanica se naglo i trajno pojacala, bio sam preplasen jer su mi 

pretili licnoj bezbednosti 
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-Документ број 74. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                         17.4.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 

11090-Beograd 

 

 

IV OPSTINSKI SUD U BEOGRADU 

Pos.Br.I-I.101/01 

Novi Beograd 

Bulevar Mihajla Pupina 16 

 

 

Gospodja Aleksandra Vasiljkovic, sudija 

 

Predmet: Vas dopis od 7.04.2006 godine 

 

Vi kazete da je pred vasim sudom izvrsni postupak po mome predlogu ,protiv duznika Zdravkovic 

Dragana, radi prinudnog izvrsenja, i da je po resenju o izvrsenju toga suda I.I.108/01 od 25.7.2001 godine , 

duznik Zdravkovic Dragan iz Beograda dana 6.12.2001 godine iseljen u ul.V.Stevana broj 11, da isti nije 

bio prisutan, da  na osnovu zapisnika o iseljenju od 6.12.2001 godine  su nadjena samo dva kauca za koje je 

poverilac N.Lekaj kazao da su njegovi,  da Lekaj nije prisustvovao sprovodjenju iseljenja. Dakle, nema 

moje arhive i mojih stvari. 

 

Vama je dobro poznato da sam ja pokrenuo preko vaseg suda legalan postupak  za povracaj oduzete arhive, 

i   stvari koje su meni pripadale, na osnovu sudske presude Prvog opstinskog suda , a N.Lekaj je zahtevao  

ise ljenje iz prostorije.  

 

Meni moje stvari koje su nezakonito prisvojene od D.Zdravkovica nisu vracene. Vas sud nije postupio  po 

zakonu. .Zahtevam od vaseg suda da preduzme  zakonske mere koje se nalazu najhitnije,  da mi moje 

oduzete svari budu sto pre vracene. 

 

Predlazem vasem sudu da ovaj sudski postupak privedemo kraju, jer ovaj dosije vise nema nikakvu 

politicku dimenziju stetnu po bilo koga, stvari su se promenile, ja nemam nameru da obznanm bilo ciji 

identitet, da nekoga optuzim, javno ili pred sudom, da bilo kome nastetim, jednostavno radi se o mojim 

licnim stvarima, mojim neobjavljenim knjigama, naucnim radovima, prepisci, itd. Takvi predmeti nikome 

ne mogu smetati, niti cu ih ja koristiti na bilo kakav nacin koji moze bilo kome stetiti. Saljem Vam 

odvojenom postom moju najnoviju knjigu ―LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA SAMOUNISTENJE 

DRZAVE I NACIJE‖, tamo gde treba da stoje imena pocinioca ih nema, meni nije cilj da olako optuzujem  

bilo koga, nego da ispravljam lose pojave. Povracaj arhive meni bi oznacavao resavanje jednog mog licnog 

velikog problema, trijumf pravde, i promociju zakonitosti. Ja sam se obratio Evropskom sudu, zasto to ne 

razresimo ovde.To je najbolje za sve. Zelim da pojasnim da meni nikada nije bio cilj da  tu arhivu koristim 

protiv bilo koga. To su dobro znali projektanti ove otimacine. Ali su oni naveli pojedince iz ondasn jeg 

aparata na pogresnu procenu govoreci im da cu ja to zloupotrebiti protiv njih, zeleci tako da stvaraju lose 

procene, zavade, haos i konfuziju. 

 

Smatram da je vreme ovakvih zloupotrebe ipak proslo. Umesto toga, uspostavimo ispravne procene, 

okrenimo nov list, izmirmo se. Tako cemo pobediti nase neprijatelje, preko pobede nad nama samima. 

 

Da vas potsetim: 

 

2 Aprila  2000. godine oko 17casova i 30 minuta   Dragan Zdravkovic ,saradnik policije i po nalogu 

policije(on  je narkoman, povezan sa mafijama i kriminalcima, i  policijom, i sam se hvalio da je agent 

policije,  meni je u tome svojstvu pretio smrcu.),je zaplenio nasu arhivu, nase organizacije i moju licnu.. 

Napominjem da je D.Zdravkovic bio od organa ondasnjeg sudstva, javnih tuzialstva i MUP-a podstrekivan 

protiv mene da mi preti ubistvom, sto je i ucinio u vise navrata telefonom i pismom od  19.7.2001 godine.  

On  je nasilno usao u prostoriju u ul. Visokog Stevana 11 u   Beogradu u kojoj se nalazila nasa arhiva , ova 

podrumska prostorija je deo stana Noleta Lekaja,  koji je pravni titular ( inace clana Saveta nase 
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Документ број 74 А. 

Postovana Sura, 

 

Nadam se da si dobro stigla kuci. Verujem da ce sud sledeci put biti pravicniji , i pravda biti 

zadovoljena. 

Jesi li videla poruku profesora Schoollanda? Pozvana si u Prag u julu. Sada je najvaznije da sto pre 

zavrsimo knjigu. Koliko shvatam tvoj rad usporava sto nemas ceo tekst na hrvatskom? Imam predlog: 

razgovarao sam juce sa jednom zenom ovde koja  mi je kucala za poslednju knjigu, moze to da uradi za 

dan dva. Ukoliko ovo moze ubrzati znacajno rad na knjizi, da li da joj ja dam da to otkuca? Odmah bi ti 

poslao na tvoju e-mail adresu u attachment-u. Ocekujem tvoj brzi odgovor na ovo pitanje,jer ova zena 

to sad moze da uradi, ali odmah zatim ima obaveze, potreban je tvoj najbrzi odgovor? Pa da knjigu 

zavrsimo. To ce biti nas znacajan poen u ocima ISIL-a i profesora Schoollanda.  

Proci cu pored kuce tokom nedelje i javicu  ti kako je, povremeno cu pogledati.  

Sto se tice prodaje tih knjiga koje imas na lageru, bibliotekama u Hrvatskoj, vredi priobati, nista ne 

gubis, a imam utisak da se moze prodati. Za te knjige uradi sledece: 

1.a.Nadji spisak svih biblioteka u Hravstkoj, sa svim podacima 

    b.isto za biblioteka u Federaciji BiH 

2.Prouci moj nacin prodaje( posalo sam ti), napravi isto za te dve knjige, sa kratkom prezentacijom za 

svaku knjigu, recenzijama, o autoru, prilagodi ciljnoj grupi, pronadji motiv bibliotekara, stavi podatek 

o knjizi( broj strana, hartija, korice, izdavac, recenzija, )na kraju stavi racun, vodi racuna o ceni, 

biblioteke nemaju pare, idi ni srednju nizu cenu, jer ako je skupo odbija, ako je suvise jeftino, reci ce da 

ne vredi.  

3.Posalji mi to sto pre da vidim 

4.Kada ti vratim, salji e-mailom u Hrvatsku i BiH, faksom samo u Hrvatskoj(naslovi na rukovodioca 

biblioteke), ne salji pisma ( skup, neizvesno), u Hrvatskoj zatim namkon dan dva pitaj telefonom, u 

BIH e-mailom pitaj jer je telefon skup. 

Nadam se uspehu.Zatim cemo videti za prodaju NGO ovde. 

Ti ne zasluzujes tako tesku sudbinu, nije  ti lako da izdrzavas decu, da se boris sama. Ushicava kod 

tebe da uprkos svega sta si dozivela u ovim surovim vremenima, i sta je preslo preko tebe, si sacuvala 

svoj integritet., svoju dusu., snagu svojih osecanja, plemenitost. Ti si dobar covek. To je osobina ljudi 

iz naseg kraja.Ocekujem tvoj odgovor da zavrsimo knjigu, i da ostvarimo ostale zacrtane projekte. 

Kada dolazis opet ovamo?. 

 

Iskreno te pozdravljam 

Tomo( ne kazem Toma, kako me ovde zovu mnogi, nego Tomo, tako me zove sva rodbina koja je iz 

naseg kraja). 
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-Документ број 75. 

 

 

Zasto su katastrofalni prirastaj i zdravlje Rusa? Nema prave analize uzroka, 

lakirovka( ukrivanje istine, ulepsavanje). 

 

U SSSR-u, SFRJ, i drugim socijalistickim drzavama su carevali lakirovka( 

ukrivanje istine, ulepsavanje).Zato ove zemle nisu uvidele pogreske, nisu 

sprovele korekcije, i zapale su u danasnju krizu.Ko je govorio istinu je bio 

proganjan, proglasavan ludim. 

 

I dan danas u Rusiji i SCG se ne sme kazati istina.Greske se ponavljaju. Sto 

ozbiljno dovodi u pitanje ne samo kompetenciju vlastodrzaca nego i dobre 

njihove namere.  

 

Piostavlja se pitanje kako Rusija koja osvaja kosmos, nema eksperte za 

drustvene nauke.Nivo drustvenuih nauka u Rusiji je ispod Afrike. 

 

U tekstu u prilogu ruski sociolozi tvrde da su natalitet i zdravlje 

katastrofalni,da svake godine je manje 800.000 Rusa, da ce se za narednih 

pola veka broj stanovnika Rusije takoreci upoloviti. 

 

Tvrde da su uzroci: a. siromastvo b.hedonizacija, moderan stil zivota kao iu 

drugim modernim drzavama. 

 

Ovakvo objasnjenje je krajnje povrsno, netacno. Razlozi su mnogo slozeniji, 

brojniji. 

 

Siromastvo kao glavni razlog uopste ne stoji.Kina je bila mnogo siromasnija 

,ali je za vreme komunizma udvostrucila broj stanovnika.Slicno je sa Indijom, 

Albanci su bili vrlo siromasn( Moze neko reci da su oni muslimani , ali 

Kinezi i Indijci nisu muslimani). Poznato je da je kroz istoriju za vreme 

ratova, siromasva, dolazilo do porasta nataliteta. Kod nas i Rusa obratno. 

 

Dakle, neosnovana je tvrdnja da je siromastvo bilo presudno, vrlo znacajno. 

 

Kada se radi o hedonizmu on igra u ovome kontekstu znacajniju ulogu, ali nije 

presudan.Ne moze se putem medija i na druge nacine propagirati eskcesivan 

hedonizam, erotizacija sredine, u jednoj siromasnoj nedemokratskoj sredini, 

gde ne funkcionisu zakon, moral, sistem vrednosti, jer se u takvim 

okolnostima tako cineci samo ruse odnosi medju polovima, rasturaju porodice, 

brakovi, urusava ljubav, natalitet, otvara put tlacenju zena, prostituciji. A 

to se upravo desilo u SSSR-u, SFRJ, SCG. 

 

Znaci, napravljene su greske. Greske treba ispraviti. To se ne cini, u Rusiji 

se danas siri prostitucija, raspad porodica, brakova. Ruski naucnici kazu” 

hedonizacija” a ne kazu ko je proizveo, kako, zasto,  da se to nastavlja.I da 

je treba spreciti. 

 

Pored siromastva i hedonizacije, postoje drugi najvazniji uzroci: slabljenje 

vitalnosti nacije, starenje, bolesti, udesi, smrtnost, droga, svakojake 

patologije, alkohol, ped erastija incest,moralno truljenje,  itd, itd. 

 

Prethodni poredak je zapao u samovlasce, politizaciju, privilegije, 

sumnjicenja, masovne progone, tako je iznutra sve samourusio, oslabio. 

 

Dakle, kriv je prethodni poredak. 

 

Greske treba ispraviti. Rusija je najveca i najbogatija zemlja na 

planeti.Sada je i bogatija. 

 

Rusija treba da se usparvi kao feniks iz pepela: 

-da analizira prethodne pogreske da ih ne ponovi. 
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-Документ број 76. 

Dear Ken, 

 

Croatian  edition is given  today here in Belgrade to be typed, in electronical form, accomplihed to 

morrow, immediately  sent to Shura .She will do it ASAP( the main thing of slowing her work was to 

type Croatian edition, adaptation to Bosniak is much easear, Latin letter, similer). I will forward 

Croatian electronical version to you also, for the web JG. Now I will start again with contacts in 

Montenegro, and with tourisme.I pray God to spare me, to leave me if only 5% of my energy, to leave 

me to sleep during night. I ask you to excuse me aboute these storries. 

 

They want to transform me into enemy of the USA, majority of the former pro-american dissidents 

here, are transformed now to be anti-american. Non passaran with me, I know that manipulation. I was 

allways loyal, and I will be allways.This manipulation is done by the non-formel  ruller, in the previous 

period we were‖ American‖, they ―Serbian‖, now they are‖American‖, and want to produce us to be 

―anti-Amer ican‖. And they allways rullers and we allways‖opposition‖.They are very ―clever‖ and 

―sophisticated‖. They are abused ignorants .-let me be sincere. 

 

Often, the rich persons are deeply and foundamentaly ,sincerely, anti-american. and USA do not 

harrass them, in same time  , I was allways sinecere friend I am harassed. No any benefit to do it to me. 

I know that manipulation. It is irrational. and, excuse me to be impolate,  rude . I can not be against 

USA, it is naif, stupite, I am not Bin Laden, he is very rich, I am not Vesley Clarc, he is an influental 

Amer ican, I am Serbian, I am not Bobby Fisher, I am Tomislav Krsmanovic, poor small person. I can 

not be against US, because of that. I am not naif and stupite to be it. I belive in Ayn Rand‘s philosophy 

of selfishness, if I do not existe, the univers does not existe for me. Great politics, etc, it does not count 

for me, what count for me is my existence, and of my family. To be weacken and extreminated without 

any cause from my side, just for nothing, without any benefits, and in same time anti-american very 

rich, it is not acceptable. 

 

If this normal life continues,  Montegran edition will be accomplished very quicqly, I am ready to 

receive tourits libertarians on Drina, to assume other JG projects, etc. 

 

With the bes greetings 

Tomislav 

Draga Sura, 

 

Cini mi se da nisi pogledala  dobro, i ja sam bio danas kod gospodje Gordane,  imam i disketu , video sam email koji 

je poslat, sva su poglavla uradjena do kraja, sve kao u knjizi na hrvatskom( koju sam Ti poslao- zelene korice), 

molim Te pogledaj pazljivo.? Saljem Ti ponovo u attachment-u tekst, poslace i Gordana, ona je proverila, ceo tekst 

je poslala. .Javi mi odmah ako nesto nije u redu. To nije skenirano, Gordana je profesionalna vrlo strucna i brza 

daktilografkinja, meni je radila za knjigu, ima dve cerke, muza nezaposlenog, treba joj novac, uradila je to za dan. 

Ukoliko Ti treba njena usluga, javi mi ( 25 dinara jedna stranica-1800 slovnih znakova, zacas dobro uradi)..Znajuci 

profesora Schoollanda i ISIL , savetujem Ti da ih se drzis, javi mu se, zahvali na poruci, kratko, odmereno, i reci 

kada ces zavrsiti svoj deo posla, sto pre to bolje.Oni cene brzinu, efikasnost. Kada zavrsis svoj deo posla meni 

posaljes, kazi onda da si zainteresovana za ISIL i Prag. Oni ne vole duge price, nego dela. Kazao sam Ti da sam ja 

sampion po broju prevoda., vole ljude od akcije. Sada idem na crnogorski. 

 

Nadam se da ces mi dozvoliti da Ti se u naslovu tako obracam, jer znas da Te postujem, da to ne treba stalno da 

ponavljam, to je ujedno izraz iskrenosti, a iskrenost stvara poverenje i zdrav odnos. Na ovim prostorima caruju lose 

procene, iz cega nastaju sumnjicenja, ili omraze. Znaj da se ja oslanjam na Ispravne procene, Objektivnost, Razum, 

zalazem se za Korektnost, Dobronamernost. Ti radis pravu stvar, to je borba za  porodicu, to je za divljenje, Ti si 

njihov stub, seti se kada si  bila u njihovim godinama, Tvojih roditelja.u Tvojim ocima. Oni su uprli oci u Tebe.Ko 

voli svoje, taj voli i sebe, ko voli sebe, taj moze da voli i druge.Tvoja osecanja prema Tvojima su snazna, 

autenticna.Tragicno je sto se masovno porodice raspadaju, klimaju. A u teskim vremenima porodica je ipak ,uprkos 

nesavrsenosti ( nista nema idealno),  najbolja  zastita. 

 

Svi mi sad govorimo po tri jezika, a nas dvoje i vise, razgovarali smo francuski, drugi put cemo engleski, a ako Bog 

da i italijanski. 

 

Slazem se sa Tobom, gubitak oca za musko dete, u tim godinama, je istinski zemljotres koji moze  izazvati 

tektonske poremecaje u dubokim sferama licnosti, koje se obicno ispoljavaju podsvesno, ili nesvesno. Pogotovu 

kada je to izmesano sa seobama, specificnim konkretnim etnickim, drzavnim, odrednicama, ratnim potresima i 

traumama. Kuca u Beogradu za njega nije samo   materijalni objekat, nego povratak sebi, povezivanje pokidanih 

korena, izvornih referenci, njegov Dom. Seti se  reci Dostojevskog:‖ Covek bez doma ,covek bez  licnosti‖. Ja bih 

dodao:‖ Covek bez zemlje, covek bez identiteta‖.Sada si Ti vrlo bitna, daj mu podrsku Majke. Borba za Dom 

predstoji. Sto mogu da Ti pomognem, pomoci cu Ti. Znaj da za mene nacija ne igra ulogu u smislu podvajanja ljudi, 

vazno je kakav je covek, a ne njegova nacionalnost. Za borca za ljudska prava nacionalna pripadnost je ljudska 

vrsta.  U mojim knjigaa koje sam Ti dao je sve o meni, ne stidim se da kazes o sebi javno.( Kada imas vremena 

procitaj ponesto, da bi se knjiga shvatila mora sve da se procita, delimicno moze voditi u pogresan zakljucak). A 

nacionalne razlike cesto mogu biti obogacavajuce. . 

 

Meni se ne svidja novi pravni titular, sto moze biti bremenito zamkama. Budi mudra, oprezna., uporna, vrlo 

promisljena, igra je delikatna,  slozena. 

 

Dakle: 

-pogledaj novi attachment, ako nije u redu javi? Ako je u redu, odmah na posao. Ulazes mali rad,a  dobijas 240 

valjanih knjiga, smatram da uprkos zasicenosti, nezainteresovanosti, slabe kupovne moci, se toga moze prilicno 

prodati. Ja mogu pomoci za biblioteke u Federaciji.savetom za koncepciju o marketingu. 

-kada smognes posalji mi na doradu projekat teksta za obracanje bibilotekama u Hrvatskoj i BIH, u vezi tri 

knjige.Ubedjen sam da se tu moze nesto korisno uraditi, ako se mudro postupi 

-sto se tice NGO u Srbiji, razmisli o tome 

-imam ideje za marketing 

 Uvek racunaj na moje iskreno gostoprimstvo i docek.  

 

U medjuvremenu primi moje iskrene pozdrave 

Tomo. 
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Neznalice,asocijalni, kriminalci, mafijasi-drzavni i nacionalni neprijatelj broj 1.koji sabotiraju naciju 

 

Danas kada treba da se svi zajedno izborimo da izadjemo iz svekolike krize( ekonomske, politicke, 

duhovne, moralne,. drzavne, naconalne, itd), kada se sa razlicitih strana iz umornog i iznurenog 

nacionalnog bica pokrecu takoreci poslednji atomi snage pojedinaca i grupa , da nesto urade, da 

pokrenu stvari nabolje, zapazamo da ih u tome ometaju svakojake neznalice, asociajlni, svakojaki 

samozvani mocnici, kriminalci uzurpatori tudjih prava, mafijasi. 

 

Svi oni zajedno to cine u ime neke odbrane nacije, drzave, vere, uzurpiraju u te svrhe tudje interese, 

tudja prava, oni nastupaju kao sveznajuci, svemocni, najpravedniji, da tako cineci 

brane‖Srpstvo‖‖Pravoslavlje‖, da su brana mondijalizmu, stranim najezdama, osvacajcima, da se ovde 

bore protiv izdajnika, mondijalista, zaverenika, spijuna, sorosevaca, itd. 

 

Oni se nalaze u pojedinim politickim strankama, NVO, sindikatima, drzavnim organima, firmama, ili 

pak jednostavno u gangovima, ili  neformalnoj vlasti povucenoj duboko u ilegali.Ogromna vecina njih 

su nedorasle politicke neznalice, koje ne shvataju o cemu s radi. Ali ima jedno jezgro ―koje zna‖, koje 

ih svesno instrumentalizuje u svreh rusenja nacije i drzave. 

 

Posledice njihovih aktivnosti‖ odbrane nacije‖ su katastrofalne na svim nivoima. Vecina od njih na 

nivou svesnoga, zaista misli da brani naciju, ali na nivo potsvesnog gleda da ucari,lisica u kokosarniku, 

jarci u kupusu, koji grabe za sebe, navodno treba oteti od izdajnika, da se spreci zavera protiv nacije, a 

ovamo grabe za sebe.( jer navodno to im treba da ojacaju odbranu protiv izdajnika). 

 

Neznalice muntaju, navodno iza njih stoje ―braca Rusi‖‖Kominterna‖ itd. 

 

Na svim nivoima( ekonomskom, pravnom, politickom, itd,itd) stetocine  ovakve osobe. 

 

Sta god da se pocne one sire haos, sumnjicenja, intrige, zavade,  tako blokiraju svaki ozbiljniji pomak. 

 

Sve u ime ―opstrukcije strane zavere‖. 

 

A u praksi su upravo najcesce nesvesne ( ili ponekad svesne) sluge strane subverzije. 

 

Njih je nevidljiva ruka dovela na pozicije moci i uticaja, jaca ih, povezuje, stabilizuje, i usmerava u 

opstrukcije. 

 

Sta ciniti? 

 

Spreciti ih, ispravne procene, sloga, saradnja, pravna drzava. 

 

Uklonimo neznalice, i svesne sabotere. 
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Документ број 76 А.  

-Документ број 77. 

 

Draga Shura, 
 

Narucila je po jedan primerak, od sve tri knjige ,salji im: 

Gdja/gdjica Nermina Duran , direktor 

Maticna biblioteka‖Vuk Karadzic‖Narodna biblioteka Prijepolje 

31300 PRIJEPOLJE 

Sandzackih brigada 2 

Srbija 

Narodna biblioteka Priboj, bili ljubazni, ispitace, da se javim 15 maja, Biblioteka Sjenica, ljubazni, momentalno 

nemaju novca, bicemo u kontaktu. Biblioteka Novi Pazar, videce se kasnije. Biblioteka Kragujevac, bila otsutna, 

zvacu kasnije.Sutra nastavljam sa kontaktima. 

Znam da si prezauzeta , molim te uradi za  JG ( koji sam dobio neki dan), nema podataka :ISBN, Izdavac, i drugo.Za svaku  

jezicku ediciju je potreban Uvod.,to ce ti uzeti par sati., pola do jedne strane.To uradi kad se vratis sa puta.  

Znaj da je cena od 50m eura soferu ogromna, proguta prodaju.To ne bi trebala da radis..Ako krene prodaja, 

videcemo, bice potrebno vise knjiga.Treba ih ovde doneti. Razmisli o tome? A treba da preuzmes  nesto primeraka 

od JG.kad izadje ubrzo  iz stampe (ostalo cu slati sukcesivno u Bosnu, nesto prodavati u SCG). Koliko te kosta put 

doovde i natrag?Paket je za Novu Varos, ne za Novi Pazar. Javi koja ti je tacna email adresa sa yahoo.com, datum ? 

( Biblioteke traze da se pozovem na adresu ,datum, ime).  

 

Pozdravi Tomo 

 

 

----- Original Message ----- From: Dumanic Sura To: pokret@eunet.yu Sent: Sunday, 

May 07, 2006 8:26 PM Subject: Fwd: Ponuda TRI KNJIGE  

Dragi Tomo,  

U prilogu je tekst ponude sa sve tri knjige - molim te da nadalje koristis taj tekst-skini ga 

na comp.  

Ja sam poslala u bibloteke Vršac, Gornji Milanovac, Aranðelovac i Kruševac - na 

mailove koje si mi proslijedio; kad sam slala sa shura@net.hr sve se vratilo, pa sam 

poslala ponovo sa yahoo adrese. Ne znam sta se doga  

Brine me da li si dobio JG, jer sutra idem na put i nema me par dana. Za svaki sluèaj 

poslacu ga sada ponovo sa yahoo.  

Za Novi Pazar sam pripremila paket, a tebi cu poslatu knjige autobusom, samo da nadem 

vezu jer soferi traze i 50 EURa za tu uslugu -  

pozdravi  

shura  

 

Note: forwarded message attached.  

 

Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using Yahoo! Messenger with 

Voice. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava    

  

Hemijsko i biolosko oruzje - haos u SCG    
  (http://cns.miis.edu/research/cbw/).        
  
Dobro je poznato kolika opasnost preti svakoj zemlji od eventualne nedozvoljene upotrebe hemijskog  
bioloskog   oruzja.Npr.SAD su obrazloz ile svoj napad na IRAK navodnom zeljom da sprece  
proizvodnju otrovnog po , pa cak   opasnog i po  bezbednost pojedinih drzava,  hemijskog i bioloskog  
materijala.    
  
Ovi opasni materijali su vrlo brojni, tehnologija proizvodnje je otisla vrlo daleko, ljudski  zivot i  
zdravlje se danas mogu   ostetiti na takoreci bezbroj nacina, a bez tradicionalnog nacina, a koji je  
pucanj iz vatrenog oruzja.    
  
U prilogu sajt na engleskom HEMIJSKO I BIOLOSKO ORUZJE: http://cns.miis.edu/research/cbw/    
  
Izvolite prouciti.Sve je  jasno. Postoje vrlo brojna krajnje opasna i sofistikovana sredstva da se  
inidividui, ili vecim   skupinama, citavim nacijama, ili rasama,  nanese steta  zdravlju.  Da navedemo  
samo neke od njih:otrovni gasovi(  )   
antraks, zarazne bolesti, sida, epidemije, sprejovi, namazi, bakterije,  virusi, nuklearni materijali,  
vodice, slatkisi,   cokolade, bombone, pica, bescujni revolver koji izbaci kuglicu u telo(koja izazove  
bolest, infekciju, infarkt), zr aci,   itd,itd. Da ponovimo, ovakvih sredstava ima bezbroj.    
  
Ove materije se mogu upotrebiti pojedincu na takodje bezbroj nacina: sprej u gradskom prevozu iza  
ledja, ili u nekoj   skupini, namazati kvaka, brava, uspricati gas u stan kroz bravu, ili prozor , ili na drugi  
nacin, dati materijal kroz hranu( u kafani, restoranu,   itd), staviti  voce, povrce, artikal  prodavnici, u  
bolnici, rukovanjem, vodovodi, reke, kanalizacija, cesme, razne   havarije( vagoni, kamioni, itd) itd,  
udesi u fabrikama, kroz injek ciju, bezglasnim revolverom, itd.,itd.    
  
Oni koji poseduju ovakva oruzja poseduju ogromnu moc vladanja sudbinama ljudi, njihovim zdravljem  
i zivotima.    
  
Zato vlade demokratskih drzava strogo kontrolisu potencijalne korisnike  ovakvih opasnih sredstava.  
Med ju pojedinim drzavama se   ponekad vodi istinski subverzivni rat. koji ima za cilj da osteti zdravlje  
i zivot. ,pojedinaca, ili citavih naroda.   
  
 
  
 
    
   
  
Ono sto je ovde najbitnije je da je ovo oruzje vrsta savrsenog oruzja , kojim se moze pociniti savrsen  
zlocin. Neko se   moze razboliti, ili ubiti,  a da jedinka nikad  ne pomisli da joj je to neko ucin io, il ako  
posumnja to je vrlo tesko   dokazati.    
  
Ovo krajnje opasno oruzje je narocito znacajno za razne grupe kriminalaca i mafija.,koje tako  
pokusavaju da   kaznjavaju ili elminsu sve one koji im na neki nacin smetaju. Otuda u demokratskim  
drzavama vla de strogo i krajnje   efikasno  kontrolisu ovakve moguce mafije. da bi tako sacuvale  
zdravlje i zivote svojih gradjana.    
  
Mozemo reci potpuno otvoreno i jasno precizno i sa dokazima, da su mafije kod nas vrlo mocne, da su  
jacane I   osnazivanje, podrzavan e , da  
predstavljaju takvu moc da su   drzava u drzavi, vrsta paralelne vlasti, odmetnika. Dakle, drzava nema  
potrebnu kontrolu nad njima.    
  
Lokalne mafije su vrlo agresivne, postizu izuzetno ve like profite, grabe za sebe imovinu, zele da  
vladaju, namecu svoju   volju drugima, vrlo su bogate ,brojkne, imaju velike veze, moc, posezu za  
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-Документ број 78. 

 

 

Документ број 78 А. 

Мај 2006.године. Предвидео сам данашњи исход још од 1971 године, овако сам се 

исто још од тада обраћао жалбама и упозоравао на трагичне последице у 

наилазећим деценијама. Због чега сам завршио у лудници. 

У прилогу неколико докумената доказа 

а.ОСНОВАНА ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ-У Београду, 1. 3. 1975. (Сага 

о ..ићима Трећи том Роман о Бриселу 1965-1978) 

 

Данас је одржан састанак Иницијативног одбора Дирекције акције за самозаштиту 

чији главни задатак треба да буде заштита угрожених права оснивача и свих грађана 

који нам се обрате захтевом за заштиту, у вези њихових права из радног односа, 

стана,онемогућавања запошљавања, пред судовима, у образовнимустановама, или 

када се ради о угрожавању личне безбедности, азбог ненасилног изражавања или 

социјалног порекла, и сл. 

Tomislav Krsmanovic                                                                22 maj 2006 godine 

Web Drina-Pokret za zdravlje-http://solair.eunet.yu/~tom 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

LIDERIMA DRZAVE 

 

DRZAVNIM  FUNKCIONERIMA                                                                                                                                       
 

 

SISTEMATSKI  SAM  ONEMOGUCAVAN  DA 

SE  BAVIM  RAZVOJEM  TURIZMA  NA  

DRINI.                                                                           
 
Trazeci puta da doprinesem dobrobiti svoje  zajednice, ne samo na planu odbrane ljudskih prava sto cinim kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i buduci da sam ekonomista ekspert za marketing,  evo vec druga 

godina kako radim na razvoju turizma u mom rodnom kraju , u Opstini Ljubovija, srednji tok Drine, Srbija.   

 

Ulazem vec dve godine ogroman svakodnevni rad, energiju, trosim novac, pre svega sam motivisan da doprinesem 

razvoju ovoga kraja.,cime su moje aktivnosti ljudskih prava skoro zamrle. Tokom sezone 2005 godine ( maj-

oktobar) sam ostvario u selu Uzovnica kod Ljubovije oko 700 turista/nocenja( ranije NULA), i 500 jednodnevnih 

spustova niz Drinu ( ranije sem Drinske regate nije bilo takoreci nijednog). Imam podrsku Opstine Ljubovija, 

gradjana, moj KNOW-HOW, primer i saveti,  su inspirisali lokalne turisticke poslenike da se potrude, i ova regija 

sada tako dobija novi polet, videci u turizmu mogucu odrzivu sansu razvoja. 

 

Pripremam se za ovu sezonu, uz jos veci trud, ubedjen da ce rezultati biti mnogo bolji, da ce biti jos vise turista. 

 

Istinski sam nesretan da Vam saopstim  tuznu cinjenicu, da umesto da budem podrzan, sam  upravo zato sto radim 

ovaj koristan posao za Srbiju, izlozen opstrukcijama, smetnjama, koje su ucestale, moze se reci da sam 

onemogucavan metod icno ,  u znacajnoj meri, da se bavim ovim korisnim poslom, a sto se sastoji u : 

- povremenom iskljucivanju PC 

-  blokadi telefona, faksa 

- - skoro svakodnevnim slanjem meni sterilnih sudskih podnesaka, hodanjima po advokatima, sudske takse, -

uznemiravanja telefonom 

- - ataci asocijalnh suseda 

-  pretnje i uvrede preko interneta,  itd.. 

-  

- Sto sve poprima oblik iznurivanja, zastrasivanja, uzimanja vremena i energije, i svakodnevno kvarenje poslova, 

odbijanje potencijalnih turista. 

-  

- Oni koji me blokiraju ovako( kriminalci, mafijasi, koji su instrumentalizovani od geo-okruzenja), se pravdaju 

pred organima vlasti koji sve ovo prepoznaju, da mi to cine jer ja navodno iznosim neobicna misljenja i bavim 

se politikom. To su lazi za naivne.  

-  

- Njima pre svega smeta sto ja radim na ekonomskom razvoju zemlje, a razume se i sto se borim  protiv onih koji 

krse zakon i ruse nasu naciju i drzavu. Ponavljam, moje aktivnosti ljudskih prava su prakticno presahle, te taj 

navodni povod uopste ne postoji. Njima smeta dobrobit Srbije.Zahtevam od Vas da me primite na razgovor da 

Vam prezentiram dokumentovane dokaze, stvar je pred sudovima.Telekom Srbija je ustanovio na stotine 

uznemiravanja telefonom, pretnji smrcu, itd(  Telekom Srbija, Preduzece za telekomunikacije ,Izvrsna 
direkcija Beograd 1, broj 118252/05, od 3.8.2005 godine).  Drugom opstinskom sudu u Beogradu 
(XII.K.br.696/06) i Provajderu Eunetu( Abuse, Podrska), su dostavljeni dokumentovani 
pismeni dokazi o pretnjama istih ovih osoba preko interneta( ubistvom, premlacivanjem, 
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Акција за самозаштиту је неформална асоцијација која ће обављати своје 

активности кроз издавање петиција, саопштења,билтена, интервенције пред 

судовима и у социјалним установама ина друге пригодне начине. Нећемо подржавати 

оне који заговарају насиље као пут разрешавања својих проблема са властима, или 

који испољавају било какав облик нетолеранције (политичке,верске, националне, и 

сл).Када исцрпимо интерне могућности жалбе у земљи 

обраћаћемо се међународним организацијама за заштиту људских права. 

 

Људска права се у Србији крше све више, масовно и систематски, што је знак кризе 

која се приближава, а што изазива огромно незадовољство и тензије, који би могли 

водити, уколико се не отклоне, свим облицима конфликата (политичких, 

националних, регионалних) и бујању дезинтеграционих процеса, побуни грађана 

против тираније, грађанском рату и распаду земље. Један од наших главних 

циљева је стварање предуслова за настанак вишепартијскедржаве у Југославији''. ( 

Крај). 

 

 

б. Господину ЈОСИПУ БРОЗУ ТИТУ, Председнику СФРЈ ( Сага о ..ићима Трећи том 

Роман о Бриселу 1965-1978) 

 

1 јуна 1975.. године. 

 

Треба регистровати и отклонити урзоке криза – треба завести демократију 

 

 
 

Ваша Екселенцијо, 

 

Директна акција за замозаштиту је основана 1. марта ове године од стране групе 

београдских интелектуалаца да заштитињихова угоржена права. То је неформална 

асоцијација грађанаугрожених у њиховим правима, који су изложени прогонима због 

изражавања некомформних мишљења, или због њихових моралних,филозофских или 

верских убеђења, због породичног или социјалног порекла. Ми се залажемо за дијалог 

са онима који крше наша права 

и противимо се насиљу као средству бробе за остварење права. 

 

Дозволите да Вас обавестимо да се људска права у нашојземљи крше масовно, што 

је знак кризе која се приближава, штоизазива огромне друштвене тензије које, 

уколико се не буду уклониле, би могле водити свим могућим облицима 

конфликтних ситуација, бујања дезинтеграционих процеса, побуни грађана 

против тираније, грађанском рату и распаду земље. 
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Наша је грађанска обавеза и патриотски задатак, да Вам предочимо, са најбољим 

намерама, да је последњи моменат да се спречи галопирајућа и разорна криза која је 

сваким даном свеприсутнија, али се не препознаје, о њој се не говори довољно, или 

никако. Уместо да се друштво анализира да би се открили проблеми, све је 

присутнија «лакировка» (улепшавање). Људска права се крше масовно, систематски и 

фрагрантно,али се јавно и званично тврди да је наша земља шампион света 

упоштовању људских права и узор за друге земље.  

 

Овакво укривањеје не само демагогија, него је и врло штетно по нацију и 

државу.Масовно непоштовање људских права је у значајној мери довело до гушења 

функционисања начела способности, природне селекцијенајбољих, поштовања закона, 

моралних норми, економских и тржишних законитости и општих људских вредности. 

 

Услед оваквог стања настала је масовна друштвенапатологија, лишавање друштва 

својих највиталнијих снага, 

неискоришћавање ресурса, расипништва, отуђивање народногбогатства, разни 

облици паразитизма, девијантна и асоцијалнапонашања, крајње низак ниво пословних 

одлука, менаџмента унашим предузећима. 

Оваква расипништва не би могле поднети ни много развијеније државе. 

 

Промене у свету су врло брзе и захтевају прилагођавања, мине региструјемо 

благовремено ове промене и не прилагођавамо сена њих, настају застаревања на свим 

нивоима. Други наспрестижиу, ми заостајемо. Долази услед тога до 

погрешнихкапиталних одлука у политици и планирању економског и свакогдругог 

развоја. 

Слободни смо да саопштимо да су политичке, правне,економске, друштвене чињенице 

сложеније него ли раније, самим 

тим задаци појединаца, стручњака и субјективних снага. Све севише поставља захтев 

за рационалним пословним одлукама уекономској сфери у државној унутрашњој и 

спољној политици,допринос науке и стручњака, квалитетан менаџмент и 

маркетинг,оријентација на тржишну логику и стимулацију 

креативностисубјективних снага.  

 

Други су у овоме далеко одмакли, док митапкамо у месту, нема такмичарског духа и 

иновација, те отуда 

заостајемо технолошки и на друге начине. Због овога ће нас нације,које су то 

схватиле, победити у будућности. Ови захтеви су код наспочели да се јављају све више 

још 196.0-тих година, али нису билипрепознати и удовољени. 

 

Постоје снаге које се опиру сагледавању узрока назируће кризе, које спречавају да се 

сагледа истина и погрешке исправе. Ове снаге се правдају да су постигнути ванредни 

резултати ,да само непријатељи и разбијачи СФР Југославије тврде да 

иманедостатака, истичу стандард масе, запосленост, а заборављају да треба 

пратити стање у другим државама, и локални контекст,добијање страних кредита и 

помоћи, што замагљује сагледавање 

истине, даје лажну представу и гуши функционисање економскихзаконитости, те нас 

тако охрабрује и гура у погрешну проценустања и у привид богатства и технолошког 

и другог развоја.  

 

То насводи у самозадовољство и илузију.  
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Истичемо да је политикапродрла у све поре друштва, чак и у приватни живот 

грађана.Политика је завладала и економијом, иако ова друштвена грана не  трпи 

превише политичких ингеренција, него је превасходно 

заснована на факторима привређивања и креативности.  

 

Овакав курс који је узело југословенско друштво, масовна кршења људских права, 

гушење демократије, пригушујући свевише креативност маса, је довео до 

расипништва ресурса, све је то гурало привређивање на споредни колосек, 

исцрпљивало привреду, све су више маха узимали процеси који су онемогућавали 

оптимално фунционисање друштвених и привредних механизама. 

 

У овој разини треба тражити узрок кризе која надолази, и ако се њени узроци не 

региструју и отклоне, у годинама које наилазе запашћемо у опасну кризу, тензије и 

конфликте, грађански рат и распад земље. 

 

Излаз видимо у поштовању закона и људских права, окретању тржишној логици и 

у завођењу демократије. 

 

Молимо Вас да се заложите Вашим ауторитетом да наша права буду испоштована и 

да нас државни органи не прогоне. Обавештавамо Вас да смо ми почели да се бавимо 

људских правима да би се бранили. Нас органи власти прогоне, а тврде да ми нисмо 

прогањани, него да измишљамо и делујемо разбијачки. 

 

Молимо Вас Ваша Екселенцијо да нас бирои за притужбе и жалбе саслушају и пруже 

нам правну и другу заштиту. 

С' поштовањем, 

Грађани Томислав Крсмановић и Миша Томић. 

 

в. -ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ Београд ( Сага о ..ићима Трећи том 

Роман о Бриселу 1965-1978) 

16.октобра 1978. 

 

ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ САРАЈЕВО 

 

 
Медицинска професија ствара величину и борбеност једне нације. Основи њен задатак 

је да излечи, спасе живот, отклони бол,да буде у служби човека. 

 

Потребно је борити се против свега што омета медицину да испуни свој основни и 

суштински задатак. 
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Лекар пре свега мора имати своју самосталност. Мора бити руковођен својом 

професионалном екипом, њему се не смеју наметати никаква упутства, смернице од 

било кога које га могу ометати у његовој хуманој мисији. Бирократски утицаји не 

смејуимати било какве утицаје и последице на однос «лекар» -«болесник». 

Наименовања, положаји, у овој професији не могу бити према било ком другом 

критерујуми сем према стручној, научној иљудској вредности лекара, његовим 

могућностима да помогне болеснику. Лекар, пре свага, мора бити руковођен својом 

професионалном етиком, а тек онда својим личним интересима, идеолошком и 

социјалном припадношћу. Ако је другачије онда се 

не ради о медицини и лекару, 

 

Медицина се не може користити у друге сврхе сем да помогне болеснику и човеку. 

Ако није тако, онда то није медицина у служби човека и живота, него у служби 

разарања. Многи болесници који су оболели услед разних утицаја, или пак 

дискиминаторских и репресивних мера у својој средини, не добијају адекватну 

помоћ од њихових лекара . (Не смеју да им кажу зашто су настале њихове 

тешкоће, или пак многи и не знају зашто имају здравствене тешкоће, у таквом су 

стању да не умеју да им објасне, или нису свесни узрока).  

 

Лекари у таквим случајевима, уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не 

могу како треба да помогну болесницима. Лекари нису упознати у довољној мери са 

овом чињеницом и како друштвено окружење може утицати на здравље људи, или 

ако то знају , не реагују из страха, или због личних интереса. 

 

Личност човека, његово здравље, и живот, његов лични,породични и брачни живот, су 

његова неприкосновена права у 

једном нормалном и демократском људском друштву. Употреба медицине у било које 

сврхе, уколико нарушава ова 

његова основна и неповредива права је негација саме себе. 

 

Због оваквих појава долази до стерилизације медицине, она почиње да бива надојена 

механистичким и практистичким духом,њен престижни ниво опада. Медицина 

онда не може да да оно што нација од ње очекује са свим последицама које из тога 

проистичу. 

 

Човек је људско биће, а не «људски материјал» или чак «стока» како се према 

појединцима понекад односе бирократе. 

 

Уколико се ови захтеви не поштују долази између осталога и до опадања угледа 

медицине у очима грађана и губљења поверења у њу.  

 

У питању су углед медицине и земље као једне цивилизоване нације. Основни 

правни и морални принципи морају бити поштовани. 

 

У питању су, такође, материјалне штете које је тешко проценити. Потребно је 

ослободити нашу медицину свих утицаја који могу бити на штету болесника. 

 

Апелује се на Четврти конгрес лекара Југославије да покрене процесе који ће нашу 

медицину ставити у потпуности на 
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место које јој припада, а то су слава, част и углед југословенске медицине у служби 

човека и његовог здравља. 

Томислав Крсмановић. 

г.  T.Krsmanovic:  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ  1.9.1986 

godine  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ  1.9.1986 godine: 

LOSE  ZDRAVSTVENO  STANJE  POLITICKIH 

ZATVORENIKA  I  BORACA  ZA  LJUDSKA  PRAVA. ( Људска права црна рупа-

самопрождирање нације и државе. Издавач Ведес Београд  2006.године, стране 77-86) 

   U prilogu  podaci o zdravlju 600 osoba.  

            Lose zdravstveno stanje politickih zatvorenika  u jugoslovenskm zatvorima i 

disidenata, boraca za ljudska prava, svih onih  koji se bore za demokratizaciju i postovanje 

zakona,  je sve prepoznatljivije .  To je predmet sve vece paznje i brige  organizacija i 

pojedinaca koji se bave zastitom ljudskih prava.  

  Kada se radi o zdravlju politickih zatvorenika, takvom stanju zdravlja  u zatvorima 

doprinose uslovi i rezim zivota ,   temperatura pada i ispod nule, obavezan rad, neadekvatna 

ishrana, ne moze se govoriti o pravom medicinskom tretmanu  и   nezi, karakteristican je 

odnos prema politickim zatvorenicima, koji zasluzuje specijalnu paznju, i preispitivanje od 

strane   nadleznih, ima brutalnosti, i raznih zloupotreba, ima tortura i mucenja,   kojima se 

nanosi steta njihovom zdravlju.  

             Skrecemo paznju nadlezni, drzavnim organima na lose stanje zdravlja zatvorenika i 

zahtevamo prigodne mere.  

          Sudovi. biroi za prituzbe i zalbe, sindikati, drzavni organi, i funkcioneri kojima se 

gradjani zale na povrede njihovih prava  ,zapazaju da se  kod ovih segmenata stanovnistva 

zapaza da su losijeg zdravlja nego ostala ukupna populacija .Tako   komisija Veca saveza 

sindikata SR Hrvatske za zastitu samoupravnih prava radnika upozorava da mnogi 

gradjani dok traze   pravdu oboljevaju , u tolikoj meri i intenzitetu, da to opterecuje 

zdravstvo i bolnice( Dnevnik, Novi Sada od 25.8.1985  godine).  

           Oni koji proucavaju fenomen disidencijie u savremenom jugoslovenskom drustvu 

dolaze do zakljucka uvidom u situaciju da   takodje u kategorijiama gradjana kao 

tzv"disidenti""borci za ljudska prava""nepodobni"" politicki   ne-

konformni""peticionasi"(potpisnici peticija), i sl su losijeg zdravlja  od ostalih gradjana.  

             Smatramo da je ovo ne samo medicinski nego i moralni, eticki,i zakonski i politicki, 

drustveni problem, koji zasluzuje   narocitu paznju za to nadleznih drzavnihi ,medicinskih i 

zakonodavnih organa.  

          Dalje ce biti predstavljeni zdravstveni podaci za veci broj ovih osoba, razume se oni 

kojima mi raspolazemo. Precizni podaci   se mogu dobiti  jedino uvidom u istorije bolesti 

ovih osoba, i u zvanicne medicinske nalaze. To nama nije bilo moguce ovoga   puta , to bi 

znacilo rad ekipe strucnjaka inter-disciplinarnog profila, sredstva, vreme, za sta mi nemamo 

resurse niti podrsku   nadleznih.  
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           Mi smo postupli na drugaciji nacin. Anketirali smo nekoliko stotina osoba, i to samu 

osobu    (сadasnjeg ili bivseg politickog   zatvorenika,disidenta, borca za ljudska prava, i sl) 

ili pak njihove srodniike ili prijatelje, poznanike, a koji poznaju u vecoj ili   manjoj meri 

osobu i njeno zdravlje.Vrlo je tesko prikupiti ovakve informacije , osoba nerado govori o 

svome zdravlju,   ("privatnost""intimnost", plasi se svrhe, nepoverenje, i td), tako da je vrlo 

cesto odbijanje da da ovakve podatke( A sto je   vrlo stetno i po samu osobu i druge , jer 

takvim odbijanjem onemogucava akcije za poboljsanje situacije i otklanjanje   uzroka). 

Takodje ima osoba koje bi trebale da daju podatke o zdravlju  ali cesto iste ne poseduje, a sto 

je jos mnogo cesce   sa osobama prijateljima, poznanicima, srodstvenicima..  

             Veliki problem u ovome istrazivanju je bilo naci spisak populacije ovih osoba .Mogu 

se u pojedinim izvorima pronaci liste   politickih zatvorenika, ali je pitanje koliko su tacne. 

Sto se tice "disidenata" stvar  je laksa, postoje razne peticije, koje su oni   potpisivali, radi se 

o osobama koje su mahom poznate javnosti. Ali se javlja veliki problem kako stupitii sa njima 

u kontakt ,  pridobiti njihovo povrenje, i saradnju jer se radi o vrlo specificnom segmentu 

stanovnika i istrazuje se vrlo intimna i delikatna   sfera licnog zivota. Bilo bi najbolje zato 

postupiti na sledeci nacin, tj posedovati licne podatke sa imenima osoba, I   siignaletickim 

podacima, i za svaku od ovih osoba dobiti tacne podatke o zdravlju iz zvanicnih medicinskih 

izvora i nalaza.To   ovoga puta nije bilo moguce a sto je objasnjeno napred.  

                 Politicki zatvorenici vec posle  par godina vecina oboljeva, obicno ozbiljno ili 

tesko.  

                  Sto se tice disidenata i boraca za ljudska prava njihovo stanje zdravlja je daleko 

losije nego li ostale ukupne populacije (које је такође врло лоше, са тенденцијом 

рапидног погоршавања)..  Stopa mortaliteta i morbiditeta je visoka. A stopa natalieta 

niska.i vrlo visoka stopa razvoda, produzenog celibata и   udovistva. (То су проблеми који 

муче целу нацију). 

             Smatramo dakle, da uprkos ogranicenja i mogucnosti pogresnih procena je dalje 

data prilicno reprezentativna skala   informacija o zdravlju ovih osoba.  

              Napominjemo da medju ovim osobama ima prilicno starih, (nacija stari), ali su 

vecina sredovecni, ima dosta i mladih, .Dakle, ovako lose   stanje zdravlja ovih osoba se ne 

moze pravdati njihovom navodnom staroscu.  

              Analiza bracne i porodicne situacije ovih osoba dozvoljava da se zakljuci da je kod 

njih stopa razvoda, produzenog selibata,   udovistva, daleko visa nego li kod ostale 

populacije, da se kod njih manifestuju dezintegracioni procesi u porodici, braku,  zdravlju, 

licnosti, profesiji.  

               Dalje su dati  podaci  o osobama, ime i prezime, odakle je, i raspoloziva 

informacija o zdravlju. Nismo davali podatke o   profesiji, starosti, imenu i lokaciji zatvora, 

itd, a zato jer smo hteli izbeci mogucnost gresaka a koje postoje onda jos vise   vodeci racuna 

o prednjem nacinu prikupljanja informacija. Takodje, smatramo da se radi o osobama 

poznatim javnosti kao I   da su njihova imena citirana u pojedinjim listama politickih 

zatvorenika., kao potpisnika peticija, i isl.  

                                  U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i 

nepristrasni .Mi nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da da je i 
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ovakav pristup bolji nego li nista ne reci o ovome. Cilj nam je da senziblliziramo 

javnostni   da privucemo paznju na ovaj razorni trend koji je krajnje opasan.  

            Vlastodrsci misle da tako cineci se obracunavaju sa neprijateljima,  cuvaju vlast. 

Sto je zabluda sa kobnim posledicama.   Masovnost i  intenzitet  ove tendencije  razaranja 

su takvi da to vodi slabljenju nacije, nataliteta, izaziva ogromne troskove i   rasipnistva i 

rusii ekonomiju i vitalnost nacije koja postaje umorna i nesposobna da privredjuje i brani 

svoje teritorije.  

           U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni. Mi nismo 

imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da je i ovakav pristup bolji nego li 

nista ne uciniti i reci o ovoj tamnoj i zakolonjenoj sferi.  Primenili   smo tzv metod"popisa", 

prikupljanja informacija od osoba cije liste raspolazemo po nacelu "bez izuzetka", tj sve 

redom po   spisku. Mi nismo izabirali one koji su bolesni a izostavljali zdrave, smatramo da 

ne moze biti korelacija u takvoj meri da to   moze poremetiti pouzdanost rezultata izmedju 

cinjenica da li je osoba bolesna ili zdrava i spremnostri da da informaciju o   svome ili 

tudjem zdravlju.  

             Napred je dat podatak o zdravlju oko 600 osoba, uprkos pomenutih ogranicavajucih 

faktora smatramo da je data  прилично  reprezentativna skala informacija ovih osoba.  

           Tako da uprkos ogranicavajuch faktora u ovome istrazivanju se moze zakljuciti sa 

odgovarajucom pozitivnom pouzdanoscu ,  da je stanje zdravlja ove populacije mnogo losije 

od stanja zdaravlja celokupne populacije.  

             Zakljucak: U prilogu su dati podaci o zdravlju  oko 600 osoba, za ogromnu vecinu je 

data bilo kakva informacija o zdravlju,   svesni  smo da nismo imali tacne podatke, i da su 

ovo nedovoljni i nepotpuni podaci.  

                    Jasno je da su skoro svi"politicki zatvorenici"tesko oboleli, da su mnogu umrli u 

zatvorima ili po izlasku otuda. Sto se tice   kategorija" disidenti""borci za ljudska prava" 

itd,  vidljivo je da je i njihovo stanje zdravlja vrlo lose, daleko .losije nego li   vecine 

gradjana.  

               Observirajuci podatke o zdravlju ovih kategorija gradjana , zapaza se narocito 

prisustvo sledecih oboljenja: infarkt i srcana   oboljenja, kardiovaskularne bolesti, krvni 

pritisak, dijabetis, bubrezi, jetra, cir u stomaku, nervne i dusevne bolesti, 

nesanica,   depresija, astenija, anemija, glavobolja, povecan broj tuberkuloze. Ima i daleko 

vise pojave raka nego li kod drugih.  Registruje se drasticno veca prisutnost saobracajnih 

udesa, svakojakih traumatizama, svakojakih drugih udesa, I   samoubistava, nego li kod 

ostale  populacije.  

             Vodeci racuna o prednjem predlazemo nadleznim drzavnim organima sledece:  

  -da stvore jednu drzavnu komisiju  

  -ona bi trebala da podrobno ispita  stanje zdravlja politickih zatvorenika i uzroke istoga  

  -da pokrene postupke da se isto popravi i uslovi zivota i mediciniske nege u zatvorima  
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  -da se omoguci njihovo lecenje  

  -da se stavi na dnevni red pitanje zloupotreba sa zdravljem i politizacije medicine i uzmu 

obzir zalbe mnogih da su im vlasti   nanele stete zdravlju zbog njihovig angazmana na 

unapredjenju ljudskih prava  

                         Upozoravamo da se nastavlja lakirovka( ukrivanje istine). Ove osobe su 

dobronamerne najcesce i njihove kritike ukazuju na   ono sto ne valja i sto treba poboljsati. 

To je dragoceni izvor informacija o nesavrsenosti  drustva. Umesto da to bude   usvojeno, 

njih satiru.  

Cime se ukrivaju dekadencija  i njeni uzroci, i sprecavaju korektivne mere, i ubrzava 

propadanje na   svim nivoima, sto vodi u sve dublju galopirajucu krizu, rastakanje i raspad 

zemlje i sve moguce tenzije.   

 

Интегралан текст овога дописа  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu 

SFRJ  1.9.1986 godine се налази у  

д.19 новембар 1987.године. СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА . Одбору за проучавање 

геноцида Презентација закључака истраживачког пројекта „Како политички 

квалитети утичу на друштвени положај“? ( Сага о ..ићимаЧетврти том 1979-

1992.година,. стране 838-846) 

 

Сматрамо за умесно да упознамо САНУ са закључцима истраживачког пројекта у 

прилогу. Молимо да даље изнетим наводима буде одобрена пажња и исти буду 

проучени. Стварање свести о оваквом стању у друштву има пре свега за циљ да 

промовише напоре да се то превазиђе. зато вам се и обраћамо.  

 

Група независних истраживача квалификованих за истраживања друштвених 

феномена је у периоду 1979-1983. г. обавила истраживање које је имало за циљ да 

утврди како политички квалитети (припадност СКЈ, чланство у разним 

самоуправним и делегатским телима, политичка припадност родитеља, учешће у 

НОБ-и, друштвено политичке функције, признања, одликовања, награде) утичу на 

друштвени положај, запосленост и професију, приходе, стан, поседовање добара и 

некретнина, успех у учењу и студирању, породицу и брак, здравље. 

 

Истраживање је обављено анкетирањем на репрезентативном узорку од 1.000 

становника Београда.  

 

Досада су код нас обављана бројна истраживања друштва,  али ни једно 

истраживањје није имало за задатак да установи прецизно како политички 

квалитети утичу на друшвени положај и наведена обележја, ова област је потпуно 
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неистражена. Истраживања друштвених феномена обављана од званичних 

истраживачких установа из разумљивих разлога зато нису могла бити објективна, 

више су имала за циљ да улепшају стварно стање.  

Научни метод се састоји пре свега у објективности истраживача, тачности мерења, 

континуелном и свеобухватном истраживању. Ако се у истраживање пројецирају 

лични ставови, ако се нешто каже „зато што то тврде они горе“, ако примењена 

методологија пати од озбиљних недостатака онда се уопште не може говорити о 

примени научног метода. Последњих година се запажа позитивна еволуција и има све 

више социолошких истраживања која се одликују смелијим и објективнијим 

приступима,  али до суштинских промена на боље није дошло.   

 

Упркос скромних ресурса, истраживачи су уложили огроман труд који је трајао 

четири године   

 

Налази: Основни закључак овога истраживања је да између чланова и нечланова 

Партије што се тиче анализираних варијабли постоји истински дубок јаз. Чланови 

СКЈ лакше долазе до посла, има их мање међу незапосленим, ређе раде посао ван 

струке, брже напредују у струци, на радном месту имају мање стресова, ређе бивају 

смењени или да добију отказ, ређе су предмет дисциплинских поступака и 

кажњавања, за њих су обезбеђена боља радна места и услови рада, обично су они ти 

који добијају признања, награде, медаље, угледнији су, њих обично бирају у органе 

управљања и делегатска тела приходи. Они са партијским књижицама далеко више 

зарађују од оних који их немају а сличног су нивоа образовања и демографских 

карактеристика. Они лакше долазе до допунских прихода, хонорара, лакше добијају 

кредите на радном месту, имају разне олакшице и погодности стан: брже долазе до 

стана, старосно доба када решавају стамбени проблем је у просеку далеко ниже него 

када су у питању непартијци, ређе су подстанари или да станују са родитељима, 

имају веће и савременије станове, боље опремљене, чешће са парним грејањем, 

купатилом, телефоном, зграде у којима станују су у просеку далеко новијег датума 

градње, чешће станују у резиденцијалним деловима града. Међу њима се најчешће 

срећу они који имају два или више станова, није ретко да њихова деца као студенти 

имају комформне станове, они много чешће него ли нечланови добијају друштвене 

станове, чак и када имају свој лични стан или кућу у Београду. поседовање 

материјалних добара: они најчешће имају куће у месту становања поред стана, 

викендице и виле у природи, на мору и у планини, њихове зграде су савременије грађене, 

боље опремљене , пространије, боље лоциране, него када су у питању непартијци који 

их имају такође. Они далеко чешће поседују материјална добра као: аутомобил 

(престижније марке), они су ти који имају најчешће два или више аутомобила по 

породици, далеко чешће поседују чамац или јахту, модерне електронске и кућанске 

апарате, скупоцене ТВ у боји, плацеве и разне некретнине, наките, уметничке слике, 

драгоцености итд. (Подаци о висини банковних рачуна нису били регистровани).  

 

Деца родитеља партијаца ређе понављају, боље су прихваћена у образовној средини. 

Студенти из партијских породица чешће завршавају студије на време, краће 

студирају, постижу боље оцене на испитима и на дипломском, међу онима који су на 

пост-дипломским студијама и који припремају докторске тезе далеко је више деце из 

породица партијаца, њих је далеко више међу онима који заврше пост-дипломске 

студије и међу докторима наука. Међу онима који врло дуго студирају, тзв. „вечити 

студенти“, који никада не заврше студије скоро и да нема оних који су из партијских 

породица.  
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Резултати истраживања су доказали да је основни критеријум који доводи до појаве 

такве материјалне и уопште друштвене неједнакости степен поседовања политичке 

моћи и политичка улога. Чланови СКЈ су изразито привилегован слој становништва а 

они који то нису су дискриминисани у разним областима живота.  

Југословенско друштво које је себи поставило комунизам, циљ бескласно друштво, 

уствари у пракси је све даље од тог идеала, социјалне разлике никад нису биле веће, 

и у условима кризе социјална диференцијација се убрзава. Овакво стање је у 

супротности Уставу СФРЈ, Општој декларацији о људским правима, Хелсиншкој 

декларацији и међународним обавезама Владе СФРЈ потписнице појединих 

међународних конвенција из области људских права. Ни у једном документу о 

узроцима и мерама да се превазиђе криза се не спомиње политичка дискриминација 

већине. А то је суштина и без елиминисања исте нема изласка из кризе. Молимо 

вас да узмете к'знању закључке ове студије и испитате их са тачке гледишта 

вашег Одбора за изучавање геноцита У име Комитета за заштиту људских права 

Томислав Крсмановић, истраживач  

Интегралан текст дописа СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА . Одбору за проучавање 

геноцида Презентација закључака истраживачког пројекта „Како политички квалитети 

утичу на друштвени положај―? у прилогу 

 ђ- KONCEPT LJUDSKIH PRAVA U FUNKCIJI RUSENJA DRZAVE U SFRJ I SRJ. 

2000.година.(Сага о ..ићима, Пети том 1993-2004 Исцељење душа балканских на рода, 

стране 997-998)  

 

Kao borci za ljudska prava i poznavaoci ove materije, zelimo da iznesemo nasa saznanja i 

vidjenja ove oblasti. Narocito zelimo da analiziramo kakvu je ulogu igrao koncept ljudskih 

prava u rastakanju prethodne SFR i sadasnje SRJ.  

 

Cesto se cuje da su ljudska prava instrumentalizovana od strane pojedinih mocnih drţava  sa 

ciljem da se mesaju u unutrasnje stvari pojedinih zemalja, da ih destablizuju i steknu uticaj , 

ili vlast nad njima.  

 

Ovakva jedna tvrdnja stoji, ali samo u tolikoj meri koliko pojedine drzave to dozvole svojim 

postupcima .  

 

Vrlo karakteristican primer je nasa zemlja. 

 

 Ona je zapala u sadasnju krizu, raspala se, izgubili smo nase teritorije, upravo zato sto je 

pala na planu postovanja ljudskih prava. Prethodna FNRJ, zatim SFRJ i sada SRJ su od 

1945 godine krsile masovno, sistematski i flagrantno ljudska prava i time oslabile drzavu 

naciju, i na taj nacin urusile same sebe, obavile jednu vrstu samounistenja.  

 

Potrebno je ovu oblast analizirati i objasniti.  

 Ovde se moze postaviti vise pitanja: Kako je moguce da jedna drzava bude tako iracionalna 

da sama sebe urusi? Zar nije bilo ljudi kojoi su mogli da ukazu na takve zablude i pogreske?  

 

To mi ĉinimo većt trećinu veka.  

 

Zasto bi drzava masovno krsila prava gradjana?  
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Kada je nova vlast dosla na kljucne pozicije 1945 godine odmah je sprovela surov obracun 

sa mnogima oduzela imovinu vrlo velikom broju gradjana, SPC, Dinastiji Karadjordjevic i 

pocela da krsi prava vecini gradjana, i sve to "u ime naroda". Svesni smo danas da to nije 

bilo u ime naroda, nego da je ta imovina prisvojena od ondasnjih i danasnjih vlastodrzaca za 

njih licno i za njihove porodice.Nastali su progoni "reakcionara", izdajnika, stranih 

placenika, burzuja, razvlascenih kapitalista, saradnika okupatora, eksploatatora radnika i 

seljaka, kulaka, informbirovaca, vernika, srpskih nacionalista, cetnika, monarhista, i td, sve 

do danasnjih dana lepeza neprijatelja se sirila i dobila neslucene razmere. Narocito se ovo 

manifestovalo od 1990 godine do danas. Vecina gradjana je postala zrtva bezakonja, pljacke 

deviza, plata, penzija, provala, imovine, kradja, i td. I pretvorena u sumnjive licnosti, narod 

je postao opasan po vlast, i vlast je pocela da ga besomucno potkrada, sumnjici, kinji, muci, 

iznuruje. Sada bi hteli da odgovorimo na nekoliko bitnih pitanjsa, prvo ZASTO JE DRZAVA 

KRSILA LJUDSKA PRAVA? 

 

Zato jer je mislila da se obracunava sa neprijateljima, da ih kaznjava, da cuva sebe.  

 

Sto je bila velika zabluda kao sto se vidi od 1945 godine do danas.  

 

Zar su neprijatelji devizne stedise, penzioneri, deca i potomci cetnika, oni koji ne misle isto, 

koji su drugaciji, mirni vernici, zar je moguce da vecina gradjana postane zrtva i neprijatelj 

vlastodrzaca ?  

 

Ocigledno da su napravljene velike i istorijske pogreske sa konceptom ljudskih prava i da su 

krivi za to vlastodrsci. 

 

 Zatim da odgovorimo na pitanje KAKO JE DRZAVA URUSENA POMOCU LJUDSKIH 

PRAVA?  

 

Na vise nacina: 

 

 -prvo tiranijom, raubovanjem, i masovnim progonima je nacija oslabljena ekonomski, 

osiromasena, ruinirana zdravsteveno, i onda nije mogla da se brani, da cuva svoje teritorije  

 

-nacija je bila pozavadjana po politickoj osnovi ( i na druge nacine) onda nema sloge, drzava 

gde nema sloge propada 

 

 -dugogodisnja tiranija je razbila moral, veru u Boga, kulturu i identitet nase nacije, uvedeni 

su nepotizam ,korupcija, prevare, i bezakonje, takve zloupotrebe stvaraju los nacionalni 

moral i ruse drzavu i naciju  

 

-stvorena su zarista tenzija, mrznje, konflikata, koji su se od 1990 godine pretvorili u oruzanu 

pobunu, ratove, demonstracije, obracune, vidljive i nevidljive. 

 

 -drzava se nije bavila onim cim treba nego obracunima sa navodnim neprijateljima, nije se 

radilo, nego politiziralo, stetocinarilo. 

 

 -drzava je gubila ugled u svetu 

 

 -vecina gradjana je postale nazdovoljna 
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 -uruseni su pravosudje, obrazovanje, informacija, privreda, i svi drugi sistemi  

 

Ocigledno je da je drzava napravila katastrofalne pogreskе sa konceptom ljudskih prava.  

 

Zasto?  

 

Iz neznanja, a koje je bilo zloupotrebljavano od strane pojedinih drzava.,geo-okruţewa  

 

Umesto da prestanu da progone gradajane i da krse njihova prava, vlasti su to cinile 

arogantno sve vise i vise, i tako stvarale negativne efekte koji su ih urusili. Vlasti su 

ispoljavale veliki stepen neznanja i nedostatak politicke mudrosti . Krivi su vlastodrsci, koji 

umesto da su saslusali gradjane zrtve bezakonja i umesto da su postovali njihova prava, su ih 

tiranisali i plajcakali. Cime je drzava sama sebe urusila.  

 

Mi smo na samoprozdiranje i samounistenje drzave ukazivali od 1975 godine, zbog cega 

smo bili proganjani, umesto da su nase analize bile uvazene. Cime je drzava pokazala da 

nije bila na nivou. Napominjemo da nisu izvucene pouke iz prethodnog perioda i da se 

uprkos pobede DOS-a stanje sa ljudskim pravima vecine ne popravlja. Sto treba sve nas da 

navede na traganje za resenjima. 

 

-Документ број 79. 

 

-Документ број 80. 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-

064-3095176; Pokret@eunet.yu: vidite nas sajt- Drina, planine, reke-
http://solair.eunet.yu/~tom 

 

VIDITE NAS WEB, sve na njemu ima o drinskim 

planinama-http://solair.eunet.yu/~tom 

 
 

PROGRAMI  IZLETA I BORAVAKA NA DRINSKE PLANINE-ZA 

PLANINARE ( Mackov Kamen, Jagodnja, Manastir Sveti Nikolaj-Soko, 

Rozanj, Bobija, Kanjon Gornje Tresnjice, Kanjon reke Tribuce, Sokoline, 

Bodnjik, Cuver, Nemic, poseta bosanskim planinama,  rafting Drinom, itd) 
 

 

Pogledajte web o ovome kraju, sa mnostvom slika, i podataka http://solair.eunet.yu/~tom. Planinari su 

dosada prilicno malo posecivali drinske planine, zato sto nema planinarski dom. Koriscenje lokalnih 

smestajnih kapaciteta( moteli, hotel)  u Ljuboviji je skupo.za planinare. 

 

Mi smo ovaj problem razresili, tako sto smo obezbedili  smestaj i ishranu u seoskim komfornim novim 

kucama u selu Uzovnica ( kod Ljubovije na Drini), pored Drine, 200 km asfaltom od Beograda, nadmorska 

visina 160 m,   u podnozju ovih planina, odakle se mogu praviti usponi na vrhove, sa kupatilima, cistom 

izvorskom vodom, ekoloski cistom hranom, a sve za bagatelnu cenu: 270 dinara-prenociste; 70 dinara-

dorucak; 140 dinara –rucak; 120 dinara-vecera. Pun pansion 600 dinara. 

 

Nas eksperiment je uspeo. Prosle godine smo u periodu maj -septembar ,ostvarili 700 turista/nocenja u selu 

Uzovnica, i 300 jednodnevnih spustova Drinom.( Strmovo-Ljubovija, oko 30 km). Planinari sada dolaze u 

ovaj kraj , u susret prelepoj prirodi. Sarm ove regije je spoj najlepse reke Evrope Drine, sa okolnim 

planinama, gudurama, florom, faunom, manastirima,  odrzanim folklorom. Ovo je oaza mira i zdravlja. 

 

Reference i misljenja eksperata, turistickih poslenika, planinarskih vodica koji su sami, ili sa svojim 

grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, peli se na obliznje planine, posecivali 

Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu, i drugo: 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Skupstina Opstine  Ljubovija, 063-353670 

 --Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com 

-Virgis Daukas, profesor univerziteta, Vilnus, Litvanija-e-mail-virgis3@yahoo.com 

-Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; GeoOlsson@hotmail.com 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖ Pobeda ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-

3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

itd. 

: 
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-Документ број 81. 

 

-Документ број 82. 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-

064-3095176; Pokret@eunet.yu: vidite nas sajt- Drina, planine, reke-
http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodja Rada Pavlovic, PENZIONERI  NOVI 

BEOGRAD 

 
PROGRAMI  BORAVAKA- DRINA, LJUBOVIJA, UZOVNICA 

 
Smestaj i ishranu u seoskim komfornim novim kucama u selu Uzovnica ( kod Ljubovije na Drini), pored 

Drine, 200 km asfaltom od Beograda, nadmorska visina 160 m,   u podnozju planina koje idu do 1.400 

metara nadmorske visine, sa kupatilima, cistom izvorskom vodom, ekoloski cistom hranom, a sve za 

bagatelnu cenu: 270 dinara-prenociste; 70 dinara-dorucak; 140 dinara –rucak; 120 dinara-vecera. Pun 

pansion 600 dinara. 

 

Reference i misljenja eksperata, turistickih poslenika, planinarskih vodica koji su sami, ili sa svojim 

grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, odmarali se, peli se na obliznje planine, 

posecivali Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu, i drugo: 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Skupstina Opstine  Ljubovija, 063-353670 

 --Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com 

-Virgis Daukas, profesor univerziteta, Vilnus, Litvanija-e-mail-virgis3@yahoo.com 

-Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; GeoOlsson@hotmail.com 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖ Pobeda ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-

3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

itd. 

: 

 

Programi: Odmor po zelji, setnje, penjanje po brdima, branje lekovitog bilja, priprema zimnice, branje 

plodova, rad u domacinstvu, izleti manastiru Soko grad, crkvicama iz srednjeg veka, klisurama, poseta 

vodenica potocara, posete Zvornickom i Perucackom jezeru, Bosni( Repuboika Srpska) Bratuncu i 

Srebrenici( samo sa licnom kartom), voznja camcom, kupanje, pecanje, voznja bicikla,izleti na planine( 

npr.Bobija 1270 metara ),  itd. 

 

 

-Obratiti se Tomislavu Krsmanovicu, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-

3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 
 

 

SEOSKI TURIZAM- Srednji tok Drine, Ljubovija, Srbija-Smestaj u seoskim kucama, pun komfor, izvorska voda, 

netaknuta priroda, spoj Drine i planina, ceo dnevni pansion –600 dinara( moze samo prenociste, ili neki od 

obroka).;prevoz u oba pravca, povratna karta-650 dinara. 

 

 

Tomislav Krsmanovic- 

 Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.381-11-3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

za Radu Pavlovic 

 

DRINSKI PRAVAC-POKRET ZA ZDRAVLJE  

Sarm srednjeg toka Drine je spona Drine, koja je jedna do najlepsih reka Evrope, i okolnih 
planina koje u neposrednoj blizini idu do 1.500 metara nadmorske visine, suma, klisura, livada, 
faune, flore. To je vrsta netaknute prirode , vrlo slabe naseljenosti, na samo 200 km asfaltnim 
putem preko Sapca, ili Valjeva.(povratna autobuska karta 650 dinara). Obezbedjujemo smestaj u 
selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina 160 metara) i u selu Gornje 
Koslje( 950 metara nadmorska visina, 20 km od Ljubovije), u komfornim kucama sa kupatilma, 
izvorskom vodom ,ekoloski cistom hranom, i nadaleko poznatim iskrenim gostoprimljivim 
domacinima. a sve po vrlo jeftinoj ceni: pun pansion 600 dinara;dorucak 70 dinara; rucak-140 
dinara; vecera-120 dinara).  

Ovaj deo Srbije ( i Bosne), vidimo pre svega kao sredinu koja nudi oporavak, krepi zdravlje, daje 
duhovnu cvrstinu i optimizam.  

U ovom kraju ima manastira, vekovima starih crkvica, kulturnih znamenitosti, folklor je jos uvek 
prisutan, vodenice na recicama, blizu je Bosna( Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Skelani), prelaz 
samo sa licnom kartom  

Moguci sadrzaji su: odmor po volji, ,setnje, planinarenje, posete manastirima, kulturno-istorijskim 
spomenicima, rafting( splavarenje), kupanje, pecanje, voznja biciklom, lov, kajakarenje, 
kampovanje, uzivanje u jedrenju na vodi, ili cak i takvi spoprtovi kao paraglajding, orijentiring,ili 
spaleoloska istrazivanja, itd( po volji).  

Izvolite pogledajte vrlo bogat sajt, sa brojnim slikama, i svim potrebnim detaljima.Stojimo na 
raspolaganju za saradnju.U prilogu nize adresa sajta. Kliknite!  

DOBRO DOSLI  

Internet adresa sajta je :  

http://solair.eunet.yu/~tom  
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-

064-3095176; Pokret@eunet.yu: vidite nas sajt- Drina, planine, reke-
http://solair.eunet.yu/~tom 

 

VIDITE NAS WEB, sve na njemu ima o drinskim planinama-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

PROGRAMI  IZLETA I BORAVAKA NA DRINSKE PLANINE-ZA 

PLANINARE ( Mackov Kamen, Jagodnja, Manastir Sveti Nikolaj-Soko, 

Rozanj, Bobija, Kanjon Gornje Tresnjice, Kanjon reke Tribuce, Sokoline, 

Bodnjik, Cuver, Nemic, poseta bosanskim planinama,  rafting Drinom, itd) 
 

Pogledajte web o ovome kraju, sa mnostvom slika, i podataka http://solair.eunet.yu/~tom. Planinari su 

dosada prilicno malo posecivali drinske planine, zato sto nema planinarski dom. Koriscenje lokalnih 

smestajnih kapaciteta( moteli, hotel)  u Ljuboviji je skupo.za planinare. 

 

Mi smo ovaj problem razresili, tako sto smo obezbedili  smestaj i ishranu u seoskim komfornim novim 

kucama u selu Uzovnica ( kod Ljubovije na Drini), pored Drine, 200 km asfaltom od Beograda, nadmorska 

visina 160 m,   u podnozju ovih planina, odakle se mogu praviti usponi na vrhove, sa kupatilima, cistom 

izvorskom vodom, ekoloski cistom hranom, a sve za bagatelnu cenu: 270 dinara-prenociste; 70 dinara-

dorucak; 140 dinara –rucak; 120 dinara-vecera. Pun pansion 600 dinara. 

 

Nas eksperiment je uspeo. Prosle godine smo u periodu maj -septembar ,ostvarili 700 turista/nocenja u selu 

Uzovnica, i 300 jednodnevnih spustova Drinom.( Strmovo-Ljubovija, oko 30 km). Planinari sada dolaze u 

ovaj kraj , u susret prelepoj prirodi. Sarm ove regije je spoj najlepse reke Evrope Drine, sa okolnim 

planinama, gudurama, florom, faunom, manastirima,  odrzanim folklorom. Ovo je oaza mira i zdravlja. 

 

Reference i misljenja eksperata, turistickih poslenika, planinarskih vodica koji su sami, ili sa svojim 

grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, peli se na obliznje planine, posecivali 

Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu, i drugo: 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Skupstina Opstine  Ljubovija, 063-353670 

 --Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com 

-Virgis Daukas, profesor univerziteta, Vilnus, Litvanija-e-mail-virgis3@yahoo.com 

-Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; GeoOlsson@hotmail.com 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖ Pobeda ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-

3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

itd. 

: 

 

U prilogu vise programa. Moze se kombinovati za jednodnevne, dvodnevne, ili vise dnevne izlete, boravke. 

 

Program broj  1:Manastir Soko 
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----- Original Message ----- From: Bata Laka To: Postojbina@yahoogroups.com Sent: 

Friday, June 02, 2006 9:12 PM Subject: Re: [Postojbina] Re:Balkanski leprozarijum-

Strasni sud, kazna saradnickima leprozarijuma  

Gospodine Smrdibubo Krsmanovi]uMnogima je znano na Srpskim forumima da si ti 

jedan neizle`eni ludak sa raspolu]enom li`no[]u, bez karaktera i qudskog dostojanstva, 

smu[eni mlati[uma i [arlatan!Pri tom si tehni`ki totalna neznalica a za kompjuter misli[ da 

je drveni bu`uk u koji ti moxe[ da naspe[ tvoje verbalne jarme zamu]ene spla`inama i da 

stavi[ pred hiqade qudi sa ovih foruma, vaqda zami[qaju]i u svojoj pau`inastoj izmaglici 

da smo svi mi stoka a ti kao `obanin ili neki SRPSKI MESIJA, bogom dani i predodre\eni 

da nas spasava[!Ti se [ega`i[ sa samim sobom i tako se zabavqa[, tuca[ penzionerske 

sumorne dane! Pravi[ od sebe klovna i [arlatana, smu[enu neznalicu pa jo[ traxi[ na[e 

saxaqewe i kao neku podr[ku.Ma iko ne[to kaxe ili savetuje, po`ne[ etiketirawe u tvome 

poznatom bolesnom stilu i do te mere zagadi[ okolinu da se qudi zgraxaju [to su slu`ajno 

zalutali u tvoje dru[tvo.Ustvari, ti se uvla`i[ kao gwida u svaki porub ili najmawu 

pukotinu, ne bili prosipao tvoje otrovne i smrdqive baqezgarije i da tako sebi pribavqa[ 

neku vrstu bolesne satisfakcije za proma[eni xivot, karijeru, porodicu i dru[tveni ugled. 

Aman `ove`e, skloni se u tvoje jazbine i tamo smrdqaj do mile voqe, ne zamaraj qude na 

forumima i nemoj da nas tera[ da crvenimo zbog tebe i da se stidimo [to me\u nama 

srbqima ima i takvih kretena i idiota tvoga kova!Gospodin Gruji] te toleri[e donekle zbog 

poznanstva i vaqda druxewa sa tvojim bratom koji je pristojan i kulturan `ovek i xivi 

tamo negde u Francuskoj gde i g. Gruji] ali ti to zloupotrebqava[ kao svaka uli`na baraba 

i klo[ar.U svojim manija`kim vrtoglavicama po`iwe[ da preti[ `ak i deci; ubistvom, 

trovawem, a pritom poziva[ na diverzije najgore vrste, paqevine, bacawe bombi i 

razarawe hemijskih fabrika u okolini Beograda, sluti[ katastrofu enormnih razmera. Ti, 

izgleda mi, nikada nisi `uo za onu nardnu izreku da se u ku]i obe[enog ne pomiwe 

konopac, om`a i ve[ala.Ja ]u li`no da podnesem prijavu EUnet.com protiv tebe, zbog 

tvojih pretwi, govora mrxwe, poziva na diverzije i akta nasiqa i da traxim da te iskqu`e iz 

Sajber prostora dozivotno a da tvoj sajt zatvore i definitivno onemogu]e jednog ludaka da 

[enlu`i na raznim forumima kao pijani mornar u lu`koj birtiji!Nama je poznato da ti ima[ 

lekarsko uverewe da si neural`unqiv i da policija ne]e da se bak]e sa osvedo`enim 

ludakom, da sudovi takvu osvedocenu budalu toleri[u ali dru[tvo kao celina ima na`ina da 

te spre`i da ne vr[qa[ kao Mioqski ovan me\u raspame]enim i namu`enim srbima u ovim 

sudbonosnim trenucima za na[u zemqu i narod. Dobro je primetio g. Petkovi] da ti nisi u 

stawu da smisli[ i plasira[ sve te i tolike sviwarije sam. Ima[ ti vrlo perfidne i podmukle 

pomaga`e sa strane koji ti bacaju po koju oglodanu kosku ispod stola, znaju]i da si jedno 

oliwalo i napu[teno "kanis avlijaner"!Ovom prilikom pozivam i molim gospodina Gruji]a 

da u interesu svoga Foruma i nas, wegovih saputnika na Forumu POSTOJBINA, 

preduzme potrebne meri i u`ini ono [to bi svako trezven uradio kao doma]in u svojoj ku]i.  

Ujedno pozivam i ostale vlasnike i moderatore Srpskih foruma gde se ovaj [arlatan 

Krsmanovi] provla`i sa svojim baqezgarijama tipa Leprozarijum i sli`nim glupostima, da 

ga jednostavno iskqu`e i da mu definitivno zabrane pristup sa svim wegovim pseudo  

E-mejl adresama.Sve dok pojedini moderatori ili vlasnici Foruma upraxwavaju 

―demokratiju‖, dotle se tvorovi uvla`e i zasmr\uju okolinu svojim nesuvislim 

baqezgarijama!Ne[to se pitam: za[to se taj zvrndov Krsmanovi] i wegov Pokret ne pojave 

na Sorabiji, Srpskim Nomadima, Srbija Me\u {qivama i drugim ozbiqnim 

forumuma!?Izgleda mi da vlasnici ili moderatori tih foruma imaju malo vi[e od tri `uke u 

glavi i da kod wih ne prolaze [arlatani tipa Krsmanovi], Pokret, ABCDE, Pavlica, Mir`eta 

Boxovi],Sibila, Milica Hrebeqanovi] i ostala Krsman. . . . . boranija! 

David Jakovljevic: Moji razgovori sa agentom  Draganom Majstorovicem-zvanim Panter, Zapis iz 

Dnevnika 1.3.1988 

 

-Ja: Vi ste mlad covek, Vas podsticu protiv mene, obmanjuju Vas, ja sam posten patriota, covek na 

svom mestu 

-Panter: ti krsis zakon, strani agent, spijun, blatis SFRJ, saradjujes sa stranim sluzbama 

-Ja: gde su za to dokazi 

-Panter: imas novac u stranim bankama, stite te zapadne drzave 

-Ja: nikakav novac nemam, stitim  se kako znam i umem.Sa Vasim licnm i porodicnim problemima  

tragedijama nemam nikakve veze, Vas zloupotrebljavaju zlonamerne neznalice iz Vaseg okruzenja, 

vasu mladost, neznanje 

.Panter: ja zam sve, ne moze niko mene da zloupoterbljava, nisam ja dete, ja sam vlast, ja sam mocan, 

-Ja: mi smo svi beznacajni, vlast su drugi, van zemlje, Vi nemate nikakvu vlast, Vi ste nemocni rob kao 

i drugi 

-Panter: nadzoravam tvoj stan,stranih diplomata, novinara, imam lovu, firmicu, nadzoravam tvoje 

srodnike, cinm im pakosti 

-Ja: to je prevara, Danajski poklon ( sa zlom namerom), da te zloupotrebe, da jacaju kriminalce, 

bezakonje, tako da sruse SFRJ, na desetine hiljada takvih kao ti, umisljenih agisa, a ustvari neznalica 

zloupotrebljavaju.Savetujem ti da to ne radis.Politika je krajnje slozena, ti to vidis olako , i pogresno. 

.-Panter:moja firmica dobro radim 

-Ja: jacaju ti firmicu, da te osnaze za kriminal, onda ce te baciti kao iscedjeni limun, i to brzo 

-Panter: nikad, nasa drzava je sve jaca, SFRJ ce uvek postojati, moja firma ce biti sve jaca, imam 

zaledjinu vrlo mocnih, ti si sitna riba. 

-Ja: okani se mene, ispasce vrlo lose 

-Panter: ti meni  pretis? 

Ja: ne pretim tebi, kazem ti da me ostavis na miru, moj stan, san, i da ne nasedas instrukcijama osoba 

koje te zloupotrebljavaju, koje su u jos vecim tragedijama nego li ti. Imao si traged ije izvuci pouke, svi 

smo ih imali, ako nastavis munjevito ce ti se nastaviti spirala traged ija, unistices samog sebe , svoju 

porodicu. Ovo ti govorim jer je to u mome interersu.i u tvome. Svi smo u istom camcu. Pomirimo se, 

stradamo svi zajedno. I oni koji te podbadaju. 

 

Zavrsetak: Panter je imao saobracajku, sada je na stakama, zena ga ostavila, deca se odala drogi. 

Vidimo se, on mi kaze da sam bio u pravu, dobri smo prijatelji. Da me je onda poslusao bio bi zdrav, sa 

porodicom. 

Pouka: slusaj savete mudrih. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                            6 juni 2006 godine 

Теl.011-3511829;Mob.теl.-064-3095176; Pokret@eunet.yu; 

POKRET:http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html.DRINA:http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

MEDIJIMA 
 

 

PETICIJA –MEDICINSKA DEKLARACIJA 

Katastrofalno stanje zdavlja nacije 
 

Obracamo vam se povodom stanja zdravlja nacije  koje je, kao sto je to vec   poznato, blisko katastrofi. 

Srbi( i Crnogorci) su jedan od najstarijih i najbolesnijih naroda na svetu. Srbija i Crna Gora su u 

cituljama , pogledajmo oko sebe, prepoznacemo  prizor patnji i stradanja, istinsku viziju kataklizme, 

bolestine, smrtne  ishode, udese, svakojake  drustvene  patologije i devijacije,  bedu, nemastinu. 

 

Ovakvo stanje zdravlja je  rezultat necijeg ucinka,  nekih ljudskih i drugih faktora.  

 

Srpski( crnogorski) narod je u vrlo dubokoj i slozenoj krizi. Ako se kriza energicno ne predupredi Srbi 

( i Crnogorцi) bi za cetvrt veka mogli postati manjina u  Srbiji i Crnoj Gori, a za pola veka nestati sa 

ovih prostora. A to je upravo posledica , i glavni  cilj  smisljenog metodicnog slabljenja  zdravlja  

nacije. Lose stanje zdravlja je i etnickih manjina. 

 

Suшtina krize se sastoji u snemocaalosti  gradjana, jer su vecina bolesni, umorni, ruinirani, smanjene 

vitalnosti, u apatiji, depresiji.. Najvazniji resurs jedne naцije i drzave su njeni ljudi. Ovaj nas glavni 

resurs je sada drasticno zdravstveno, i na druge nacine  ugrozen, zato nije u stanju da   privredjuje, da 

brani svoje  teritorije i da se razmnozava., politicari koji su umorni ili ruinirani zdravstveno ,duhovno i 

moralno , nisu u stanju da energicno i racionalno vode narod i drzavu.  

 

Sto zloupotrebqavaju drugi narodi ili drzave , da nas snemo]ale ugrozavaju, ucenjuju, otimaju nam 

teritorije. 

 

Iako nova demokratska vlast od oktobra 2000 godine cini iskrene i  energicne napore da stanje popravi, 

nije sposobna da napravi istinske pomake , jer je opstruirana od uzrocnika i vinovnika ovakvog stanja-

to su kriminalizovane mafijaske  sfere neformalne vlasti.koje podrzavaju pojedini neprijateljski 

segmenti-pre  svega iz geo-okruzenja , i drugi..Sa ciljem da pomocu njih slabi naciju i drzavu. 

 

O losem zdravlju nacije  se ne govori, to je vrsta tabu teme..Nisu javno receni precizni podaci o stanju 

zdravlja, i uzrocima istoga, niti su dati i sprovedeni efikasni predlozi mera ozdravljenja. .Mi smo 

pogodjeni tamo gde smo najranljiviji. A o tome cutimo, i ne branimo se, lak smo plen . Ne umemo da 

preskocimo ovu zamku. 

 

Ovakvo katastrofalno zdravlje nacije je proizvod brojnih uzroka.:osiromasenje, raspad pravne drzave , 

slabljenje etike medicinske profesije, , zagadjenje ljudske sredine, .politizacija zdravstva i medicine. 

Jednom recju, to je posledica sire drustvene kriminalizacije. Sto je trajalo decenijama, narocito 

poslednjih petnaestak godina, i iznurilo vecinu, to je tesko podnosljiv  stres, pritisak, iznurivanje , doslo 

je do masovnog slabljenja  imuniteta ljudi, otvorilo vrata masovnom  razornom prodoru svakojakih 

razornih drustvenih patologija i devijacija, dusevno i organsko zdravlje mnogima puca, nacija ubrzano 

kopni,  nestaje., nastalo je istinsko masovno razbacivawe ljudskog materijala, procvetala je industrija 

smrti i bolesti. 

 

Sustina zdravstvene krize je u kriminalizaцiji i mafijastvu koji nisu  demontirani, oni opstaju  i dalje., i 

cine neformalnu vlast koja je drzava u drzavi.  

 

Posle rusevina komunizma ostali su ne samo beda, smrt, bolestine, raspad zemlje, propast  nacije , 

drzave, nego i ogromna mrznja,  neizmerne lose procene.  Komunizam je perfidno i vrlo opasno 

pozavadjao  lokalne narode, i same Srbe medjusobno.  
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I  DALJE  NADZOR  VRLO  VELIKOG  BROJA  GRADJANA 

Isusimo mocvaru ! 

 

Nastavlja se nadzor vrlo velikog broja gradjana , sto se sastoji u prisluskivanju i nadgledavanju 

stanova,  nisu jos ukinuti tajni dosijei i crne liste,  proskribovani pojedinci i porodice nisu jos 

rehabilitovani, niti obesteceni. Naprotiv, nastavlja se sa ugrozavanjima prava vrlo velikog broja 

porodica i gradjana. Radi se o vrsti tajne operacije, gradjani nisu u dovoljnoj meri svesni ove 

zavere.Ogroman policijski aparat, sastavljen uglavnom od razvlascenih kadrova iz prethodnog poretka, 

ali koji su nasli svoje novo uhljebljenje, je i dalje angazovan u jalovom poslu, kojim su se bavili i 

ranije, koji mnogo kosta, a nanosi ogromnu stetu nesretnim gradjanima,  privodi kraju decenijsko  

samourusavanje drzave i nacije.  

 

Na vas zahtev dostavicemo vam podatke o vrlo velikom broju stradalnika, porodica, omoguciti 

razgovor sa njima. Istina se ne moze sakriti.  

 

Prema nasim proverenim i dokumentovanim saznanjima,  dokazima ,mi smo sa mnogima od njih u 

kontaktu, ogroman broj ljudi, citavih porodica, koji su u vreme Tita i Milosevica bili tretirani kao‖ 

‖sumnjivi‖‖nepodobni‖, ―izdajnici‖‖strani placenici‖‖ iz neprijateljskih porodica‖,itd, su i dalje zrtve 

diskriminacija, ili istinskih progona. Izlozeni su produzenom tihom ali vrlo efikasnom nadzoru od 

strane  neformalnih centara moci, koji iz senke programiraju produzenu kalvariju, njima se prave 

teskoce od strane sudova, centara za socijalni rad,  sprovode se svakojake pakosti, opstrukcije, na njih 

nahuskavaju svakojake kriminalizovane segmente, manifestuje se zelja da se ovekoveci nadzor nad 

njima, njihovim porodicama, njihova stradanija, ne daju im da usprave kicmu. Dobro je poznato npr. da 

je oko cetvrtina stanova u Beogradu provaljena, opljackana, lopovi su vrlo dobro znali  najmanji kutak, 

jer su dobijali precizne podatke od onih struktura koje su godinama nadzoravale stanove  gradjane, i 

znale gde se  sta nalazi.  

 

Prema nasim pouzdanim podacima, nadzoravani su  lojalni posteni patrioti. U isto vreme policijske 

strukture koje sprovode ovu monstruoznu lesinarsku operaciju., umesto sto nadzoravaju postene 

gradjane, treba da to cine kada su u pitanju  aktuelni ili potencijalni kriminalci..A to ne cine,ili nisu 

cinili.Legija i njegova grupa, ubice Djindjica i drugih funkcionera, brojnih pojedinaca, gangovi 

kriminalaca koji sprovode ubistva, aranziraju saobracajke, premlacivanja, pljacke stanova, provale, 

kidnapovanja, podvodjenja,  trguju drogom, belim robljem, sverceri, makroi i podvodaci, itd, itd, nisu 

bili nadzoravani, niti su sada nadzoravani. dovoljno. Dokaz za ovu tvrdnju je da se njihova nedela 

masovno i drasticno nastavljaju.A policija ima vrlo savrsena sredstva da ih nadzorava, a to ne cini.. 

 

O cemu se ovde radi? 

 

Na delu je zloupotreba nedoraslih diletanata saradnika ovih bezbedonosnih struktura, od strane onih 

kojima je stalo do naseg daljeg slabljenja,( od geo-okruzenja pre svega),   sa ciljem da zloupotrebi 

njihovu nestrucnost , lose navike( psihopatska ostrascenost nasledjena  iz prethodnog poretka prema 

navodnim‖ neprijateljima‖) , da ih odrzava, jaca, indoktrinira, da oni nastave pir samonistenja, isti  onaj 

koji je rasturio perthodnu SFRJ, SRJ, SCG. Njima prevaranti iz neprijateljskog geo-okruzenja sufliraju 

da to cine da sacuvaju vlast u svojim rukama, da se spasu od kazne za prethodne greske, da  prezive, da 

se bogate, sacuvaju ono sto su pokrali, da tako nadzoravaju neke opasne ―koji svasta pricaju‖‖ koji su 

potencijalno agresivni‖‖ludaci‖, da se spasu u teskim vremenima tranzicije, da sprece po direktivi 

pojedinih mocnika one koji ometaju pljackaske privatizacije, da kontrolisu rivalske pojedince, politicke 

stranke, NVO,ili za svoje usluge dobiju novac,   itd. 

 

A krajnji rezultat  je privodjenje kraju sveopsteg samounistenja. 

 

Zahtevamo : 

-da se ODMAH ukinu crne liste, nadzori, opstrukcije, progoni, -da pocinioci budu udaljeni iz radnog 

odnosa, budu prived eni pravdi, da budu angazovani u policiji strucnjaci umesto kriminalaca 

-da budu obznanjeni i ukinuti tajni dosijei,da se sprovede rehabilitacija , obestecnje,  lustracija 
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Tomislav Krsmanovic 

tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu; Web –

http://solair.eunet.yu 

 

Gospodja Mira Nikolic, 

 

TURISTICKA ORGANIZACIJA ZEMUN 

 

Postovana Miro,  

 

Hvala na konstruktivnom razgovoru. U prilogu nekoliko PROGRAMA 

IZLETA. Molim Vas  obavezno proucite web- 
 

http://solair.eunet.yu/~tom. Tu je sve sto treba, ukljucujuci i prelepe slike regije. 

 
Pun dnevni pansion-pun pansion 600 dinara;dorucak 70 dinara; rucak-140 dinara; vecera-120 

dinara;prenociste-260 dinara. Ima redovna autbosua linija, vise puta dnevno Beograd-Ljubovija, povratna karta 

650 dinara( vazi mesec dana). 

 

 

PROGRAMI  IZLETA I BORAVAKA 
 

I. Jednodnevni izleti                                                                          

Program broj  1:Manastir Soko 
 

Polazak iz Beograda 7 casova za Manastir  Sveti Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)  

preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica 

pokazuje za manastir  Soko 

 

Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v) 

 

11-12 casova-razgledanje Manastrira 

 

12-13 casova  -uspon na cuvenu tvrdjavu Soko grad  iz vremena Turske, sa sedam kapelica u kamenu, 

zidinama. 

 

Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa 

Roznja 

Opcija 2:13 casova-13 casova 30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 

 

16 casova –17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica,  

 

17 casova -18 casova  rucak, kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po zelji ( 

1 sat, 107 dinara), razgledanje  ostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

 

Program broj 2.-Kanjon Gornje Tresnjice 
 

Polazak iz Beograda 7 casova,preko Valjeva, Debelog brda, do Okletca, zatim do usca Gornje 

Tresnjice u Drinu, dolazak oko 10 casova i 30 minuta.. Setnja  kanjonom  Gornje Tresnjice ( gde zivi 

orao beloglavi sup)  potreban je vodic, to cu biti ja. Poseta Crkvi., .Oko 15 casova odlazak u Ljuboviju, 
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Very attractive and affordable tourist packages in Serbia 

 

See the WEB- http://solair.eunet.yu/~tom . Go on ENGLISH. 

 

 ―Health is the greatest treasure, if you have  health you have hope, if 

 

you have hope you have everything.‖ 

 

Tourist potentials of Drina, Serbia ( Montenegro, Bosnia),  and its 

tributaries are unique because of its breath-taking scenery, and 

canyons of Tara, Piva, Komarnica, Susica, Draga, Lim, etc. Tara canyon 

is equal to the canyon of the  Colorado river in the United States, 

except that it‘s still not as commercialized. In the confluence of 

Drina there are several very beautiful lakes: Visegrad, Perucac, Zvornik 

 

lake, as well as some on  Piva, Lim, and Uvce. 

 

FULL PACKAGE (lodging, breakfast, lunch, and   dinner included), new, comfortable houses with 

baths, clean water from  natural springs-only 10 euros per day! One day rafting excursions on           

Drina-10 euros only (two, or three day trips also available). 

 

See our web-http://solair.eunet.yu/~tom . 

 

 Contatct: Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090 Belgrade ,Serbia-   Home: 011-3511829, 

cell: 064-309-5176; pokret@eunet.yu ;http://solair.eunet.yu/~tom . 

 

 

 

          The river Drina, its mountains, gorges, forests, meadows, tributaries,  air, clean waters, its 

ecologically clean food, climate, honest and  hospitable hosts, and authentic folklore, are the true recipe 

for human   health! To say ―Drina‖ is to say vacation, relaxation, health, refuge  from civilization, 

congested cities, and hurdles of modern-day life; 

          ―Drina‖ is an invitation for healing, strengthening the body, it is the  return of the optimism and 

life energy. This area is well known for  these healing properties as well as the long preserved 

optimism of its  residents. Drina, its mountains, woods, meadows, gorges, tributaries,  air, clean waters, 

and ecologically clean food.   No hotels.No tourists. 

 

          We offer: 

 

          1.RAFTING down the river Drina, this powerful, exceptionally beautiful  mountain river: rubber 

boats with licensed guides, and 8 partition walls  for up to 10 persons, or a tree trunk boat (smaller 

boats, as well as          lifesaving vests, and insurance are available). Drina is not s 

          dangerous for rafting as her upper tributaries, Tara and Lim, 

since it 

          is a wider river with smaller falls, but it is still very 

exciting, rich 

          and foamy, and enchanting with lovely sceneries of untouched 

nature. One 

          day rafting excursions on Drina-10 euros only (two, or three 

day trips 

          also available)! 

 

          2.LODGING IN MOUNTAIN VILLAGES, OR THE VALLEY NEAR DRINA 

(VILLAGE 

       TOURISM) The price is 10 euros per day for a full package 

(lodging and 3 meals included). The 

       village of Uzovnica is at 160 meters of altitude,  in the 

proximity of mountains aboute 1500 meters of altitude, with Drina  just 

some hundred meters away, and 5 kilometers away from Ljubovija by 

          asphalt road. The village of Gornje Koslje is on 940 meters of 
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    Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web –http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

    Gospodin Branislav Bajagic 

    JAT Company 

 

PROGRAMI ZA RAFTING-SPLAVARENJE NA DRINI-SREDNJI TO DRINE( izmedju Bajine 

Baste i Zvornickog jezera) 

 

Drina u ovom svome delu je poluplaninska ,ali ima  bukova, nema pravog adrenalina ali  je vrlo 

uzbudljicva, cista zelena matica, brzaci, skoro netaknuta priroda, kroz klance, planine, cist vazduh, ima 

manaisttria, pecina, orlova, vodenica, folklora. 

 

Oni koji naprave spust niz Drinu imaju mogucnosti  da budu ukljuceni u vrlo zanimljive programe: 

-pesacenje setnje, pored Drine, 

-penjanje po obliznjim planinama koje idu do 1.500 metara nadmorske visine 

-pecanje 

-lov 

-kupanje 

-voznja camcem 

-poseta manastima,. srednjevekovnm crkvicama 

-razgledanje dva jezera:Perucacko i Zvornicko 

-branje sumskih plodova 

-razgledanje vodenica na recicama,  

-seoski turizam, boravak u domacinstvima 

-kampovanje sa svojim satorima 

-poseta kanjonima,  

-itd. 

 

Evo osnovnih podataka o raftingu: 

 

Lokacija: Selo Uzovnica kod Ljubovije na Drini, Srbija, na 200 km asfaltom od Beograda preko Sapca( 

Loznice-Malog Zvornka),ili 180 km preko Valjeva( Debelo Brdo-Okletac).Postoji NVO registrovana 

za rafting Drinska regata, imaju vise camaca, svaki za ovu namenu, sa licencom, vodici(spasioci), 

pojasevi za spasavanje, camci sa osam pregrada, za po deset osoba( minimum 6 osoba),pravili smo 

izlete sa po 6 camaca npr. 

 

Cena jednodnevni-500 dinara sa nase strane, dvodnevni, trodnevni, proprcionano vise 

 

Ture: 

1. Bajina Basta-Strmovo( oko 25 km) ka Ljubovji 

2. Strmovo-Ljubovija( 30 km) 

3. Ljubovija Velika Rijeka(25 km) 

 

Cena svakog spusta je 10 eura(za strance)-500 dinara po osobi. za domace goste 

 

 

PROGRAMI 

 

 

Program broj 1: 

 

Prvi dan 

 

Jednodnevni spust STRMOVO- LJUBOVIJA 
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UVOD 

Dragica Krsmanovic. 

 

Kao djak, i kao student, radeci na proucavanju drustva kao sociolog,  podosta sam ucila  o slobodnom 

trzistu, o vrednostima slobodnog trzista i trzisne utakmice,o privatnom vlasnistvu, o individualnim 

slobodama i ljudskim pravima, .Ali to su bila neretko teorijska razmatranja  iskazana suvoparnim recnikom  

nekog profesora.,ponekad vise birokrate nego li vaspitaca. 

 

Kada sam pocela da citam ovu knjigu shvatila sam po prvi put sta su profesori hteli da kazu. Oni su govorili 

meni stranim suvise ucenim jezikom, nisu privlacili moju paznju, nisu dovoljno budili moj interes za tu 

tematiku, dok mi  je Dzonatan kroz svaki svoj dozivljaj i avanturu saopstavao na meni  vrlo razumljiv nacin  

koje su to ideje, motivi , vrednosti  i odluke koje cine osnove naseg drustva.  Svaka njegova avantura je bila 

za mene izazov, podsticala me je na razmisljanja da pronadjem vidljivu i skrivenu poruku, da shvatim sta 

kazu junaci, sta cini i zasto Dzonatan, i koja je obogacujuca poruka autora profesora ekonomije i politickih 

nauka na Hawaii Pacific University Kena Skulanda. 

 

Citajuci ovu knjigu se dolazi do zakljucka,  da smo gradjani sveta, da zivimo u jednom svetu bez granica. 

To nas uci i Dzonatan koji ne poznaje administrativne granice, nego samo prostore slobode koje treba 

istraziti i upoznati, otkriti, .Shvatila  sam da  sloboda nema granice niti se moze suziti , da mi ,svako  od  

nas sebi stvara slobodu ili neslobodu, knjiga nas uci da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da sebi 

proizvedemo blagostanje i licna prava i slobode. 

 

Ova knjiga mi je prosirila moja shvatanja o obrazovanju. Moja predstava o obrazovanju su bili izandjali 

udzbenici,, i strogi i hladni profesori, bubanje, sada sam otkrio novu dimenziju obrazovanja, onog za mene 

novog osecaja, nove energije,obrazovanja koje je za mene postalo kreativnost, radost, i motiv da sto vise 

ucim, umesto, da bubam.sto je izazivalo dosadu i strah. Shvatila  sam da je ova knjiga najbolji udzbenik 

koji sam ikada pre toga imala  u rukama .Procitavsi ovu knjigu iz jednog daha za nekoliko casova 

,ja sam takoreci vise naucila  o slobodnom trzistu, privatnoj svojini, slobodnom protoku ideja, ljudi i roba, 

nego li za celo vreme mojih studija.u srednjoj skoli i  na fakultetu. 

 

Svaka prica je svet za sebe, ima mnogo novih poruka. Ali citajuci .ovu knjigu na pamet su mi pala mnoga 

nova poglavlja, o tom potom, mozda ce to interesovati jednog dana autora. 

 

Razmisljala  sam o kakvoj se knjizi radi? Da li je to slicno Robinzon Krusou?  Prepoznavala  sam i uticaje 

razlicitih autora. Pitala  sam se koje prirode je knjiga, da li je to beletristika, putopisni esej, decija 

knjiga, strip, ili je to filozofija, politikoloska analiza. Shvatila  sam da je to nesto drugo. Da je to ustvari 

fantastican udzbenik  da se ideje i sustina slobodnog preduzetnistva na jedan vrlo originalan, i uspesan 

nacin, objasne mladima i deci. 

 

Otuda je ova knjiga dobro dosla za nase citaoce, jer smo mi zemlja u tranziciji, zivimo u slozenim i 

delikatnim vremenima, citajuci knjigu saznajemo za slozene staze i prolaze, kako da otsvarimo nase 

potencijale i da krenemo putem slobode i prosperiteta. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                   28.8.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090 Beograd 

Srbija 

 

 

Gospodin Branko Plese, pravni savetnik 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

Council of Europe 

Strasbourg, France 

 

Broj predmeta:3671204 

Krsmanovic protiv Srbije 

 

Postovani gospodine Plese, 

 

Hvala na Vasem dopisu od 10 jula 2006 godine. Obavestavam Vas da u mome dosijeu ne dolazi ni do 

bilo kakvog napretka sto se tice postovanja mojih prava, nastavljaju se otvoreni ataci na moju licnu 

bezbednost i imovinsku sigurnost,moj licni integritet.Radi se o masovnoj praksi, vecina je ugrozena na 

neki nacin.U prilogu moji najnoviji podnesci sudovima i drzavnim organima iz kojih se vide detaljni 

podaci u vezi ove moje tvrdnje: 

-MUP-u Srbije od 28.8.2006 g 

-Vrhovnom sudu Srbije, V.Tamas, sudija od 28.8.2006 g 

-g.Branislavu Bjelici, drzavnom sekretaru ,Ministarstva pravosudja od 28.8.2006 godine 

-Cetvrti opstinski sud od 28.8.2006 g 

-Ministarstvu finansija od 28.8.2006 godine 

-na adrese vise drzavnih funkcionera u vezi kvarenja PC, telefon, faks, prepiska, od 28.8.2006 godine 

-Liderima drzave, u vezi opstrukcje razvoja turizma na Drini. 

 

Nadlezni sudovi odbijaju da uzmu u razmatranje moj Ostetni zahtev, opstruiraju povracaj otete arhive, 

neformalna vlast, ili MUP kvare PC, blokiraju telekomunikacije, prepisku, faks, telefon. Meni prete 

telefonom, a Drugi opstinski sud  iako ima identitet pocinioca odbija da ih privede pravdi. ,sudovi su 

nepravicni a zahtevaju popis imovine sto ne placam takse, sto je kazna za verbalni delikt. .Sudije imaju 

visoke plate za stete narodu, i stalno traze povisice.Opstruiran sam da ne razvijam turizam na Drini, 

guraju me u sukobe, sudjenja ,da ne radim za opste dobro. 

 

Ponavljam , ovo ne cini zvanicna vlast, moji stavovi su identicni stavovima zvanicne vlasti, ovo je delo 

kriminalaca u sudstvu,  ima znacajnih pomaka u policiji, ali je evidentno da je nemoguce da policija ne 

zna ko nadzorava rad mojih telekomunikacionih  uredjaja. 

 

Prepoznatljiva je decenijska strategija unistavanja ove drzave, sto se tice mene to su blokade, 

opstrukcije, nanosenje steta, kvarenja instalacija, zamaranja, uzimanja vremena, energije, novca, 

zdravlja, guranje u apatiju, beznadje, izolaciju, itd. 

 

Ovako je sa vecinom gradjana. 

 

Zvanicna vlast je demokratska  i patriotska, ali je mlaka jer je pasivizirana lagodnijim zivotom, sit 

gladnog ne razume, nema empatije, preplasena je, ucenjena, ali nazalost u sebi ima kriminalizovano 

sudstvo.Nazalost, mafija ima pipke i u drzavnim organima.Bez obzira na ove manjkavosti, nova vlast 

je dobra i treba je podrzati u borbi protiv kriminalaca. 

 

Molim uctivo Evropski sud  da privodi kraju moj slucaj. Rastezanje beskrajno ohrabruje lokalne 

pocinitelje koji u tome vide jasan  signal da zadave ovaj narod i drzavu.Ocekujemo od medjunarodne 

zajednice da ovde podrzi evropske stadarde jer mi zelimo da udjemo u EEZ, Nato. Ovako cineci  ovde 

nas onemogucava  da udjemo u svet,. ohrabruje kriminalce. 

 

Ocekujuci vasu pravdu. 

 

U prilogu moj dopis  Opstinskom sudu u vezi Radomira Veljkovica od 28.8.2006 g, , ovaj sud, Centar 

za socijalni rad Bela Crkva, Psihijatrijska bolnica Vrsac, odbijaju nase zahtev  da nam daju dokumenta 

koja ste vi trazili vasim dopisom od 17 januara o.g., te je nemoguce izaci u susret vasem zahtevu za 
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SPLAVAREЊE- RAFTING, SPUSTOVI  

NIZ  DRINU-NEZABORAVNO !  
 

ZA SVEGA 500 dinara-jednodnevni 

spust.! 

 

Jednodnevni spust -Okletac-Љubovija 

30 km, 7 чasova, sa pauzama, cena 
500 dinara po osobi. Dvodnevni 

duplo skupљe , moguћi  su i 

trodnevni i viшe dnevni spustovi. 
 

Spustovi u gumenim чamcima za po 10 
osoba( ima i jedan splav od stabala 

drveћa), sa osam komora, u svakom 

чamcu veslaч-vodiч, pojasevi za 

spasavaњe, ,licenca. Vlasnik- 
DRINSKA REGATA. 

 

Minimum-6 osoba.Могу се јавити и 

појединци. 
 

Ko жeli :Prenoћiшte=268 dinara, 

doruчak=54 dinara, ruчak=127 dinara; 

veчera=107 dinara. Prevoz-liчno 
kolima, ili svakodnevni gradski 

prevoz do Љubovije od  Beograda( 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

Tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176; mailto:Pokret@eunet.yu Web Drina-

http://solair.eunet.yu/~tom 

Brano, PROGRAMI( mogu se kombinovati, za jedan, dva ili vise dana pesackih 

tura, uspona na planine, itd).cene su uvek 600 dinara pun pansion, selo Uzovnica,. 

 
Broj  1:Manastir Soko 
 

Polazak iz Beograda u 6 casova 30 minuta za Manastir  Sveti Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)  

preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica pokazuje za 

manastir  Soko 

 

Dolazak u manastir oko 1o  casova 30 minuta .(oko 400 metara n.v) 

 

1o c 30 minuta do 11 casova 30 minuta -razgledanje Manastira 

 

11 casova 30 minuta 12  casova 15 minuta  -uspon na cuvenu tvrdjavu Soko grad  iz vremena Turske, sa sedam 

kapelica u kamenu, zidinama. 

 

Opcija 1: 11 casova 30 minuta , uspon na Rozanj 970 metara, 14 casova 30   minuta, 14 casova 3o- 16 casova-

povratak u Manastir sa Roznja 

Opcija 2:11 casova  30 minuta – do 16 casova, setnja  po okolini -za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u 

Manastir 

 

16 casova –17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci Gracanici koje jos 

melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica,  

 

17 casova -18 casova  rucak( 120 dinara+7, supa, glavno jelo, hleb) po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. 

Voznja camcem po Drini,po zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanje  ostrva Cagelj, razgledanje sela. 

 

18 casova-povratak za Beograd 

 

Program broj 2.-Kanjon Gornje Tresnjice,sa donje strane, od Drine 
 

Polazak iz Beograda u 7 casova za Valjevo-Okletac-Gornja Tresnjica asfaltom, oko 160 km,  dolazak oko 10 casova 

30 minuta, pesacka tura uz Kanjon Gorne Tresnjice sa njegove donje strane(gde zivi beloglavi orao sup,okolne litice 

do 1.000 metara, sa vodenicama), u vremenu od 10 casova i 30 do 15 casova 30 minuta u odlasku i povratku, U .16 

casova Etno selo -rucak. .Prenociste u Etno selu, ili Uzovnici. 

 

 

Program broj 3.-Lokalne uzovnicke planine : Bodnjik(774) , Cuver(752)  Djerica brdo( 650 m) , 

Karacica  (667 ), Mikuljak( 576, metara,), forsiranje kanjona lokalnh recica Uzovnice, 

Gracanice, poseta crkvice u Selancu(700 m), proglasene za kulturno dobro-ne treba vodic.Poseta 

dvema recnim vodenicama na obliznoj recici Gracanici. Voznja camcem po Drini. 
 

Polazak iz Beograda u 7 casova, dolazak u Uzovnicu oko 11 casova. Uspon na jednu od ovih lokalnih planina od 11 

do 15 casova i 30 minuta. Rucak 15-16 casova. Povratak za Beograd u 16 casova, dolazak oko 21 cas. 

 

 Program broj 4.-Planine Nemic,Bauric  
 

.Polazak iz Beograda u 7 casova, preko Valjeva-Okletca prema Ljuboviji ( asfaltom, oko 175 km,  10 km od 

Ljubovije ) dolazak u podnozje Nemica oko 10 casova 30 minuta,   , uspon na planinu Nemic iznad Ljubovije 790 

metara odakle se vidi celo Srednje Podrinje,od 10 casova 30 minuta do 14 casova, povratak u podnozje od 14 d 15 

casova 30 minuta., odlazak za Etno selo gde se stize u 16 casova. Rucak 16-17 casova.Odlazak za Beogard u 17 

casova, dolazak oko 22 casa u  Beograd. 
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Dragi Jovo, 

 

Danas sam Ti poslao jedan primerak knjige DRINSKI RASOMON, sa najcescim greskama. Ovakvih 

primeraka sa ovim greskama ima oko 50% ( a to je 250 primeraka od ukupno 500).Ali ima jos mnogo 

drugih gresaka, u drugim primercima. U ovom primerku su sledece greske: 

-posle str.97 ide na str.102 

-sa strane 103 ide na str.100 

-sa str.101 na str.98 

-sa str.99 na str.104 

-sa str.105 na str,.110 

-sa str.111 na str.108 

-sa str.109 na str.106 

-sa str.107 na str.112 

 

U drugim primercima ima  jos brojnih gresaka, ali ne ovako drasticnih kao u ovome primerku( ovakvih 

ima oko polovina, tj u 250 primeraka, sa manjim gresama oko 350 primeraka.-sto se moze proveriti 

uvidom). 

 

Predlazem sledece resenje koje je povoljnije i jeftinije za Raju, i meni odgovara takodje: 

 

-da  umesto ove knjige Drinski rasomon( koja ima preko 200 strana) Raja uradi novu moju knjigu koja 

ima 100 strana, bez slika, 200 primeraka, poslacu tekst ukucan, sa uradjenim slogom, sve spremno za 

stampu. To ce mu biti jeftinije nego li da stampa novih oko 350 primeraka( gde god ima gresaka), sa 

preko 200 strana, a ovako stampa samo 200 primeraka od oko 100 strana, dobija sve spremno na 

disketi, samo da ostampa. 

 

Ukoliko nece, neka ostampa nove knjge Drinski rasomon bez gresaka.   

 

Ipak smatram da je za njega mnogo povoljnije da stampa moju novu knjig od 100 strana, svega 200 

primeraka., nego 350 primeraka sa preko 200 strana. 

 

Mozes ovu moju email poruku proslediti Raji. 

 

Srdacni pozdravi Toma 
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                                                                                                                                                        Tomislav 

Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd, tel.381.11.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  
 

 

NJEGOVOJ   EKSELENCIJI  GOSPODINU VLADIMIRU PUTINU PRETSEDNIKU RUSIJE 

Moskva, Rusija 

 

Vasa Ekselencijo, 

 

Dozvolite da Vam kao borac za nacionalna i ljudska prava izrazim postovanje za Vase napore za 

demokratizaciju.Rusije. Vas nedavni istorijski govor u Drzavnoj dumi Rusije nas je ovde ushitio i odusevio, rekli 

ste pravu svar, na pravom mestu, i takoreci u poslednjem momentu- najvecu, i najbogatiju zemlju na 

svetu, koja uprkos svega zivi takoreci u bedi, treba ispuniti decom.  

 

Ukoliko Rusija u tome uspe bice pobednik. Ako ne uspe, njeno stanovnistvo ce se osipati, i Rusija ce 

uporedo slabiti, nestajati., svesce se na evropski patrljak oko Moskve. 

 

Vas istorijski govor nas je inspirisao utoliko vise sto isti, jos gori problemi more nasu drzavi i naciju, Srbi  

takoreci nestaju. 

 

Vas dolazak na celo namucene Rusije, iznurenog ruskog naroda ,u dubokoj krizi identiteta posle decenija 

boljsevicke dusegupke, oznacavaju Vasa  mudrost sinteze i mera .Molimo Vas cuvajte se gresaka SSSR-a, jer 

pojedine stvari mogu opasno zavarati.Venezuela, Chavez, jacanje levicarskih pokreta na svetu, ekonomska 

konjunktura Rusije usled posla sa gasom, ce biti, ubedjeni smo ispravno procenjeni. Rusija treba da jaca, kroz 

demokratizaciju, ubedjeni smo da cete Vi to sprovesti mudro. Jer gde nema slobode nema hleba. Ako bi u Rusiji 

opet ojacala birokratska tendencija pod izgovorom ―borba protiv neprijatelja Rusije‖,ustvari bi to bio proces 

ponavljanja gresaka SSSR-a, jer bi ekonomskom snagom koju daje gas, mogle biti  kamuflirane ponovne greske, 

uzeli bi potajno snagu razorni trendovi bezakonja i privilegija, kriminala, mafijastva. A onda bi kroz izvestan broj 

godina nastao novi slom drzave., neki novi Cernobil. Onda bi se Rusija skrhala kao kula od karata kao sto je to 

bilo sa SSSR-om. I ode Sibir. 

 

Nizak natalitet u Rusij nije proizveden ni kao kod Srba, pretezno siromastvom. Kinezi su bili jos 

siromasniji, Albanci, Indusi, kod nas su se uvek posle ratova radjala deca, sada ne.Srbima i Rusima je oslabljena 

vitalnost, starenje, bolestine, kriza identiteta, preterani hedonizam, pornografija u medijima, stil zivota, kriza 

morala.,razbijanje porodica. A sve je to proizveo prethodni boljsevicki sistem. Drustvena nauka u Rusiji treba da 

ojaca, ne samo egzaktne nauke, treba prestati sa ―lakirovkom‖, ruski naucnici treba da izanaliziraju greske SSSR-a 

da se ne ponove. 

 

Davanje novca za radjanja deteta je velika stvar, ali nije presudna, ne moze se poverovati da ce dati 

znacajne rezultate..Ruski naucnici treba da shvate da je pitanje nataliteta nacionalni drzavni problem Rusije broj 1, 

da ako se to resi, Rusija ce biti spasena, bice svetska supersila, ako se na tom planu padne, Rusija ce nestajati 

ubrzano. 

 

Rusija na tome polju moze da ostvari najvecu pobedu, ili najvec poraz. 

 

Sudbina borbe za radjanje dece u Rusiji se resava na duhovnom planu. Veliki ruski narod je toliko puta u 

istoriji pokazao da je neunistiv, setimo se samo II Svetskog rata, Lenjingada, Staljingrada, kada su mislili da je 

ruski narod klonuo, on je kao feniks se uspravljao iz pepela. Ruski narod je sada savijene kicme decenijama  

bezboznicke boljsevicke tiranije. Uspravite ga, mobilisite sve snage instinkta mnozenja, neka bude jaci nego u 

bitkama protiv Hitlera i drugih stranih osvajaca, treba saopstiti da se vodi sudbinska bitka. Neka svaki gradjanin 

povede bitku zivota u svojoj porodici, sto vise dece. 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd- Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; WEB Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

                 Dobar dan Bosiljka, 

 

Posle naseg konstruktivnog razgovora saljem Vam zeljene podatke o programima izleta. Pun  dnevni 

pansion je 600 dinara, prenociste –270 din; dorucak-70 din;rucak-140 din;vecera-120 din. Selo 

Uzovnica, kod Ljubovije na Drini, Srbija. 

 

Rafting –splavarenje Drinom, oko 20 km u trajanju od oko 7 casova, 500 dinara po osobi, camci za po 

10 osoba , licenca, pojasevi za spasavanje, vodici., . 

 

Javljam Vam se po dogovoru. 

 

U prilogu :PROGRAMI  IZLETA I BORAVAKA  

 

        Program broj  1:Manastir Soko       

 

        Polazak iz Beograda 7 casova za Manastir  Sveti Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo 

vreme)  preko  Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo 

ima strelica pokazuje za  manastir  Soko.  Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v)           

        11-12 casova-razgledanje Manastrira           

        12-13 casova  -uspon na cuvenu tvrdjavu Soko grad  iz vremena Turske, sa sedam kapelica u 

kamenu, zidinama.           

        Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa 

Roznja.  Opcija 2:13 casova-13 casova 30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u 

Manastir           

        16 casova –17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje  jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica,           

        17 casova -18 casova  rucak( 120 dinara+7, supa, glavno jelo, hleb) po zelji kod domacina 

sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanje  ostrva 

Cagelj, razgledanje sela 

           

        Program broj 2. .Planina Bobija  

           

        Polazak iz Beograda 7 casova za planinu Bobiju,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje 

Bobije(1270 metara) 200 km od Beograda), asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog 

Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do  Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km makadama koji 

ide od Zicare do Planinarske kuce na vrhu  Bobije, ( preko Ljubovije  5 km  od Uzovnice, od Ljubovije 

do Zicare 17 km.+10 km do vrha  ,ukupno od Uzovnice  do Bobije oko 32 km). .10casova -.13  casova 

minuta, pesacka tura  do vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije,  osvezenje u Planinarskoj  kuci 

kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

           

        Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice  

           

        Polazak iz Beograda 7 casova za Zicaru ,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje 

Bobije(1270 metara) asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt 

do Zicare, oko 22 km od Ljubovije ( preko Ljubovije  5 km  od Uzovnice, od Ljubovije do Zicare 17 

km). 10casova -.13  casova minuta, pesacka tura  -Zicara-Gornje Koslje ok 7 km. Silazak niz kanjon 

Gornje Tresnjice ( gde zivi orao beloglavi sup)  potreban je  vodic, to je predsednik Planinarskog 

drustva Branko Pavlovic iz Ljubovije ,tel. 063-321286, 015-661565, njemu to  treba platiti( Uzeti ga u 

autobus prilikom prolaska kroz Ljuboviju.).  .16 casova selo Uzovnica-rucak. Ili dolazak od 

     Valjeva( Beograda) do  Debelog brda, pa onda silazak kroz  kanjon Gornje Tresnjice. 

           

        Program broj 4..-Spustovi niz Drinu ,splavarenje(rafting)  

           

        Spustovi niz Drinu, oko 25-30 km, sedam casova, od Bacevaca ili Gornje Tresnjice do  Ljubovije. 

500 dinara  po osobi.10 osoba(.Gumeni camci sa 8 komora, vodici, pojasevi,osiguranje, 

licenca.Obezbedjena sigurnost.. ). 
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Tomislav Krsmanovic, DRINA RIVER TOURS-http://solair.eunet.yu/`tom ( go on ENGLISH). 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Serbia-Tel.381-11-3511829; Mob tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; opsljub@ptt.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/`tom 

 

OUTLINE TRAVEL Com 

 

Dear Sirs,  

 

―Health is the greatest treasure, if you have  health you have hope, if you have hope you have 

everything.‖ 

 

Mr.Stijn Vervaet(svervaet@EUnet.yu),student from Belgium living now in Belgrade, former associate 

with your company, was kinde to suggest me to contact you and propose to your company to 

investigate the possibilities of  touristic cooperation.with us. 

 

I am at your service , am an economist (recently retired ), my previous experience consists of 

marketing, actualy I am representatif of some  touristic associations and individuals from the district of 

Drina river. ( See the WEB- http://solair.eunet.yu/~tom . Go on ENGLISH.). 

 

 Tourist potentials of Drina, Serbia ( Montenegro, Bosnia),  and its tributaries are unique because of its 

breath-taking scenery, and canyons of Tara, Piva, Komarnica, Susica, Draga, Lim, etc. Tara canyon 

is equal to the canyon of the  Colorado river in the United States, except that it‘s still not as 

commercialized. In the confluence of Drina there are several very beautiful lakes: Visegrad, Perucac, 

Zvornik lake, as well as some on  Piva, Lim, and Uvce. 

 

The river Drina, its mountains, gorges, forests, meadows, tributaries,  air, clean waters, its ecologically 

clean food, climate, honest and  hospitable hosts, and authentic folklore, are the true recipe 

for human   health! To say ―Drina‖ is to say vacation, relaxation, health, refuge  from civilization, 

congested cities, and hurdles of modern-day life; ―Drina‖ is an invitation for healing, strengthening the 

body, it is the  return of the optimism and life energy. This area is well known for  these healing 

properties as well as the long preserved optimism of its  residents. Drina, its mountains, woods, 

meadows, gorges, tributaries,  air, clean waters, and ecologically clean food.   No hotels.No tourists. 

 

          We offer: 

 

          1.RAFTING down the river Drina, this powerful, exceptionally beautiful  mountain river: rubber 

boats with licensed guides, and 8 partition walls  for up to 10 persons, or a tree trunk boat (smaller 

boats, as well as  lifesaving vests, and insurance are available). Drina is not so  dangerous for rafting as 

her upper tributaries, Tara and Lim, since it  is a wider river with smaller falls, but it is still very 

exciting, rich and foamy, and enchanting with lovely sceneries of untouched nature. One   day rafting 

excursions on Drina-10 euros only (two, or three day trips  also available)! We organize for the first 

time very exciting cruisade down Drina river. 

 

          2.LODGING IN MOUNTAIN VILLAGES, OR THE VALLEY NEAR DRINA 

(VILLAGE  TOURISM) The price is 10 euros per day for a full package (lodging and 3 meals 

included). The village of Uzovnica is at 160 meters of altitude,  in the proximity of mountains aboute 

1500 meters of altitude in Serbia and more than 2.000 in Bosnia, with Drina  just some hundred meters 

away, and 5 kilometers away from Ljubovija by   asphalt road. The village of Gornje Koslje is on 940 

meters of altitude,  20 km away from Ljubovija, by Bobija mountain (1270 meters of  altitude) and 

Povljen mountain (1400 meters of altitude).Prices are very affordable: FULL PACKAGE (lodging, 

breakfast, lunch, and  dinner included), new, comfortable houses with baths, clean water from  natural 

springs-only 10 euros per day!  

 

Come join us for an unforgettable time, and experience these beautiful    rivers, eagles, caves, working 

mills from medieval times, meet our  honest an friendly hosts, authentic folklore all in peace and  

tranquility of untouched nature. 

 

These villages are located in the middle part of Drina‘s flow, in  Ljubovija county, Serbia. River Drina 

and its tributaries are exceptionally beautiful mountain river   flows, well known and admired 

not just by locals but Europeans in   general. This is the world known ―Drina flow‖ that was for 
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       Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Postovani gospodine Kazimirovicu, 

 

Raduje me da ste dobro. Dobro ste dosli u dane/dan , vikend kada vam odgovara. Izvolite ,ako neko 

ima internet, pogledati Web sa svim vrlo brojnim detaljima, slikama, itd.-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Vodeci racuna o Vasim podacima i  zeljama, sastavu grupe, dajem sledece detaljne programe, sa 

casovima, marsrutama, cenama, smestajem, ishranom, itd, dajem nekoliko alternativa, a Vi se 

opredelite za ono sto vam odgovara, ja sam na raspoloaganju da sve organizujem kako treba.  

 

Cene: Jednodnevni rafting po osobi-500 dinara. 

Prenociste i obroci u  selu Uzovnica ( kod Ljubovije, 5 km od Ljubovije ka Loznici):prenociste 270 

dinara;dorucak-70 dinara; rucak-140 dinara, vecera-120 dinara, Pun pansion-600 dinara. 

 

-Jednodnevni rafting Drinom Gornja Tresnjica-Ljubovija ( 20 km), traje oko 6 –7 casova ,sa pauzom u 

Etno selu u Vrhpolju, 500 dinara po osobi. Dolazak sopstvenim prevozom od Iriga-Sabac – Loznica-

Mali Zvornik-Ljubovija-Gorja Tresnjica( oko 185 km),asfaltom, do sela Gornja Tresnjica ,usca recice 

Gornja Tresnjica, (20 km od Ljubovije ka Bajinoj Basti),preko Ljubovije, Dolazak, ukrcavanje u 

camce, Vas prevoz dolazi u Ljuboviju, ceka camce, uzima ih. Svaki camac  za po deset osoba, osam 

pregrada, svaki camac ima vodica –spasioca, pojaseve, vlasnik je Drinska regata, kapetan  Zoran 

Vojinovic, tel.015.-663122;Mob.tel-064-2735034,pomorski oficir u penziji. Cena jednodnevnog spusta 

je 500 dinara po osobi. Napominjem da je vrlo jeftino. npr Tara je 80 eura, Vrbas 50 eura.Drina nije 

opasna kao Tara ili Lim, ali je bezopasna, idu deca, invalidi, stari, vrlo uzbudljiva i prelepa.,ako je lepo 

vreme ima kupanja. Polazak za kucu oko  casova, istim putem.. Moze se rucati po zelji u Uzovnici( jer 

ce svi biti vrlo gladni).cena rucka je 140 dinara. 

 

:-Jednodnevni izlet u Kanjon Gornje Tresnjice,  Ustajanje u selu Uzovnica u 8 casova, Dorucak do 8-9 

casova, 9-10 casova Kanjon Gornje Tresnjice (26 km od Uzovnice) gde obitava beloglavi orao sup, gde 

imaju prelepa crkva, skola, uzgajiliste pastrmke, litice visoke do 1.000 metara, potreban je vodic 

Dragan Pavlovic Pop.iz Ljubovije , tel. 063-321286, ,ako se ide dalje.oni koji vole blage uspone mogu 

pesaciti krace, a oni koji su spremni na duze ture mogu pesacitio sa vodicem od 10 do 15 casova( ili 

krace po zelji). Ukrcavanje u prevoz oko 15 casovam, Rucak u selu Uzovnica oko 16 casova, , povratak 

kuci,oko 17 casova. 

 

 

-Jednodnevni izlet , manastir Soko Sveti Nikolaj,  Polazak u  casova ujutru,; Dolazak u Manastir Sveti 

Nikolaj, Soko Grad,(oko 300 metara nadmorske visine,pre Ljubovije oko 5 km, od Drine daleko oko 8 

km, I od sela Uzovnica) oko  casova, rastojanje oko 160 km od Iriga Ide se preko Sapca( oko 40 km)-

Loznice- Malog Zvornika-prema Ljuboviji, posle oko 40 km od Malog Zvornika ka Ljuboviji se iza 

sela Uzovnica, kod usca recice Gracanice skrece u kanjon Gracanice i ide ka manastiru( oko 8 km od 

Drine).Cim se skrene oko 100 metara je vodenica na reci Gracanici, sidje se, predje preko mostica i 

razgleda slobodno, iako niko nema u njoj. Onda se nastavlja put za manastir. 

Od  do casova, razglesdanje prelepog manastira. Od   casova ko zeli uspon na cuvenu Kulu SOKO 

GFRAD,( oko 450 metara nadmorske visine-jak nagib)  iz vremena Turaka, gde su se oni bili najduze 

zadrzali u Srbiji sve do 1870 godine., usput ima 10 kapelica u kamenu( koliko ima Bozijih zapovesti), i 

jerdan vrlo lep mali vodopad. Ko ne zeli uspon na Kulu, moze ostati u hladovini i uz sok u manastiru. 

Od do  casova uspon na vrh Rozanj( 973 metra), i povratak. U   casova povratak u selo Uzovnica gde 

ce se rucati( i vecerati u isto vreme) ili pak po zelji, rucati u  casova, a vecerati u  casova.  Evo telefona 

osobe koja u Uzovnici organizuje smestaj i  obroke, Mica Stajic-radno mesto, apoteka 015-

661832;Stan.kuca u Uzovnici-015-666123.Rucak :supa, kuvano jelo, salata, hleb, cena 140 

dinara;Vecera-120 dinara, slicno, laksi obrok;Dorucak-70 dinara. O hrani se dogovoriti sa Micom. 

Prenociste je u nekoliko kuca u blizini Mice, cena prenocista po osobi je-270 dinara. Kuce su nove, sa 

kupatilima, izvorskom vodom, 2 krevetne i 3 krevetne sobe.. Vecera ako se odlucite , ko se odluci, u 20 

casova. Izmedju rucka i vecere , razmestaj po sobama u obliznjim kucama koje su parametru od 300 

metara, poseta Drini koja je oko 100 metara od kuce Mice, kupanje, setnje, sedenje na obali, pecanje, 

itd. Od 21 druzenje u dvoristu kuce Mice Stajic. Moze se pribaviti harmonikas, ili slicno. Kod Mice  
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Dear Ken,  
 

I am very surprised by the critical approach of the translation of JG done by Suzana Ignjatovic.Sorry to 
make you this inconvinient which is obviously a missunderstanding. I am , and I was allways ,very 
concerned to do on the best way publishings of JG in so many versions, taking into the consideration the 
objectif limits, opstructions, etc. I want this time, to clariffy the things and to arrive to the conclusions 
based on the facts.  
 

If you remeber when Serbian edition was translated from English by the best local translators, you 
checked it, and you were very satisfied.After that Croatian translation was done by very prestigious Prof. 
dr Mate Loncar from University of Belgrade ,and his wife Vesna , who is very appreciated in Zagreb 
also.The recent translations into Bosniak, Serbian/ Bosnia-Montenegro were donme on the base of 
previous translations into Serbian and Croatian.( recent editions are adaptations to the local 
dialects).Adaptation to the Bosniak and recent Serbian, are done by Shura Dumanic and Dragica 
Krsmanovic, both respected sociologist and politicologues. 
  

From the message sent to you by Suzana it is clear that there is confusion.,or even better said, very 
boring supperficial balkanization-limonade. I do not know if she sais it because she is to quick in her 
judgement, Suzana should be more careful before to express such very strong critics, without knowing all 
the facts aboute this matter. Or she is malevolence.  
 

I called Suzana ,she was formel and short, told me to be student of sociology preparing her post-graduate 
thezis, to not be interested at all in any kinde of cooperation aboute libertarian books, translation,libraries, 
etc. I am surprised aboute the content of her message, why she did not tell it to me. I would like to see 
her to hear her opinion, and to give her some additionel explanations, based on the facts. Such common 

approach might improve the  quality of the work.@ 

 

Her statements are not exact.  
:-she sais that it is difficult to grasp the meaning of the book, because some chapters are missing (6, 19, 
25, 29), some chapters are moved (number 12 is placed at the end of the book, for some reason) etc. 
There are some paragraphs missing, too. The copies of most recent Serbian edition in Serbian Republic 
and Montenegro are in ym hands, there are on their place all the chapters!.What is the problem? I 
checked all the copies , it was o.k, if her statement is exact somebody  replaced the good copies by the copies 

missing the chaptes. Chapter 12 is not at all placed at the end of the book. Or she sais it because wants to discredite 

me in the eyes of ISIL.I will give you the proofs, sending you copies with the chapters on their place. 

-. she sais “the books are not really readable”.How the book might be readable wwhen te chapters are 
missing 
-she sais”first of all, I am not a linguist, but I think it is funny to have two translations of the same 
language (differences are dialectological).I have an impression that her English is fluent, but If she is not 
linguist, she has no scientific legitimacy to criticize her university professor dr of sciences where she 
prepares her post –graduate thesis. 
-she sais” e.g. your name was spelled incorrectly”.In Serbian edition your name is spelled in Anglo-saxon( 
american) manner-SCHOOLLAND. Shura Dumanic translated speled it as SHULAND , like in German 
language, because Bosnia was long time inside Austria-Hungary and German influence,Suzana should 
clariffy this pronociation-spelling with Shura( which is invited often to the most prestigious Western 
university, and is twice time older than Suzana is). 
-which names and characters are changed? 
-finally she concludes” I think you need another reviewer (anyone who speaks Serbian language) before 
you decide what to do with books. “ and propose and nominate her to do translation of  Atlas shrugged,for 
what are needed very importan money, and there are significant earnings, where she was and her group 
when I during the decades was translating JG, investing my time, energy, exposing me to the 
harracements, ( and now I am labeled as “CIA”)saizing the books, etc..She and her grou are nor haraced, 
travel freely, if they to libertarain translations, nobody will harace  them. 
 
I would like to clariffy the things, to rich the facts. Hopping to have your support.There is campaign 
against me.ISIL should support me in front of European Court in Srasbourg., local governement was 
allways , and noy is openly, American on Western colony. I am expecting ISIL’s support. It is strange that 
those wh haraced me as” CIA” are supported now, and they are introdusing me as” nationalist”.Before 
they were nationalists.ISIL should not take any participation in the local intrigues, Balkanization. 
 
With the best greetings 
Tomislavg 
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Povodom tvrdnji Albanskog pregovarackog tima( Veton Suroi) da srpski narod snosi deo krivice. 

 

Albanski pregovaracki tim zahteva tudju teritoriju, gde sada ubijaju i progone Srbe, odakle su Srbe 

izgonili decenijama, gde su ih kinjili, mucili, otimali im njihovo. 

 

Posto su ispucali sve njihove besmislice, sada se hvataju za primitivne rasisticke teorije, ―Srbi su los 

narod, oni su krivci‖. 

 

Pre svega ovde se radi o naivnom pokusaju zamene teze, Srbi su najvece zrtve, od svih, sto je 

ocigledno, a njih zele da predstave za najvece krivce. Naime svi narodi bivse SFRJ, i iz komunistickih 

drzava  Evrope su zrtve, razume se neki vise neki manje. Krivci nisu ovi narodi nego sistem koji im je 

bio  nametnut, tj komunizam.Komunizam je proizveo Tita, Envera Hodzu, Slobodana Milosevica. 

Narod sa tim nema nikakve veze, narod nije izabrao komunizam nego im je  on nametnut silom oruzja, 

kriminala, .na prevaru. Ako je narod izabrao komunizam u SFRJ, dakle kriv je za to, da li je albanski 

narod izabrao komunizam takodje? Ili im je komunizam nametnut protiv voje kao i nasem narodu. Ne 

zaboravimo da je komunizam u Albaniji bio daleko okrutniji nego li u Jugos laviju, te su Albanci otuda 

bezali masovno u nasu zemlju. Niti je narod izabrao kumnizam I Enve Hodz  Albaniji, niti je izabrao 

komunizam srpski narod, komunizam je svima nametnut, komunizam je proizveo S.Milosevica isto 

tako kao sto je proizveo i E.Hodzu( i oca Vetona Suroia,znacajnog komunistickog funkcionera). Da li 

to znaci da su Albanci krivi za svoju tragicnu sudbinu za vreme komunizma? Ukoliko je to tacno, onda 

je albanski narod veci krivac od srpskog. Mi se sa takvim vidjenjem ne slazemo.. 

 

Nekoliko  pitanja za Vetona Surija:  

-njegov otac je bio znacajan komunisticki funkcioner , dakle njegov otac je doprineo jacanju sistema 

koji  je doveo do sadasnjeg uzasnog finala. 

-kakvo je imovno stanje Vetona Suroi, kako ga je stekao? 

-u kojoj zemlji je stekao obrazovanje? 

-kako je ranije bio protiv nezavisnog Kosova, za gradjansko drustvo, sada je za nezavisno Kosovo, za 

jedinstvenu albansku drzavu 

 

Veton Suroi zloupotrebljava smalaksalost srpskog naroda i njegove inteligencije, pranje mozga kome je 

nas narod izlozen vec deceniju i po i vise, zna da su mnogi demoralisani, raspameceni, pali pod uticaj 

razorne propagande, razocarani u zel ljude svoje zemljake, pa su cesto poceli da pljuju po svome nar 

odu, da govore da je srpski narod los, da je kriv. 

 

Milosav Aleksic 

 

 

Ahtisari, Suroi, itd-srbofobi koji ne razumeju sustinu problema i uzroke stradanije u vreme 

komunizma. 

 

Ahtisari je ogorcen ne samo na Srbe, nego pre svega na Ruse, a takodje i na sve slovenske 

narode.Finski narod i drzava Finska imaju losa iskustva sa Risijom, Rusima, SSSR-om, ali ne shvata 

dublji kontekst, on vidi samo vidljivi delic ogromnog ledenog brega,a jos manje poima vodene struje 

koje ga pokrecu.  Te onad zapenusen se obrusava na Srbe, Slovene. 

 

Slicno je sa mnogima drugima koji peru svoje istorijske komplekse,  poraze, sada kada su Srbi 

iznureni( kao srpska vojska u Prvom svetskom ratu kada se povlacila kroz Albaniju), te napadaju na 

Srbe, to cini i Suroi ne shvatajuci dublji kontekst komunistickog eksperimenta. 

 

Mirceta Bozovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                u Beogradu 28.8.2006 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

REPUBLIKA SRBIJA 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 

Filijala Rakovica 

Broj 434-620/05 

Datum:16.5.2006 godine 

 

za PORESKU UPRAVU-Regionalni centrar Beograda 

 

ZALBA na vase Resenje 

 

Postovani, 

 

Izvinjavam se sto nisam blagovremeno podneo ovu Zalbu ,iz opravdanih razloga, jer sam istoga dana 

kada sam dobio ovo Resenje morao hitno otputovati iz Beograda ,sada sam se vratio. Prilazem dokaz o 

uplati takse od 130,00 dinara. 

 

Kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, zasluzni gradjanin, i pisac vise knjiga, dobitnik 

domacih i stranih priznanja, saborac sadasnjih lidera drzave iz razlicitih politickih stranaka, koje 

izuzetno uvazavam, i oni mene, izjavljujem da navedeni iznos sudske takse ne zelim da uplatim, iz 

sledecih razloga:- 

-pomenuti spor kod II Opstinskog suda K-1376 /04 se vodi sa osobama koje mi prete, klevecu me, 

uznemiravaju u mome stanu, ugrozavaju moju licni bezbednost, i imovinsku sigurnost, ove osobe su 

pripadnici zloglasnog rakov ickog klana,  ovome sudu su podneti nepobitni dokazi- izjave svedoka, 

dokumentovani pisani dokazi, uprkos svega ovaj sud odbija da postupi po zakonu, rasteze, iz nekih 

svojih razloga tako cineci ohrabruje ovaj klan kriminalaca. Povrh svega, umesto da sudi po zakonu I 

pravicno, trazi od mene da platim ovu sudsku taksu, sto ja dozivljavam kao novcanu kaznu za verbalnu 

osudu kriminala. To je amoralno, ja nisam budala da placam namet zato sto trazim od suda da mje 

zastiti, a on stiti one koji krse zakon., a mene globi povrh svega. 

-borim se za postovanje zakona, protiv kriminalaca,  mafija, to su isti oni koji zele da nam uzmu 

Kosovo, i druge nase teritorije, nasa drzava nece dati Kosovo, pobedice unutrasnje kriminalce koji su 

produzena ruka onih koji zele da komadaju nasu zemlju, koji zaslepljeni kradjama, carom, ne vide da 

su instrumentalizovani da nastave pir destabilitzacije. Ministar Dinkic vodi savrseno ispravnu 

kampanju da oni koji su se nezakonito bogatili plate taksu za to. Placajuci ovakvu taksu ja bih sam 

licno bio instrtumentalizovan u jacanju mafija. To ne zelim. 

-ja sam siromasan covek, penzioner sa primanjima ispod 200 eura, sto mozete proveriti, izdrzavam i 

sina, nisam u stanju da placam dazbine, sada da placam podrsku kriminalcima, da placam sabotaze 

geo-okruzenja u Srbiji, to mi ne pada na pamet. 

 

U prilogu moja najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, Samounistenje drzave i nacije., tu 

je sve receno, izvolite pogledati, i proslediti Poreskoj upravi-regionalnom, centru. 

 

U nadi da cete uvaziti moje obrazlozenje, i osloboditi me ove globe za verbalnu osudu kriminalaca. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      28.8.2006 godine 

Stanka Paunovica 70.11090-Beograd 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;pokret@eunet.yu 

 

Republika Srbija-MUP Srbije,Kabinet ministra-Biro za prituzbe i zalbe 

Sef biroa, gospodja Svetlana Sekulovic Kostic 

 

Republika Srbije ,Ministarstvo pravde Sektor za pravosudje i  prekrsaje, 

Odsek za nadzor u sudovima,  

gdin Branislav Bjelica 

 

Republika Srbije ,Ministarstvo pravde Sektor za pravosudje i prekrsaje, 

Odsek za nadzor u sudovima,  

gdja Zivka Spasic 

 

Republika Srbija-Vrhovni sud Srbije, Nadzorni odbor, g.Vladimir Tamas, 

sudija, Zamenik predsednika Nadzornog odbora 
 

Predmet: kvarenje PC, smetnje u slanju pismenih posiljki, blokada telefona, faksa  

 

Obavestavam vas da se nastavljaju nesmetane zloupotrebe pojedinaca i nadleznih sluzbi sa mojim PC, 

telefonom, faksom,prepiskom. Zalbe na ovakve zloupotrebe su ucestale, npr. dr.Zarko Gavrilovic, 

profesor Pravnog fakulteta dr.Marko Mladenovic, Izdavaca Sfairoj i pisac dr.Milan Mladenovic, 

Milutin Stankovic, izdavac, i mnogi drugi( provajderi su zatrpani slicnim zalbama) 

 

A sto se tice : 

 

1.PC:u utorak 22 avgzusta posle upozorenja telefonom, pregoreo je Procesor, moj PC je bio van 

upotrebe sve do nedelje 27 avgusta, popravku sam platio 50 eura. Meni je receno da ce PC biti ostecen, 

Telekom Srbija zna ko su te osobe koje su to kazale, one su to cinile i ranije, Telekom Srbija je 

registrovao u nekoliko navrata njihove identitete( npr. dopis Telekoma Srbija, Izvrsna direkcija Regija 

Beograda, I.J br1, 0d 3.8.2005 godine, podneta je Tuzba Drugom opstinskom sudu 15.4.2006 godine 

XII.K.br.696/06), koji nista ne preduzima ).Tehnicko je prosto pitanje kako se to moze uciniti. To su 

ucinile osobe ciji identitet  Telekom zna. 

2.Smetnje u prepisci-Drasko Stojanovic, izdavac VEDES iz Beograda je poslao na adresu Jozef Sima, 

ISIL, Prag , Ceska Republika nekoliko ispravnih primeraka knjiga Avanture Dzonatana Galibla, autora 

Kena Skulanda, koje nisu stigle na navedenu adresu. Ja sam poslao profesoru Kenu Skulandu na adresu 

u Havajima, SAD nekoliko primeraka iste knjige koja nije stigla primaocu. 

3.Istoga dana kada je izbacen iz upotrebe PC, se isto desilo sa faksom, i nekim elektricnim uredjajima  

u stanu( . kako se to cini je prosto tehnicko pitane, preko Eelktricne table  u zgradi, preko Telefonske 

kutije u zgradi) 

4.Smetnje u upotrebi telefona, faksa, moj fiksni telefon je cesto  nedostupan iako sam pored njega, 

slicno je sa mobilnim, u nekoliko navrata je na mobilnom vreme neobjasnjivo  nestalo. 

 

Na delu su smisljene teroristicke akcije kriminalaca koje imaju za cilj da me opstruiranju u mome radu 

za opste dobro, kao predsednika Pokreta za zastitu ljudskih prava, pruzam podrsku zrtvama bezakonja, 

radim na razvoju turizma na Drini( Opstina Ljubovija), izrazavam apsolutnu identicnost sa zvanicnim 

stavovima naseg Pregovgarackog tima o Kosovu, sa zvanicnom politikom Vlade Srbije, Predsednistva 

Srbije i zvanicnim organima. Cilj ovih smetnji je stvaranje nereda, haosa, pometnje, losih procena, 

zavada, opstrukcija mene, da ne radim na ekonomskom razvoju Srbije, zaplasivanje mojim primerom, 

itd.,cilj je jacanje kriminalaca. Ko ovo cini? To cine carom zaslepljeni kriminalci uz podrsku geo-

okruzenja, koji ne vide da tako cineci bivaju zloupotrebljeni da destabilizuju Srbiju, drzavu , narod. 

 

Zahtevam vasu podrsku  intervenicju, da pocinoci budi identifikovani i privedeni pravdi, da mogu 

nesmetano da zivim i radim. Imam 70 godina, na ivici sam socijale,. izdrzavam sina, i moram jos povrh 
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BORBA - KOMENTAR   
  
  
Natalitet i prirastaj.    
  
Prema progonozama demografa Srbi bi mogli postati manjina u Srbiji.A za nekoliko  
decenija nestati.    
  
Ovde se ne radi samo o natalitetu u smislu da svaka porodica ima sto vise dece. Radjanje veceg br oja  
dece nije ponekad u skladu sa modernim shvatanjima i stilom zivota i sigurno se sa takvim pristupom  
ne bi slozile mnoge zene, pogotovu one feministicki nastrojene.    
  
U Srbiji se radi o necem drugom.    
  
Porodica je u krizi,vrlo je visoka st opa razvoda, produzenog selibata i udovistva. Porodicni odnosi su  
cesto jako poremeceni, medju supruznicima, na relaciji roditelji -  deca, prisutne su svade ili fizicki  
obracuni.Roditelji gube autoritet u ocima dece, ne mogu da im daju vaspitanje po svojoj  zelji, da ih  
spasu od pogubnih uticaja ulice, iskrivljenog sistema vrednosti, nerada, droge ,alkoholizma,  
delikvencije.i pornografije.    
  
Omladina i mladi kao bioloski najproduktivniji segment stanovnistva  su u dubokoj i slozenoj krizi.  
Bez jasne prerspekt ive za   
zaposljavanje, postoje flagrantne socijalne razlike medju porodicama sto se tice uslova zivota i  
ucenja,vecina je na ivici   
siromastva i bede, deli sadasnju krizu - strah ,apatiju u vrstu beznadja, obrazovanje je nefunkcionalno i  
neracionalno , i povrh   
svega je bilo politizovano i cesto korumpirano, obrazovna sredina je cesto umesto da bude mesto za  
duhovni i intelektualni   
razvoj mladih ljudi, upravo suprotno, vodila  usvajanju pogresnog sistema vrednosti, razvijanju  
netolerancije, mlade su ucili   
bubanj u umesto resavanju problema  ,skolska  dvorista i sredina nisu bili dovoljno bezbedni, tamo je  
vladalo nasilje, ucene,   
pretnje.Nema jasne perspektive za zaposljavanje i resavanje stambenih pitanja. Rezulat su osetno  
produzene studije ili   
nezavrsavanje stud ija. Sve to odlaze vreme stupanja u brak, ili iako se stupi u brak zelju da se imaju  
deca, slabi i kida bracnu   
harmoniju i vodi razvodu. Mladi su sistematski gurani na marginu dogadjaja, u nerad i  
besperspektivnost, nocni zivot, umesto   
da rade ,privredjuju  i zasnivaju svoje porodice. Sve se ovo drasticno odrzava na zdravlje mladih. kako  
dusevno, tako i   
organsko.    
  
Zdravlje nacije je lose, prema procenama zdravstvenih radnika koje su se mogle poslednjih godina  
procitati u srpskoj stampi   
samo 5 % gradjana je  zdravo, stope mortaliteta i morbiditeta su u osetnom porastu, mi smo na dnu  
lestvice u Evropi a i sire,   
takvo zdravstveno stanje stanovnika ne moze favorizovati porast nataliteta.(Nedavno je objavljen nalaz  
jedne medicinske   
studije prema kojoj znacajan pos totak mladih ima probleme sa potencijom,ili cak i sa plodnoscu  
sperme). jako su prisutne i   
dusevne bolesti, depresije, citava nacija je u vrsti beznadja.    
  
Moralna kriza na ovo takodje jako utice. Siromastvo, nezaposlenost, poremeceni odnosi u drustvu i  
me dju polovima, ratovi,   
migracije, nepostojanje licne bezbednosti i imovinske sigurnosti, prisustvi nesputanih kriminalaca,  ne  
mogu nikako favorizovati   
natalitet.    
  
Mladi masovno odlaze van zemlje.    
  



2086 
 

-Документ број 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2087 
 

Kriminal-koreni zla. 
Tomislav Krsmanovic 

 

Srbija i Crna Gora su drzave gde je kriminal do te mere rasiren da onemogucava oporavak  i faktor je 

produzene destabilizacije broj 1, krajnje je destruktivan i opasan po drzavu i naciju. 

 

Postavlja se vise pitanja u vezi toga: 

-otkud kriminal u toj meri kod nas 

-zasto se ne sprecava efikasnije 

-ko podrzava kriminalce 

-koje su posled ice,itd 

 

Kriminal je poceo kod nas za vreme II Svetskog rata kada je brat udario na brata,  da li drugog politickog 

ubedjenja ili vere, nije bitno, najveci je kriminal da braca ratuju i da se biju. Onda su nastali politicki 

obracuni i hajke, posle 1945 godine,  konfiskacije, posezanja za tudjom imovinom, privilegije, nepotizam, 

korupcija, nezakonita bogacenja-sve u ime navodne borbe protiv neprijatelja Revolucije i Nacije. 

 

Oni koji su to cinili su bili ubedjeni da to cine iz najvisiih moralnih i patriotskih pobuda , ali su u isto vreme 

poceli da grabe za sebe pravdajuci se:"I Bog je prvo sebi stvori kapu". Ali se vremenom taj navodni zdrav i 

prirodni egoizam deformisao i pretvorio u necuvene privilegije  ,korupciju pljacke i nasilje, bezakonje. 

 

Pokazalo se da je kriminal virus, koji kada pocne proguta celu drzavu i drustvo, i rusi je u pocetku polako a 

onda sve brze i brze. Ovakvi nezakoniti postupci su iznutra srusili SFRJ, SKJ, JNA i doveli do sadasnjeg 

poraznog ishoda nacije. 

 

Drzava bez kontrole demokratskih institucija i delotvorne javnosti, bez pravicnih sudova, nije bila u stanju 

da zaustavi trend sve vecih privilegija i zloupotreba. 

 

Sto je dovelo do slabljenja zemlje iznutra i samourusavanja drzave i nacije. 

 

Kada je se raspala SFRJ, oni koji su ranije plivali u privilegijama i bogatili se u ime Revolucije  Naroda, 

sada su zgrabili tudje devize, plate, penzije, zajmove, doprinose, imovinu, poceli da se bave ratnim plenom, 

da ubijaju ljude na raristima i da im uzimaju imovinu, da u Srbiji i  Crnoj Gori provaljuju u stanove, 

otimaju novac starcima, da koriste sudove da prisvajaju tudje-Jednom recju nastale je  nova i strasnija 

kaljuga. 

 

I opet u mislima u ime odbraen naroda od Nato, drugih nacija, a sve je zavrsavalo u tudjim dzepovima. 

Dakle, licni interesi su pravdani navodnim nacionalnim i kolektivnim interesima. 

 

Sada je kriminal koji se zapatio pocetkom 1940-ih godina i razvijao se do dzinovskih razmera nacionalni 

problem broj 1. Kriminal blokira promene i pomake, rusi drzavu i naciju, nastavlja destabilizaciju, slabi 

nasu odbranbenu moc i vodi daljim gubicima teritorija. To vodje kriminalaca nece da shvate zaslepljene 

svojim gramzivim zeljama na licnu korist a na stetu nacije i drzave. Ne shvataju da ih neko zloupotrebljava 

da ruse drzavu i naciju., a sutra ce kaad dotuce ovo mal zemlje i nacije  i njih da udari iz sve snage i da im 

sve otme i da drugima. 

 

Na delu je i psihologija, u njihovim licnostima su razvijene navike,  podlicnosti koje determinisu potsvesno 

njihove  poteze  i akcije.Sto je posao za psihijatre. 

 

Sta ciniti? Izlaz je u  nacionalnpj slozi, objektivnoj analizi cinjenica i nalazenju racionalnih resenja 

prihvatljivih za sve upletene strane. 

 

Da ce kriminalci da se opamete i shvate da ruse drzavu i naciju nece, da unistavaju ubrzano ono sto je malo 

preostalo nacije i drzave, tesko je u to poverovati. 

 



2088 
 

 

 

-Документ број 103. 

 

Mafije i kriminalci-nacionalni  

        problem broj 1   
     Samounistenje drzave i nacije 

 

Oпстајања кринминала и мафија, заједно прете да дефинитивно 

обезвреде пројекат препорода и изласка  из кризе. И да замене претходни 

комунизам, дa постану нови рушитељи и уништитељи Искрено говорећи, нема 

довољне свести о овој  неизмерној опасности и угрожености  Државе и Нације 

доведених до прага нестајања. Назире се перфидна и пакосна  употреби 

распамећених криминалаца занетих својим личним ћаром, да  одиграју ову 

своју прљаву улогу, а да нас опет уназаде и оштете, да нам преко њих опет буду 

стављени окови деспотије и оробљавања. Као што је учинњено својевремено са 

устоличењем комунизма. 

Учимо се на ранијим грешкама. Нe дозволимо нову превару.Само 

будала удари палцем два пута о исти камен у своме дворишту. Свећа догорева 

Добро је позната свима нама чињеница , да је српски народ у врло 

дубокој и сложеној кризи, да је један од најстаријих и најболеснијих народа на 

свету, осиромашен, лишен институција правне државе, без адекватне 

медицинске неге и заштите, исхране , позавађан међусобно, гуран у тензије са 

суседима, етничким и верским мањинама, са међународнм заједницом, 

потискиван у изолацију , да губи територије, и да убрзано копни и нестаје. 

Треба још једном  поновити познату чинњеницу,  да према прогнозама 

наших еминентних научника ,ако се сад не предузму праве мере, нешто што би 

могло радикално изменити ствари на боље, Срби( и Црногорци) би могли за 

четврт века постати етничка мањина у Србији односно Црној Гори, а за пола 

века нестати. Србија је сада смањена, претходна Југославија је нестала, Срби су 

изгнани са Косова, из Крајина, из делова Босне и Херцеговине, прети отцепљење 

Црне Горе, ситуација је затегнута и бременита по нашу земљу тешко 

предвидивим исходима на југу Србије, у Санџаку, па чак и у Војводини  

Ово има своје узроке и разлоге које треба поново ,по ко зна који пут, 

предочити званичној власти, и свима онима који ту чињеницу треба да узму 

к‘знању. 

Слободан сам да поновим, суштински узрок продужене агоније која из 

дана у дан постаје свеопшти колапс, који гура нацију у убрзано слабљење , су 

управо свакојаки криминалци, мафијаши, рекеташи, шверцери, насилници, 

макрои, провалници, деликвенти, пљачкаши и лопови, уцењивачи девојака  

,жена, деце, сстарих и немоћних, свакојаки кајишари, локални моћници-

,умишљене‖агише‖-уствари незналице,  који се понашају и себе проглашавају за 

некакву свемоћну неформалну власт, изван закона, себе промовишу у 

некакве‖недодирљиве‖ 

Глвани узрок садашње кризе и страданија је непоштовање људских 

права, недостатак слободе и демократије.А добро је познато да ―без слободе нема 

хлеба‖.Јер без слободе, ниједна друга људска вредност није могућа.Слобода је за 

нашу психолошку и духовну природу исто толико важна, као што су нам за 

биолошку природу важни храна и ваздух који удишемо.Ако нема слободе , 

привреда стагнира, култура пропада, наука се не развија довољно, опада 

животни стандард, слаби људски дух. Настају беда, тензије, ратови, болештине, 

развијају се свакојаке друштвене патологије. 

А то се управо код нас догодило. И догађа још увек. 

Трагична је и запрепашћујућа чињеница, да ми са појединих гледишта и 

аспеката смо имали од 1945 године, и сада је нажалост слично, мање поштовање  

закона него ли у 14 веку.У Законику Цара Душана је писало:‖ Да судије суде по 

закону а не по страху од царства ми‖.И тако и би у стварности, како је било 

записано. Тада је српска држава била највећа и најмоћнија, управо зато што је 

био иоштован  закон.  

А ми сада у 21 веку нажалост имамо неправично судство.Чак и после 

званичне победе демократије октобра 2000 године, иако има извесних 
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Miladin Salovic 

Jurija Gagarina 75/3 

11070-NOVI BEOGRAD 

 

SAVETU EVROPE 

Strasbourg, Francuska 

 

Postovana gospodo, 

 

U prilogu ispunjen ZAHTEV , i podaci  koji sadrze moju zalbu na  krsenje  mojih prava na osnovu clana 34 

Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika suda. 

 

I-STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime- ……Salovic------------------------------------------2.Ime------Miladin---------------------------------- 

 

Pol:Muski 

 

3.Drzavljanstvo-------Srbija--------------------------4.Zanimanje--------saradnik Gradskog stambenog 

preduzeca Beograd--------------------------- 

 

5.Datum i mesto rodjenja----18.4.1949 godine-------------------- 

 

6.Stalna adresa------- Jurija Gagarina 75/3 

11070-NOVI BEOGRAD --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.Broj telefona-------------381.11.155192 

 

8.Sadasnja adresa----- Jurija Gagarina 75/3, 11070-NOVI BEOGRAD  

 

9.Prezime i ime zastupnika-zasada ga nemam 

 

10.Zanimanje zastupnika   ---------     ― 

 

11.Adresa zastupnika-----------------― 

 

12.Broj telefona-----------------Faks------- 

 

13.Navedite ime tuzenih/tuzene drzave-------SRBIJA------------------------------------------------------------- 

 

Priloziti Punomoc ako .Podnositelj ima Zastupnika 

 

II.OPIS CINJENICA 

 

Nalazio sam se od sepetembra 1981 do avgusta 1984 godine u Lisabonu, Portugalija, u Ambasadi S FRJ na 

radnom mestu ―administrativni referent-racunoplogac‖‖tajna sifra‖ i‖konzularni poslovi‖.. Na osnovu 

inicijative Milke Planinc, ondase predsednice Vlade SFR dosl je do drasticnog kresanja budezeta i radnih 

mesta u SMIP, sto se odrazilo  na ambasadu SFRJ u Lisabonu, na moj kolektiv. .Ambasador Mandic Blazo, 

je striktno zatevao, pisanim dokazom, od MIP da ja ostanem zbiog moje visetrane upotrebe, pokrivanja vise 

radnih mesta, coveka od poverenja.Ukinuto je nekoliko znacajnih  funkcija, a ukinute funkcije su preuzeli 

preostali sluzbenici Ambasade. tako da sam ja avgusta 1984 godine  zammenjivao domara Ambasade, jer je 

otisao na godisnji odmor., sto znaci da sam trebao biti u Ambasadi mesec dana svh 24 casa bez napustanja  

zgrade. Dan pre nego sto asm poceo zamenu domara, vece 3 avgusta 1984 godine izasao sam  na festu na 

periferiji Lisabona, gde sam se zadrzao do nesto posle 22 casa. Krenuvsi kuci nisam se mogao isparkriati 
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Tomislav Krsmanovic 

Tel-011-3511829;Mob.tel.064-3095176;Pokret@eunet.yu;  

Web-http://solair.eunet.yu/`tom 

 

!.!.!.! NOVO-JEDINSTVENO, UZBUDLJIOVO :Planinarskim 

drustvima:   

 

                                                        SAFARI   DZIPOVIMA           

                       VRHOVIMA DRINSKIH        

                                PLANINA 

 
                                                ZA JEDAN DAN NEKOLIKO PLANINA 
 
Obavestavamo vas da organizujemo SAFARI DZIPOVIMA I KOMBIJIMA KOLNICIMA PO 
VRHOVIMA DRINSKIH PLANINA. Idemo tamo gde ne mogu da idu autobusi, nego idu samo 
konjska ili volovska kola, ili poneki putnicki automobil. 
 
Sigurno, bezbedno. Uzbudljiva i nezaboravna voznja ,uz posetu dosada neposecivanim 
slikovitim planinskim mestima, otkrivajuci nove vrhove i planine ,predivne pejzaze, crkvice, 
pecine, klisure, vodopade, zabita seoska domacinstva. Neverovatna brza promena panorame, 
silazak i uspon na jednu planinu, neretko dosada neposecivanu, onda odlazak na drugu. A za 
to vreme posete zaboravljenim crkvama, manastirima, seoskim domacinstvima, prirodnim 
lepotama od kojih zastaje dah, uzivanje u pogledu na meandre Drine. 
 
Vodimo planinare za jedan dan, umesto na jednu ili dve, odjednom  na vise planina.  
 
Za oko 10 casova koliko traje izlet  provodi se u voznji npr.3 casa, a 7 casova se penje ili 
pesaci, i to sve za jedan dan, na najprobranijim mestima, ranije je planinarima trebalo 
nekoliko dana da obidju sve te planine, sada ucine za jedan dan. A mnoge od ovih planina ili 
vrhova nisu ni obisli, zbog nepristupacnosti, nema puteva. 
 
Organizaciju i putovanje obavlja legalna organizacija iz Ljubovije , sigurno, bezbedno, sa 
prigodnim i proverenim vozilima,  vrhunskim soferima i vodicima..U dzip moze pored vozaca 
da stanu jos tri osobe, u kombije moze stati vise osoba. 
 
Evo nekoliko destinacija: 
 
Destinacija I A...Polazak iz Ljubovije( Motel Letnjikovac) za Selanac, Crkvica iz Srednjeg veka 
na visini od oko 600 metara, prema Malom Zvorniku( oko12 km), od Krupinske Reke se ide 
kolnikom, odvaja se od asfaltnog puta do Crkve u Selancu, razgledanje, 1,5  casovna pesacka 
tura na Bodnjik( 780 mertara)- 
 
B.Odlazak za Mackov Kamen( 930 metara) cuvena bitka iz Prvog svetskog rata, razgledanje 
Kosturnice , peske poseta manastiru Dobri Potok u Krupnju 
 
C.Odlazak za Postenjske  planine( oko 8 km), pesacka tura, posmatranje pecina, orlova 
 
D.Odlazak za Gracanicu-3 km, razgledanje Crkve 
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Odgovor Milosu Bogdanovicu 

 

Milos Bogdanovic u intervjuu u prilogu iznsoi svoje stavove o medjunarodnoj  zajednici, i 

odgovornosti pojedinaca i naroda, o njihovom izboru, i posledicama koje iz toga proisticu. 

 

Vredno je u ovome kontekstu napomenuti, da su stavovi u odnosu na nesto zasnovani na razlicitim 

komponentama, npr: 

-licni interes( imamo pozitivan stav prema onome sto je nas interes) 

-informisanosti 

-obrazovanju,  

itd. 

 

Postoje stavovi i predstave koji su viseg  ili mizeg kvaliteta. 

 

Savremena politika je postala vrlo slozena interdisiplinarna nauka, slozenija od medicine, u medicini 

odluke kroje eksperti-lekari a u politici glasaci koji su nestrucni za politiku, kao sto su vecina , sem 

lekara ,nestrucni u medicini. Ovi nestrucni pojedinci mogu davatai svoja misljenja o bolestima( med 

icini) ali en mogu donositi odluke, odluke donose  lekari. U politici je tragikomicna situacija, glasaju na 

osnovu svojih( nestrucnih) procena glasaci koji nisu eksperti( nisu politikolozi), oni stvaraju svoje 

stavove, misljenja, predstave, kroje javno mnenje, klimu u drustvu, naciji, drzavi. 

 

Otuda se otvara sirok prostor za manipulacije, zloupotrebe, nedovoljno strrucnih pojedinaca( a to je 

vecina), zavedene mase navadene na pogresne procene postaju pioni u rukama amoralnih politicara 

krojaca javnog mnenja. 

 

Ovakve manipulacije su prisutne narocito u savremenoj politici, pre svega u medjunarodnoj. 

 

Kod nas imamo Mondijaliste( za Novi medjunarodni poredak) ,i one koji su Protivnici medjunarodnog 

poretka. Gotovo po pravilu da li ce prema Medjunarod nom poretku biti pozitivan ili negativan stav 

najcesce zavisi od licnih interesa osobe. Ako e nekome danas dobro, iako je svestan da mu moze biti 

lose, ako kritikue Medjunarodni oredak, il ako na neki nacin ima korist od Med junarodnog poretka, on 

ce hvaliti isti. Pak, oni koji su na neki nacin poverdjeni, ili tako zamisljaju, oni ce imati negativan stav 

u odnosu na medjunarodni poredak. Kod nas ima i jednih  drugih, ali su daleko brojniji oni koji se 

osecaju osteceni na neki nacin od medjunarod nog poretka. 

 

Izmedju ove dve grupe postoje lose procene, ostrascenosti. 

 

Umestan je savet :potrebna je odmerenost, dobra komunikacja, svest da smo svi  istom camcu, 

pragmaticnost, diplomaticnost. 

 

Ovima prvima, ostrascenim mondijaliostima se moze prebaciti da treba da budu odmereniji, ako je 

njima bericetno, vecini nije, nemaju pavo da govore u ime evcine, ili da je stavljaju na stub 

neodmerene kritike. Moze se postaviti pitanje, da se sve ne sastoji ― u se, poda se i nada se‖.Da budu 

malo kriticniji prema svetu. 

 

Ovima drugima se moze sugerisati veca diplomaticnost, realisticnost, odmerenost. Sila ne pita, koga je 

mititi nije ga ljutiti. 

 

Jedno pitanje g.Bogdanovicu: 

 

-Kada ste bili disident, Vas su progonile ondasnje vlasti, bili ste Sekretar Pokreta za zastitu ljudskih 

prava, stitili su vas organizacije iz zapadnih zemalja. Da li je Vama jasno da oni koji su Vas  onda 

progonli su i sada na vlasti, isto kao sto su onda bili.? Oni su onda Vas predstavljali za agente Zapada, 

a sebe za ―zastitniek Srpstva‖, sada ti ist sebe predstavljaju za ―agenet Zapada, CIA‖ a Vas bi rado 

naveli na kritiku Zapada, sto su ucinili sa mnogim eminentnim postenim srpskim intelektualcima, da bi 

oni uvek bili ―vlast‖, a drugi‖opozicija‖.  

 

Kako objasnjavate da su oni na vlasti  ranije, i sada. Uvek su radili za Zapad, ranije tajno, sada javno. 
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NASTAVLJAJU SE MASOVNA KRSENJA  LJUDSKIH  PRAVA  U  SRBIJI .  

        

Poznato je da je  srpski narod ( ova politikoloska  analiza , predocava  ne samo tezak polozaj vecinskog 

stanovnistva ,nego i drugih manjinskih entiteta ) jedan  od najstarijih i najbolesnijih naroda na svetu. Ako 

se ne preduzmu prave mere,  Srbi (i Crnogorci) bi mogli biti za cetvrt veka  etnicka manjina u Srbiji ( i 

Crnoj Gori.),a za pola veka nestati. Tragicna je i zaprepascujuca cinjenica , da  mi sa pojedinih gledista i 

aspekata,  danas imamo  manje postovanja zakona nego li u 14 veku. U Zakoniku Cara Dusana je 

pisalo:‖Da sudije sude po zakonu ― ,tako je i bilo.A danas opstaje nepravicno sudstvo.. 

  

Poznato je da ako nema slobode, privreda stagnira, kultura propada,  nauka se ne razvija dovoljno, opada 

zivotni standard, slabi ljudski duh. Nastaju beda, tenzije ,ratovi,  bolestine, razvijaju se svakojake drustvene 

patologije.Svi znamo da se upavo to kod nas desilo, i jos uvek se na nesrecu desava.,razorni trend je 

podmukao i dalje je prisutan. 

 

Od 2000 godine ima znacajnih poboljanja, ali nedovoljnih. Nije problem u zvanicnoj vlasti koju sada 

sacinjavaju patriote, pravi eksperti. Ocekivanih rezultata  nema,  jer je se staro nedovoljno razvlasceno 

usancilo duboko i odoleva u losim navikama nepostovanja zakona, a nova demokratska vlast jos nije u 

stanju da ih spreci u tome..  

 

Nova vlast ostvaruje znacajne pomake..Ekonomija je zivnula, i sami gradjani, prikljucili smo se Savetu 

Evrope, ulazimo u Partnerstvo NATo za mir, ima pomaka  sa Haskim sudom,  dobijamo  humanitarnu 

pomoc,  ima  konsolidacije na jugu Srbije, nas Pregovaracki tim o Kosovu je vrlo kompetentan, resor 

finansija vode eksperti,  nema vise   policijskih grubosti, pokrenute su brojne reforme, dolazi do 

depolitizacije vojske, IMIDz  MUP-a je  poboljsan, penzije i plate se isplacuju redovnije, ima  pomaka u  

isplati devizne stednje, nema drasticnih gusenja medija., itd.. 

 

Ali nazalost ,uprkos svega ovoga, nastavljaju se  ubistva,   sudstvo je i dalje  neefikasno,  nisu garantovani  

licna bezbednost i imovinska  sigurnost, cvetaju  dekadencija i socijalna patologija na svim nivoima. 

Socijalni  programi su neadekvatni jer nema sredstava za to, nastavljaju se nelegalne privatizacije. Takse i 

porezi  su  enormno narasli. Prava iz radnog odnosa su  cesto  krsena. Stopa nezaposlenosti je  izuzetno 

visoka,  siromastvo je i dalje prisutno kao i ranije,vecina gradjana i dalje zivi u strahu ,  bukte tenzije medju 

regijama, jug Srbije, Sandzak,pa i Vojvodina,  opstaju kao neuralgicne krizne tacke, Srbe progone na 

Kosovu., prisutne su zavade. 

 

Jednom recju nje doslo do diskontinuiteta, narod zakljucuje da je isto kao i ranije. Zbog cega je vrlo       

nezadovoljan i razocaran.  

 

Jos nije sazrela svest da su nepostovanja  ljudskih  prava nacionalni problem br. 1, da su ona u proslosti       

vodila  slabljenju i iznurivanju nacije i drzave, i da se stanje u ovoj oblasti ne popravlja na zadovoljavajuci       

nacin, sto uzrokuje dalja nazadovanja u razlicitim oblastima. Ljudska prava su jos uvek vrsta tabu teme,  o       

tome se ne sme govoriti na pravi nacin.  

 

Ako se ne obezbedi postovanje ljudskih prava, nastavice se sunov rat, nestacemo kao drzava i nacija. 

 

       Tomislav Krsmanovic 
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SAVRSEN ZLOCIN MAFIJASA PROTIV SRPSKOG NARODA.  
  

     
  
Decenijama komunisticke vladavine je sprovodjeno  masovno sumnjicenje,  koje se posptepeno  
pretvaralo u dsikriminaciju  i progone mnogih gradjana, da bi raspadom zemlje i za vreme vladavien  
S.Milosevica v ecina gradjana pala pod udar. Pojedine snage iz poretka  su sprovodile masovnu  i  
drasticnu represiju i kako se sve cesce spominje unistavajuci tako  vecinu gradjana.  

  
  
Raspadom vlasti S.Milosevica nije doslo do iole znacajnijih poboljsanja. sto se tice ti ranije. Ona nije  
vidljiva, ne cini je zvanicna vlast, nego mafijasi, , kao u vreme Tita,  
Milosevica.  

  
  
Cilj isti - slabiti drzavu i naciju 

  
  
.Ostaci prethodne vlasti, razni gangovi  kriminalaca, mafije, neformalni centri moci, su se  
ko nsolidovali, povezali, ojacali,  postali drzava u drzavi.Sa ciljem da cuvaju svoje privilegije i da ne  
budu privedeni pravdi.  

  
  
U isto vreme su  instrumentalizovanmi vrlo diskretnmo, ali vrlo snazno, od strane neprijateljskog geo  
okruzenja i njhovih lobija  u svetu dа nastave destabilizaciju zemlje.  

  
  
Posledica ja da su Srbi један од najstariji i najbolesniji narod na svetu, za par decenija ,ako  se nista ne izmeni  
na bolje,  bice manjina  u Srbiji.  

  
  
Nazalost nema svesti da je to kljucno pitanje. Dok snage mraka iz  senovitosti njihovih funkcija  
programiraju masovna satiranja gradjana, , dotle  zvanicni politicari, umesto da se bore protiv  
genocidnih neformalnih centara moci, umesto da se bave tim pitanjem, vode neku veliku politiku,  
svadjaju se medjusobno, gube se u  sterilnim diskusijama,a za to vreme svi  zajedno lagano ili ubrzano  
umiru. Znaci njihova paznja je skrenuta na sporedno, umesto na pravo -  a to je samozastita.  

  
  
Jedan od razloga ovakvog stanja duha zvanicne vlasti  i nacije je sto se zla koja se cine nasem  narodu  
racionalno i metodicno ukrivaju.  

  
  
Obracuni sa vecinom gradjana su ukrivanii, iznal|azeci razne razloge i izvgovore, najcesc da je nekakva  
sumnjkiva licnost ili neprijatelj. ILi pak ukrivajuci zlocine. Politicki rival je ubijen u saobracajnoj  

  
nesr eci, ali se tvrdi "da je to saobracajni udes",   novinar ili urednik ,policijski funkcioner su ubijeni  
zato su se borili za istinu i pravdu,"to je delo kriminalaca i dusevnih bolesnika". Politicki krivac  

  
biva smesten u zatvor sa (laznim)obrazlozenjem da j e pocinio(nepostojece) krivicno delo , ili u  
psihijatrijsku bolnicu"da se leci",itd. Ili pak novinari  iznose u javnost cinjenice o propustima  

  
zvanicne politike - bivaju kaznjeni za uvredu. Nepocudni profesor  gubi radno mesto   "jer nije dolazio  
na nastavu ", studenta premlate na ulici - "delo nepoznatih kriminalaca". Nepodoban gubi radno mesto  
jer je navodno"neradnik"; ne moze  da dobije zaposlenje jer"vlada nezaposlenost";deca lose uce u  
skoli"jer su lenja"; decu tiranisu nahuskani gangovi - to su "nekontrolis ane    grupe  kriminalaca";  
narucene provale u stanove, obracuni, nasrtaji na licnu bezbednost i imovinsku sigurnost su  - "delo  
mafije".Ovde spadaju razlicita nezasluzena policijska maltretiranja, smetnje  u upotrebi telefona , faksa  
i interneta, sto se tice  prepiske ,napadi na ugled. Posebnu paznju zasluzuju zloupotrebe sa zdravljem  
gradjana jer za to zaduzenim sluzbama  poretka stojale  na raspolaganju lekari, tehnologije, resursi i  
procedure kojima mogu uticati na zdravlje gradjana po svojoj volji. Dok se  opozicionari bucno  

  
bore na javnoj sceni, dotle njihovo zdravlje i njihovih srodnika cesto biva ugrozeno. A oni na to uopste  
ne reaguju i ne brane se. Opozicija je mirna pastva i raja.  

  
  
VIDE SE  ZRTVE A NE VIDE SE DZELATI.  Ne vidi se jasno ko , kako i za sto ih je unesretio. Cilj je  
osigurati  efikasnu represiju , koju je tesko dokazati i boriti se protiv nje, cilj je ukriti je. Cime se  
izbegava neugodni publicitet u javnosti i ukriva prisustvo politicke represije  

  
  
Ovakvi postupci nisu  nigde registrovani  kao  represija. Obicno nema nikakve pravne procedure, nema  
optuznice, odbrane, sudjenja ,dokaznog postupka, presude, prava zalbe. Autori  ovakvih mera su   
organi vlasti nepoznati gradjanima i koji izmicu uvidu i kontroli javnosti. Direktive su obicno usme ne,  
najcesce nema nikakvog pisanog traga  ni dokaza.  
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1.  O  KONFORMIZMU SRPSKIH INTELEKTUALACA 

 

Opsteprisutna duboka i slozena kriza pustosi kao uragan. Nazalost, nedostaje naucna analiza 

uzroka.Posledice su slobodno se moze reci  tragicne,  kasnimo sa ispravkama decenijama, mozda i 

duze..Cak i posle formalne pobede demokratije ,iako ima vise nego li stidljivih znakova poboljsanja, iako 

medija gromoglasno i cesto govore o svim mogucim zloupotrebama,  ipak se jos uvek  ne  govori  bez 

dlake na jeziku,  analiticki, na pravi nacin  ,istina o stanju u zemlji i  drzavi, i uzrocima  produzenog 

slabljenja drzave i nacije.. 

 

Nazalost ovakvom tuznom  stanju su doprineli i pojedini  nasi intelektualci.  

 

Na delu je strah i zelja da se ne  zameri nekakvim mocnicima, razume se na stetu vecine. Radi se takodje o 

navikama, uvrezenim strahovima. 

 

Konformizam srpskih intelektualaca je  bio jako prisutan u prethodnom poretku, sem hrabrih pojedinaca, 

disidenata i boraca za ljudska prava , najzalosnije je to sto oni hrabri pojedinci i najcesce nepriznati 

intelektualci ( priguseni ili uguseni) koji su takve tabu teme razotkrivali, umesto podrske od priznatih 

intelektualaca su  nailazili  na njihov potsmeh ili nipodostavanje. Ili su pak sluzili pojedincima mocnicima 

iz senke da na njima prave svoje karijere. (―heroji obracuna sa izdajnicima‖).  Onima koji su ukrivali istinu 

,dobro je dolazilo da tvrde da "samo budale govore istinu, ili one javno kazu  sto  pametni u sebi potajno 

misle".da to"govore dvorske budale". U koju kategoriju svrstati takve intelektualce iz prethodnog perioda  

koji su svoj strah ("pevac koji rano  kukurice zavrsi u loncu"),racionalizovali nekim navodnim visokim 

intelektualnim nivoom izlaganja,  intelektualnom odmerenoscu u izlaganju? (―Ama necu da budem 

samoubica, nisam ja budala‖?) . Govori se ponekad  o nekim navodnim paganskim osobinama  Srba,  to bi 

se moglo svesti i na suvise izrazen  oportunizam, kako narod kaze"na se , u se, i poda se". Ovo nije osobina 

Srba kao nacije, nego pojedinaca. oportunista. Sta reci o misli nobelovca Ive Andrica izrecenoj jos 

pocetkom proslog veka:‖ Ovo su smutna vremena gde pametni cute ,budale govore, a fukara se bogati‖? 

Jos su smutnija bila vremena u doba Tita i Milosevica.I danasnja  vremena tranzicije su jos smutnija.Mozda 

se nalazimo u najdelikatnijem momentu u nasoj , ne samo novijoj istoriji. Ali to ne znaci da treba da 

cutimo, naprotiv,  istinu treba reci, da smo tako cinili  ne bi sada  bili u ovoj situaciji.Ali je potrebno 

najdelikatnije istine stilizovati jezicki, saopstiti na prihvatljiv nacin.  

 

Onim pak konformisticki nastrojenijim intelektualcima se ipak ,moramo to priznati, to je bilo prilicno uvek, 

i ipak toga ima jos  uvek , vise omogucava da svoja misljenja obznanjuju  preko sredstava komuniciranja, 

dok su oni intelektualci koji imaju radikalnije pristupe u izvesnoj meri onemoguceni., mada istini  za volju  

ima ipak pomaka i u ovoj oblasti.  Ovim se izmedju ostalog ,dotice pitanje priznatih i nepriznatih 

intelektualaca. Nazalost, nova vlast nije uspela da dovoljno integrise sve strucnjake,da ih objedini, i ukljuci 

u preporod. A to nam je danas najpotrebnije,  vise nego li ikada ranije, jer je nacija oslabila,  postoji odliv 

mozgova, bolestine i borba za puki opstanak ,ili pak smrtni ishodi , sve to je odvojilo mnoge umne ljude od 

intelektualnog doprinosa u svojoj oblasti. Same, pak strukture  zvanicne vlasti  su se donekle zatvorile u 

svoje atare,  klanove, i guraju svoje.A nemaju dovoljno  sluha za opsti interes. 

 

Ne bih nikako kazao  da istina smeta dr.V.Kostunici, B.Tadicu ili nekom drugom drzavnom funkcioneru, 

pre je prihvatljiva pretpostavka da se tome opiru one licnosti koje zele da ukriju svoje prethodne 

zloupotrebe , ili kojima odgovara postojanje nepostovanja zakona da bi se oni sami bogatili. Ovim se 

ustvari stavlja na dnevni red opstajanje klanova kriminalaca i mafijasa. 

 

Zapad je danas pobednik, izmedju ostaloga sto je negovao i favorizovao slobodu izrazavanja. To i mi treba 

da cinimo. 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   25.9.2006 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

REPUBLIKA  SRBIJA  -Ministarstvo  unutrasnjih poslova  

Kabinet Ministra-Biro za prituzbe i predstavke  

01 broj:5511/05-30 

18.9..2006 godine, Beograd 

 

Gospodja Svetlana Sekulovic Kostic, Sef biroa –Pukovnik 

 

Postovana gospodjo Sekulovic Kostic,  

 

Zahvaljujem na Vasem dopisu od 18.9.2006 g, .i sto ste podatke prosledili Drugom opstinskom javnom 

tuzlastvu u Beogradu.. 

 

Telekom Srbija( precizni podaci su vam dostavljeni) koji je u vise navrata  postavljao lovca i ustanovio 

vrlo veliki broj uznemiravanja, pretnji, zna identitet pocinilaca, onji nastavljaju da mi svakodnevno 

uporno, drsko, blokiraju rad na PC, povremeno na telefonu, faksu. MUP je obavezan da ima uvid u to 

ko to cini, da li su te osobe u okviru MUP-a ili van njega.,( npr. u zgradi, susedi?) da ih u tome spreci, i 

privede pravdi. Ja sam posten patriota, zasluzan gradjanin, ponovo vam dostavljam knigu LJUDSKA 

PRAVA-CRNA RUPA, tu je sve od moga rodjenja, i pre toga.Oni koji blokiraju moje 

telekomunikacije obmanjuju o mojoj navodnoj ―opasnosti‖ da bi ukrili svoje saboterske anti-srpske i 

anti drzavne aktivnosti. Naprotiv, njihovim prikracivanjima mojih prava, oni me svesno izazivaju da bi 

tako sebi stvarali zadatke i  ovde stvarali zavade. Kao takvi su nagradjeni od geo-okruzenja( Pristina, 

itd) sa ciljem destabilizacije i slabljenja drzave i nacije. 

 

Ja se borim u granicama vrlo skromnih mogucnosti, za jaku drzavu, zdrav i produktivan narod. Za to je 

potrebna pravna drzava, pravicno sudstvo i jaka policija. U sudstvu nema stvarnih pomaka, ali ih ima u 

MUP-u, i policiji, sto treba ohrabriti.  MUP iz svojih redova treba da ukloni sve one koji neosnovano 

prikracuju tudja prava, jer su oni u MUP-u eskpozitura nasih neprijatelja. 

 

Molim da predupredite blokadu rada na PC pre svega, jer sam ja od njih izlozen istinskoj svakodnevnoj 

torturi. MUP ne moze da ne zna ko to cini. Vas ti kriminogeni segmenti obmanjuju o meni. Ocekujem 

da mi MUP saopsti cime ja to zasluzujem njihove takve postupke, da ih otklonim. Izvolite primiti moju 

skromnu podrsku MUP-u sto ostvaruje znacajne pomake u borbi za postovanje zakona. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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REPUBLIKA SRBIJA  

DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU 

VI.Su.br.404/06 

Dana 1.090.2006 godine, Beograd 

 

Predmet:VAS DOPIS OD 1.09.2006 godine 

 

―Istina ce vas prvo razljutiti, a onda osvestiti.‖ 

 

Zahtevam od vas da prekinete sa razvlacenjem, slanjem velikog broja sterilnih podnesaka, 

poigravanjem sa strpljenjem postenih sudeonika koje zamajavate svakojakim procesnim i 

proceduralnim zackoljicama, rokovima., itd. 

 

Vreme je da se trgnete, osvestite iz decenisjkog autisticnog sna., da postane odrasle osobe.Ponasate se 

kao potpuno nedorasle , neodrasle osobe. Zasleplejni svojim carom, borbom da se odrzite,krizom koja 

pogadja sve pa i vas, ostrasceni, sa losim navikama samovlasca iz proslosti, Vi potcenjujeet sudeonike, 

vidite u njima bezvredne osobe koje treba varati, guliti im kozu, to je vasa pogresna procena, to su ljudi 

kao i vi, ili mnogi su neuporedivo pametniji, obrazovanij od vas. Tacno je da su ljudi savijene  kicme., 

obespomoceni. Umesto sto to zloupotrebljavate treba da im pomognete da se usprave.-To je u interesu 

ne samo sudeonika nego i sudija. Tako cemo ojacati, spasii se , jer smo sv i u istom camcu. 

 

Lose sudstvo rusi drzavi u naciju, to su znali Kinezi pre  dve hiljade godina. Lose sudstvo je dovelo do 

ove krize, strusilo SKJ, SFRJ, JNA, Srbe, gubitak teritorija, itd. Nastavljajuci da bude nepravicno, 

sudstvo nastavlja da dotuce ovu jadnu drzavu i naciju. Vas zloupotrebljavaju iz geo-okruzenja, vi se 

instrumentalizovani u svrhe slabljenja drzave i nacije.Srbi su najstariji najbolesniji, ( prosek godina u 

Srbiji je 48, na Kosova 27, samo 5 % zdravo, Albanci zdravi ko dren, srpska omladina u krizi), to je 

ucinak i loseg sudstva. Stvarate nemocne invalide, da nas neko napadne, nastao bi necuven masakr 

nase iznemogle , ruinirane nacije. 

 

Svima nam je tesko.Umesto svadja treba da se ispravno procenjujemo i slozimo. Ovde ima mesta za 

sve. Krajnje je vreme da se sudstvo uspravi iz pepela i spase ovu  drzavu i naciju. Zar vi ne vidite da 

ovde spolja jacaju kriminal. Ne sto vole kriminalce nego da slabe drzavu.  Nepravicno sudstvo  je 

kriminalizovano sudstvo.Zalazem se za ispravne procene, pomiren je.Ali niko nema pravo da svoja  

prava koristi na ustrb tudjih. Zahtevam od vas da ovaj predmet privedete kraju.Perd vasim sudom je 

moj podnesak protiv onih koji blokiraju moj telefon, faks, PC, Telekom ima podatke o njima.To su 

kriminalci placeni da destabilizuju pravni poredak. Zahtevam da zakazete sudjenje. 

 

s,postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Томислав Крсмановић,                                                 25.9. 2006 године 

                         Станка Пауновића 70, 11090-Београд 

                          tел-3511829; Моб.тел-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;  

 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО БОРИСУ ТАДИЋУ,  ВОЈИСЛАВУ КОШТУНИЦИ  

 

Проследити :Њј.Св.ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ПАВЛУ; Њ.Пр.ВЛАДИКИ ЛАВРЕНТИЈУ ; 

Њ.К.В.АЛЕКСАНДРУ  КАРАЂОРЂЕВИЋУ; ДИЈАСПОРИ; САНУ; УНИВЕРЗИТЕТУ 

ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА; СИНДИКАТИМА; НВО; АМБАСАДАМА СТРАНИХ 

ЗЕМАЉА ;МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА; МЕДИЈИМА 

 

Захтевам да интервенишете да се одмах прекину драстична 

кршења мојих законских права 

 

Настављају се прогони- кршења права моје породице и мене лично 
 
 

Обавештавам Вас да се упркос демократских промена у земљи, наставља са драстичним 

кршењима мојих права , и моје породице. А што све траје већ неколико деценија. Нажалост, 

слично је данас са многим грађанима ове земље. То не чнии данас званична власт, као што је 

то било раније у време Слободана Милошевића и Ј.Б.Тита, него је то дело свакојаких гангова 

криминалаца и мафија. 

 

Ово што се овде дешава сада са већином грађана које криминалци  оробљавају, укључујући и 

судски флагрантни кримннал, је велика срамота за нашу државу и за све нас.Ми сада имамо 

мање поштовања закона него ли у 14 веку у време Цара Душана, у Законику Цара Душана је 

писало:‖ До судије суде по закону, како пише у закону, а не по страху од царства ми‖.Тако је и 

било.Зато је тадашњаСрбија била велика и моћна, а због непоштовања закона наша данашња 

земља се смањује, тежи да нестаје. Без слободе нема хлеба и моћи. 

 

Претходну СФРЈ и СРЈ је урушило непоштовање закона. Ако се то не спречи, то ће бити и 

овога пута случај. Свећа догорева. 

 

Велика је срамота да у држави постоји паралелна власт мафијаша, врста побуне и 

гериле,криминалци многима живот претварају у пакао, уз помоћ судства. Они уништавају 

овај народ и ову државу, распамећени -охрабривани су да то чнне од гео-окружења. Желе да 

нам на превару комунизам замене новим оковима.А званична власт која је моментално 

поштеђена, до прве прилике, ћути, не препознаје довољно подлу превару. После ће бити касно. 

 

Захтевам од Вас да узмете к‘знању садржај ове поруке, и предузмете енергичне и брзе мере , у 

границама Ваших компетенција и овлашћења, да права моје породце, и моја права ,најзад 

буду испоштована.  

 

Предочавам Вам да сам се обратио Европском суду у Стразбуру, поступак је у току. 

Уколико не предузмете адекватне мере брзо, почећу са више грађана ШТРАЈК ГЛАЂУ ДО 

СМРТИ. Овако више не може. Ja имам 69 година, цео живот сам се борио за поштовање 

закона, трошио своје време, енергију,новац, био прогањан, и уместо сада да уживам плодове 

мога  рада, да живим у миру , ја сам и даље скоро свакодневно изложен притисцима, 

провокацијама, блокади  телефона, факса,  компјутера,  судским флагрантним неправдама, 

трошковима, моје драгоцено време, уместо да посветим  породици и мојим преферираним 

активностима,  ја све то трошим да се свакодневно прегањам са судијама, свакојаким 

криминалцима и провокаторима. Радим на развоју туризма у моме родном крају (Средњи ток 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                  29.9.2006 godine 

predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava  (http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html);tel-3511829; 

Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; ISIL, -ww.isil.org; Isil,  Web Drina-

http://solair.eunet.yu/~tom 

 

OTVORENO PISMO BORISU TADICU I  VOJISLAVU KOSTUNICI 

Gospodinu Zoranu Stojkovicu, Ministru , MINISTARSTVO PRAVDE 
 

Zahtevam od Vas da intervenisete da sudovi odmah uzmu u delotvoran postupak moje podneske, i 

donesu najzad pravicne odluke.: 

1.OSTETNI ZAHTEV-Oznaka i broj sudskog,, tuzilackog predmeta (XX P-354/94 ; P.br.11426/97 ; 

VII.P.br.176/2001 ; XXIV.P.br.688/02;XXIV.II.br., (GZ-br.3472/04); i drugo— 

Zbog visedecenijskih teskih nezasluzenih povreda mojih prava,tortura u kaznenim ustanovama, , 

podneo sam jos 1994  g. OSTETNI ZAHTEV  Prvom opstinskom sudu u Beogradu  (XX P-354/94) 

,zahtevajuci da budem obestecen. Ali od 1994 godine do danas  ovaj sud odbija da uzme u razmatranje 

ovaj moj podnesak..  

II. POVRACAJ ODUZETE ARHIVE 

Oznaka i broj sudskog,, tuzilackog predmeta--IV Opstinski  sud, Posl.broj - I-I.101/01------- 

Aprila 2000 godine Dragan Zdravkovic saradnik ondasnje policije  je zaplenio nasu, i moju licnu 

arhivu.. Zaplenjeno je sve sto sam stvarao ceo zivot, rukopisi  mojih dvadeset neobjavljenih knjiga, 

moji naucni radovi, sto domacih i stranih casopisa gde su moji radovi bili  objavljeni , moja licna 

prepiska, na hiljade dosijea zalioca, licne fotografije, nekoliko hiljada primeraka knjiga, itd. Evo vec 

sest godina kako traje ovaj postupak pred IV Opstinskim sudom, koji odbija da zadovolji pravdu.  

III.Ja sam u mome stanu izlozen svakodnevnim telefonskim uzenmiravanjima, pretnjama , blokadi 

telefona, faksa, vrlo je zamarajuc rad na PC.koji je  drsko blokiran svakodnevno. Telekom Srbija je 

ustanovio ko to radi (  Telekom Srbija, Preduzece za telekomunikacije ,Izvrsna direkcija Beograd 1, 

broj 118252/05, od 3.8.2005 godine, ).  Drugom opstinskom sudu u Beogradu (XII.K.br.696/06, 

XII_K.br.1376/04) i Provajderu Eunetu( Abuse, Podrska), su dostavljeni dokumentovani pismeni 

dokazi o ovim zloupotrebama. Predocavam da  su  moj sin  i njegova majka izlozeni  visegodisnjem 

teroru grupe organizovanih kriminalaca (Stevo Miljus )koji su ih opljackali  (8.000 maraka)..Takodje, 

njihov stan je bio dva puta provaljen i  opljackan, IV Opstinski sud (KP.797/01)  stiti  pocinioca.. 

IV. Ja sam na ivici socijale,  ceo zivot sam se borio, bio proganjan, pljackan, umesto nagrade ja sam 

zrtva progona. Povrh svega moja drzavna penzija je minimalna, oko 14.000 dinara,  ona je potcenjena 

prilikom moga odlaska u penziju 1997 godine, cetiri godine( 1971-1975 g) sam bio van radnog odnosa 

kao politicki nepodoban, sto nije priznato u radni staz. Obavezan sam da placam sudske takse, 

popravke kvarova koje drugi proizvode. Zahtevam da se ispravi nepravda  u ovoj oblasti. 

 

Radim na razvoju turizma u rodnom kraju na Drini, postigao sam zavidne rezultate ( uz podrsku 

zvanicnih organa), kriminalci me ovakvim postupcima snazno svakodnevno opstruiraju.. Svoje dane 

provodim umesto da radim korisne stvari, za drustvo. svoju porodicu i sebe licno,  preganjajuci se sa 

asocijalnim sudijama, kriminalcima. Vreme je da se ovaj korov ocisti. Spreman sam da vam dostavim 

vrlo detaljne podatke u vezi  progona vrlo velikog broja gradjana., vecina je slicno ugrozena. Nacija 

kopni zbog kriminalaca. Ovo ne cini zvanicna vlast koja je demokratska, nego nepravicno sudstvo, 

neformalni  centri moci( kriminalci, mafije).Kriminalce instrumentalizuje geo-okruzenje ,sa ciljem da 

opstruiraju izlazak iz krize. , da nastave slabljenje drzave i nacije. 

 

Obratio sam se Evropskom sudu,  zar mi to ne mozemo ovde razresiti?  Zahtevam od Vas da 

interveniste kod sudova, da postupe ODMAH po zakonu, i da  me primite  NAJHITNIJE na razgovor 

da se ova pitanja razrese. .Ukoliko pravda ne bude zadovoljena ODMAH pocinjem sa vise osoba 

STRAJK GLADJU!  

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

 

 

Bizmark:‖ Cuvaj se Srbina kada kosulju nosi iznad pantalona, (kada je seljak), a kada kosulju uvuce  

pantalone( kada dodje u grad) postane mangup. 

 

Ne treba uopstavati, ali mi bi  pre rekli da kada uvuce kosulju onda postane tajni para agent. 

 

Gde god se okrenes sve same agise, obavestajci, magovi, mafijoze, kriminalci, svaki uobrazava da je  

genijalac, niko ga u tome ne moze razuveriti.  

 

A ustvari su neznalice koje geo-okruzenje nahuskava na masakr ovog jadnog naroda i drzave. 

 

 
Postovani gospodine Dimitrijevicu, 

 

Nas Forum je slobodan, nema diskrminacje. Ali postujemo pravila moderiranja ( jer je to forum sa 

moderiranjem), nije dozvoljeno zagovarati etnicku i versku mrznju,  vredjati, klevetati. Postujemo Vas 

licni izbor za Obrenovice, nezaovoljstvo Karadjordjevicima, to ja Vasa licna stvar. Ali Vas pozivamo 

da postujete pravila moderiraja, Vasa opredeeljenja  molimo izrazite argumentima bez uvreda. Anti-

semitizam nije takodje dozvoljen na Forumu. 

 

, 
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Socioloska analiza proslosti i sadasnjosti, umesto “lakirovke”, 

 
Uzroci  sadasnje razorne krize su nastali pre mnogo decenija, filozofski gledano kriza je se zacela pre 

vise vekova. 

 

Ali nedostaje  analiza uzroka krize, ko, kako, i zasto je proizvodi, ili programira, kako je i zasto 

nastala? Otuda nema istravki. Sto znaci da se greske mogu ponavljati. Bice sve gore i gore. 

 

Zasto se jos uvek ne govori bez dlake na jeziku o najvecim problemima? Zasto jos uvek na neki nacin 

caruje ―lakirovka‖( ulepsavanje)? Zasto nasi naucnici i drzava nisu proucili drustvo i uzroke krize? 

 

Cak i posle formalne pobede demokratije ,iako ima vise nego li stidljivih znakova poboljsanja, iako 

medija gromoglasno i cesto govore o svim mogucim zloupotrebama,  ipak se jos uvek  ne  govori  bez 

dlake na jeziku,  na pravi nacin  istina o stanju u zemlji i  drzavi, i uzrocima  produzenog slabljenja 

drzave i nacije..Doprinos drustvene nauke je sveden na povremene parcijalne debate, mnoge znacajne 

teme su gurnute u zapecak, ono  sto najvise zabrinjava je sto nije data rec mulltidisciplinarnim 

timovima. naucnika. 

 

Dokle god se ne progovori na pravi nacin, nema prave analize, zakljucaka.To znaci nema pravih 

predloga mera , tj. nema prave akcije da se izadje iz krize. 

 

Mi koji ulazimo u Evropu, Nato partnerstvo , imamo pravo  da govorimo otvoreno o svim temama, kao 

sto na to imaju  pravo i drugi narodi Evrope. To nam  niko nece uzeti za zlo,  razume se pod uslovom 

da to cinimo na primeren  nacin. Imamo pravo da koristimo nasa prava pod uslovom da ne ugrozavamo 

tudja.  Ne smemo  dozvoliti da opstaju brojne tabu teme, jedna od njih je  o mafijama, koje ―ruse 

Skadar na Bojani‖,sto danju zvanicna vlast sagradi one nocu sruse.  

 

Malogradjanski stid i zeniranje pred ovom skakljivom i intimnom sferom takodje frustriraju  mnoge da 

o tome  progovore otvoreno i bez uvijanja. Ovo reci je delikatno, ponekad uslede sumnjicenja da se 

preteruje, ili cak da  se  paranoicno reaguje .Tesko je govoriti o necemu sto je obavijeno velom tajne. 

 

Cinjenica je da nasa drustvena nauka tavori i ne sluzi svojoj nameni. Stete su kobne po sve nas. 

 

Ispravne procene, dijalog, pomirenje, prastanje ,sloga i saradnja.-to je nas odgovor.i predlog mera za 

razresenje aktuelne krize.  

 

Drustvenoj nauci treba dati polozaj i ulogu koje zasluzuje. Bez dijagnoze uzroka krize nema ispravki. 

 

 

1. O KONFORMIZMU SRPSKIH INTELEKTUALACA 

 

Zasto se jos uvek ne govori bez dlake na jeziku o najvecim problemima? Zasto jos uvek na neki nacin I 

u izvesnoj meri, caruje ―lakirovka‖( ulepsavanje)? Zasto nasi naucnici i drzava nisu proucili drustvo i 

uzroke krize? 

 

Vrlo je bremenita negativnim posledicama  cinjenica,makoliko bolna i delikatna, moramo je priznati,  

da i dan danas postoje neke  teme, o kojima se ne govori potpuno otvoreno, kao i osobe koje su i dalje 

pod nekim izvesnim tihim, precutnim zabranama, po svoj prilici na delu je rutina, ili nasledjene 

predrasude prema pojedincima, koji  nemaju dovoljno mogucnosti da javno iznose svoja vidjenja.  

 

Cak i posle formalne pobede demokratije ,iako ima vise nego li stidljivih znakova poboljsanja, iako 

medija gromoglasno i cesto govore o svim mogucim zloupotrebama,  ipak se jos uvek  ne  govori  bez 

dlake na jeziku,  na pravi nacin  istina o stanju u zemlji i  drzavi, i uzrocima  produzenog slabljenja 

drzave i nacije.. 

 

Doprinos drustvene nauke je sveden na povremene parcijalne debate, mnoge znacajne teme su gurnute 

u zapecak, ono  sto najvise zabrinjava je sto nije data rec mulltidisciplinarnim timovima. naucnika. 

 

Nazalost ovakvom stanju su doprineli i pojedini  intelektualci.  
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Tomislav Krsmanovic                                                                                u Beogradu 4.10. 2006 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

REPUBLIKA SRBIJA 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 

Filijala Rakovica 

Broj 434-305/06 

Datum: 17.8.2006 godine 

 

za PORESKU UPRAVU-Regionalni centrar Beograda 

 

ZALBA na vase RESENJE O ODREDJIVANJU PRINUDNE NAPLATE 

 

Postovani, 

 

Nastavlja se slanje zahteva za placanje sudske takse od strane sudova koji nista ne cine po opravdanim 

sudskim podnescima.  Umesto da privedu pravdi one koji krse flagrantno zakon , oni zahtevaju da ja 

placam sudske  takse. Nesto se placa za neku uslugu. Sudovi cine stetu. A traze da im se plati. Sudstvo 

je faktor produzene destabilizacije, i kao takvo je zloupotrebl|jeno od geo-okruzenja. Ja se borim za 

Kosovo, RS, protiv geo-okruzenja, ove takse dozivljavam kao kaznu od Cekua and Co,da me tako 

ucutkaju.  

 

Ponavljam ono sto sam kazao u mome dopisu od 28.8.2006 giodine,za zahtev za prethodnu sudsku 

taksu.  Kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, zasluzni gradjanin, i pisac vise knjiga, 

dobitnik domacih i stranih priznanja, saborac sadasnjih lidera drzave iz razlicitih politickih stranaka, 

koje izuzetno uvazavam, i oni mene, izjavljujem da navedeni iznos sudske takse ne zelim da uplatim, iz 

sledecih razloga:- 

-pomenuti spor kod II Opstinskog suda  se vodi sa osobama koje mi prete, klevecu me, uznemiravaju u 

mome stanu, ugrozavaju moju licni bezbednost, i imovinsku sigurnost, ove osobe su pripadnici 

zloglasnog rakovickog klana,  ovome sudu su podneti nepobitni dokazi- izjave svedoka, 

dokumentovani pisani dokazi, uprkos svega ovaj sud odbija da postupi po zakonu, rasteze, iz nekih 

svojih razloga tako cineci ohrabruje ovaj klan kriminalaca. Povrh svega, umesto da sudi po zakonu i 

pravicno, trazi od mene da platim ovu sudsku taksu, sto ja dozivljavam kao novcanu kaznu za verbalnu 

osudu kriminala. To je amoralno, ja nisam budala da placam namet zato sto trazim od suda da mje 

zastiti, a on stiti one koji krse zakon., a mene globi povrh svega. 

-borim se za postovanje zakona, protiv kriminalaca,  mafija, ovde iznutra jacaju mafiju isti oni koji zele 

da nam uzmu Kosovo, RS, i druge nase teritorije, nasa drzava nece dati Kosovo, pobedice unutrasnje 

kriminalce koji su produzena ruka onih koji zele da komadaju nasu zemlju, koji zaslepljeni kradjama, 

carom, ne vide da su instrumentalizovani da nastave pir destabilitzacije. Ministar Dinkic vodi savrseno 

ispravnu kampanju da oni koji su se nezakonito bogatili plate taksu za to. Placajuci ovakvu taksu ja bih 

sam licno bio instrtumentalizovan u jacanju mafija. To ne zelim. 

-ja sam siromasan covek, penzioner sa primanjima ispod 200 eura, sto mozete proveriti, izdrzavam i 

sina, nisam u stanju da placam dazbine, sada da placam podrsku kriminalcima, da placam sabotaze 

geo-okruzenja u Srbiji, to mi ne pada na pamet. 

 

Dostavio sam vam moju najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, Samounistenje drzave i 

nacije., tu je sve receno, izvolite pogledati, i proslediti Poreskoj upravi-regionalnom, centru. 

 

U nadi da cete uvaziti moje obrazlozenje, i osloboditi me ove globe za verbalnu osudu kriminalaca. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

I OVI  IZBORI  NISU  BILI  DOVOLJNO  DEMOKRATSKI  I  

REGULARNI- PRAVI  UCESNICI SU  ISKLJUCENI. 

 

 Autor: Tomislav Krsmanovic 
 

Izbori za predsednika Srbije su pokazali da je vecina gradjana za pragmaticare, i za 

promene i raskrscavanje sa prosloscu, ali i da je glasacko telo ponekad iracionalno, 

nemotivisano,  i sa mnogo abstinenata, povodljivo i promenljive cudi. I da zato moze biti 

predmet manipulacija. 

 

Ali bez obzira na sve to pobedili su  pragmaticni i razumni politicari, sto je vrlo znacajno. 

Ali su i oni koji zagovaraju ekstremnija resenja jos uvek na pozicijama. 

  

Ipak postoji  jedna sustinska zamerka i ovim izborima. Oni nisu bili demokratski i 

regularni, ne samo zato sto stranke koje su imale svoje kandidate to tvrde, nego pre svega 

i sustinski samo zato sto medju kandidatima nije bilo mnogih stranaka, i pojedinaca 

kojima je tamo mesto, i dijaspore u dovoljnoj meri, i koji su bili iskljuceni od 1990 

godine, samo zato sto nisu bili clanovi SKJ ili rezimlije, ili sto su bili zestoki rivali 

SKJ.,ili su bili vidjeni kao rivali SKJ, ili "emigracija.". 

 

Izbori  su vrlo mocno sredstvo da pobedi demokratija. Zato svesni da se ova izborna 

nepravda nastavlja, i da se moze nastaviti i na sledecim izborima, isticemo da je vrlo 

bitno da se svi zalozimo u granicama nasih mogucnosti  da uprkos svega bude 

omoguceno narodu da napravi autentican izbor i izabere vlast po volji. 

  

Pokret za zastitu ljudskih prava je ucestvovao na svim dosadasnjim izborima od 1990 

godine za republicku i saveznu skupstinu (sem 2000 godine i sada) i u ovoj oblasti 

imamo veliko iskustvo i dobro poznajemo izbornu problematiku. Te dalje iznosimo nasa 

saznanja da bi dali informacije onima koje ova tematika interesuje. 

 

Cesto se kaze da su izbori bili lazirani, tj,"pokradeni su glasovi",misli se pre svega na 

kradje glasova prilikom prebrojavanja glasackih listica. A sto je pogresno i jako 

uproscavajuce vidjenje ove materije. 

 

Do laziranja izbora ne dolazi samo za vreme prebrojavanja glasova, nego 

u razlicitim fazama i nivoima: 

 

a) pre izbora 

b) za vreme izbora 

c) posle izbora 

 

Kada se ono sto se dogadjalo i dogadja u nasoj zemlji posmatra iz sadasnje perspektive i 

sa danasnjim saznanjima i iskustvima, vremenskom i emotivnom distancom, prepoznaje 
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POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 
Web-http://solair.eunet.yu/~pokret.html 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

IDEMO NA IZBORE 

Koalicija Pokreta za zastitu ljudskih prava 
 

Vrlo je moguce da ce krajem godine biti  izbori na svim nivoima..Mi mozemo, ukoliko budemo ucestvovali 

na ovim izborima postati znacajna snaga na politickoj sceni Srbije. Mi smo preziveli teska vremena, narod 

uvidja da se nastavljaju posezanja za tudjim pravima, sto sustinski vodi sve ubrzanijem izumiranju nacije i 

drzave, u tome vidi glavni uzrok krize.  Narod ne shvata zasto nova demokratska vlast ne uklanja  kriminal 

i mafije, koji su ocigledno glavni vinovnici ubrzanja propadanja nacije. 

 

Narod ocekuje da se u vlasti i u skupstini pojave nove snage koje ce zaustaviti svadje i sterilna  beskrajna 

prepucavanja, umesto toga najzad staviti na dnevni red sustinu: prekid sudskog bezakonja, rehabilitaciju i 

obestecenje zrtava decenijskih bezakonja, povratak oduzetog, zaustavljanje vrsljanja kriminalaca, 

otklanjanje  nezaposlenosti, siromastva, trazi ekonomski razvoj, mere za popravljanje zdravlja, uzdizanje  

iz pepela zdravstva, duhovni i moralni preporod ,borbu protiv korupcije, droge, alkohola, svakojakih 

dekadentnih pojava, anomalija, rasturanja  porodice, izgona mladih, protiv neravnpravnost bilo koje vrste, i 

medju polovima. itd. Zalazemo se za zdrav podmladak  ,naciju , koji ce biti kadri  da brane zemlju, Kosovo, 

da rade, imaju porodicu , decu, da poraste natalitet, da budu vojnici, umesto da budu invalidi.  

 

Nova vlast je demokratska, oznacava veliki napredak, ali nije uspela da napravi prekid sa bezakonjem, ne 

sto to ne zeli, nego sto nije dovoljno mocna da to uradi, jer kriminal ima siru podrsku koja dolazi izvan 

zemlje.,razgranao je svoje pipke . 

 

Podrzavamo novu vlast, politicke stranke u Parlamentu Srbije, zelimo da udjemo u parlament, ne da se sa 

njima prepiremo, da ih stavljamo na optuzenicku klupu, nego da im pomognemo  nasim ogromnim 

iskustvom u borbi za  prava stradalnika. Zelimo da budemo faktor pomirenja izmedju suceljenih politickih 

grupacija, pre svega izmedju tzv Mondijalista i Nacionalista, Radikala i Demokaata, Razvlascenih i Nove 

vlasti., Starosedeoca Srbije i onih koji to nisu, izmedju regija, etnickih grupa, itd.  

 

Narod ocekuje ovakvu  snagu, pregaoce koji prepoznaju prave probleme,  koji su u sudaru sa njima,  koji ce 

ih staviti na dnevni red, i odmah preci na  njihovo resavanje.  

 

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je dosada bio zrtva surove diskriminacije,  represije, u zemlji i van njje, 

upravo zato sto stavlja na dnevni red  ova sustinska pitanja.  Ucestvovao je na svim izborima do 1997 

godine., posle toga nije jer je zavedena sudska tasksa za izbore sto mi nismo bili u stanju da placamo, niti to 

mozemo sada( 50 dinara po jednom potpisniku, a treba 10.000 potpisnika, plus troskovi administracije 

izbora sto je oko 10.000 eura. To je suma koja nam je potrebna, ubedjeni smo u snagu nasih argumenata,   

da cemo ih predstaviti narodu na zadovoljavajuci nacin kroz dobijanje obaveznih izbornih termina na 

medijima za vreme izbora ). 1993 godine npr smo od 114 ucesnika zauzeli 14 mesto, dobili vise glasova od 

Gradjanskog saveza i nesto manje od JUL-a, u   Izbornoj jedinici NOVI SAD, smo bili u samom vrhu, 

odmah iza SPS i madjarske stranke. I to bez dinara ulozenih u   kampanju, blokirani, kradeni, zaplenjivana 

izborna dokumentacija, pisma , iskljucivanii telefoni, nasi ljudi hapseni, kradje   glasova, itd. Prema listu 

Politika da je bio direktno proporcionalan sistem bili bi u parlamentu.  

 

Sadasnje politicke stranke su patriostke, ali moramo imati savesti da priznamo da su  iz dosadasnje 

politicke utakmice iskljuceni diskriminacijom i represijom mnogi pravi akteri i protagonisti, najautenticnije 

Politika-vrlo slozena naucna disciplina 

Otvorena vrata zloupotrebama. 
Tomislav Krsmanovic 

 

Savremena politika je postala vrlo slozena visedisciplinarna nauka.Nju kreiraju i razumeju eksperti , 

dok oni koji nisu dovoljno obrazovani u njoj mogu da pokusaju da se snalaze, ali tesko da  mogu imati 

iole potrebnija znanja da mogu da je uspesno razumeju, tumace.  

 

Umesno je u ovome kontekstu  porediti politiku i medicinu.  

 

Tako je npr. medicina  nauka koja je takodje vrlo slozena, njome se kompetentno mogu baviti samo 

lekari, samo oni mogu odgovorno dijagnosticirati, leciti.. Oni koji nisu lekari, mogu znati vise ili manje 

medicinu, ali ne mogu biti dovoljno strucni da pruzaju valjane lekarsko-medicinske usluge . 

 

Dok u medicini odluke i procene  prave lekari, oni koji su za to kvalifikovani, dotle u politici 

procenjuju, odlucuju,  ne samo politikolozi, ili politicari, nego milioni nedovoljno obrazovanih  i 

obavestenih gradjana, oni glasaju,  kreiraju javno mnenje, stavove, predstave, na osnovu cega se 

donose sudbonosne kapitalne odluke. Te tako uticu na sudbinu nacije i drzave. 

 

Sta bi bilo kada bi oni koji nisu lekari dijagosticirali i lecili bolesnike. ? To bi bilo katastrofalno za 

bolesnike , njihovo zdravlje.  Ako lekar pogresi strada jedan covek. 

 

A upravo se to desava u politici. O sudbini nacije, drzave, ne odlucuju kvalifikovani politicari nego 

milioni neobucenih pojedinaca..Znaci, nasuprot medicine gde gresku lekara ispasta jedna osoba, u 

politici greske ispastaju milioni gradjana. Npr. ako gradjani naprave pogresan izbor, pogresno procene 

pojedine pojave, dogadjaje ,politicare. 

 

Jos vece i tragicnije zloupotrebe nastaju kada pojedini segmenti mocnika  koji mogu donositi kljucne 

politicke odluke, npr. iz oblasti kadrovske politike, lansiraju, unaprede, nominiraju, one pojedine 

politicare koji nisu dovoljno strucni,  obrazovani, koji pogresno procenjuju, koji svoje stavove 

zasnivaju na netacnim podacima, koji se ne ponasaju racionalno, koji jednom recju grese. Onda 

stradaju milioni. Zar mi  nismo imali toliko dangi u proslosti?  

 

Ovim manjkavostima se moze doskociti boljom informisanoscu gradjana, masovnim obrazovanjem 

preko medija, demokratizacijom izborne procedure, izborom adekvatnog profila politicara, 

demokratizacijom drustva. Sve se svodi na postojanje ,ili ne, demokratije. 
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Tomislav Krsmanovic imao polucasovni intervju na Radio Beogradu povodom njegove najnovije 

knjige LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE, i aktuelne 

politicke situacije. Novinar-Mira Johan. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

tel-3511829;Mob .tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin PETAR ARBUTINA, glavni urednik 

DERETA 

 

Postovani gospodine Arbutina,  

 

Hvala na ljubaznom razgovoru u Knjizari DERETA u Knez Mihajlovoj ulici, kao sto smo se 

dogovorili, ja sam Vam danas ostavio  u Knjizari Dereta u Knez Mihajlovoj ulici tri moje najnovije 

knjige: DRINSKI RASOMON( Deciji dnevnik 1940-1945) Sfairos 2004 g; KAZNENA 

PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD Vedes 2005( o zloupotrebi psihijatrije u politicke svrhe, uglavnom 

zbirka dokumenata), LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA ( 1965-2006) Vedes 2006 –zbirka dokumenata 

vrsta enciklopedije disidencije na ovim prostorima, ali obiluje i knjizevnim esejima koji su ocenjeni 

kao osvezenje, radi se o zbilji, ali koja vise lici na naucnu fantastiku. Sve tri knjige su dobile najbolja 

misljenja i recenzije, od nasih uglednih naucnika i knjizevnika, sto se vidi u samim 

knjigama.Obavestavam Vas da sam sve primerke sve ove tri knjige prodao bez teskoca. ( Poklanjam 

Vam dve knjige, a molim Vas da mi samo vratite KAZNENU PSIHIJATRIJU jer vise nema drugih  

primeraka) 

 

Molim pogledajte. Objavio sam u prethodnom drustvenom poretku vise desetina slicnih knjiga kao 

―samizdat‖.Imam spremnih za stampu nekoliko desetina knjiga., sa podacima i dokumentima, 

secanjima, razmisljanjima zapazanjima, koje niko drugi nema, uglavnom o osobama za koje sam se 

zalagao kao  predsednik Pokreta za zastitu ljudskih pava, kao npr. Radomir Veljkovic‖srpski Mendela‖ 

koji je zatocen jos uvek, vec dvadeset godina zbog verbalnog delikta;  o Dobroslavu Paragi; Vojislavu 

Seselju; Vladimiru Markovicu( zbog koga je dr.Tudjman bio osudjen na robiju i postao nacionalni 

zastitnik-‖CACA‖), i jos mnogi drugi znani i neznani. Pisem sada istinski roman  SAGA O   …. ICIM-

a(1940-2006) izvodi iz moga Dnevnika od 1940 do danas( rodjen sam 1936 godine), opisuje sudbinu 

vise  desetina porodica, nekoliko stotina osoba, od tada do danas, mnogi su umrli, a mnogi su jos uvek 

zivi, autenticne licnosti, puna imena i prezimena, tako analiziram proslost da se otkriju pogreske, radi 

ispravke. Prikazujem II Svetsk rat, Nemce, Ruse, razne vojske, zatim zavodjenje komunizma, coravu 

kutiju, Informbiro, Samoupravljanje, Nesvrstanost, Ekonomsku reformu, krizu, pojavu disidenata, 

raspad SFRJ, ratove, sankcije, bombardovanje, izbore, sve do danas. 

 

Spreman sam da sa Vama porazgovaram i da Vam pokazem ono sto je pisano, i da Vam prosledim 

internetom ono sto imam u toj formi. Spreman sam na vrlo povoljne uslove za Deretu, ukoliko 

pokazete interes.. Posao oko publikovanja, stampe, distribucije  marketinga ,propagande, je prevazisao 

u ovoj fazi moje mogucnosti., zato Vam se obracam, buduci da su u pripermi moje nove brojne knjige,  

kao izdavackoj kuci koja ima te pogodnosti. Radi se  o knjigama koje bude znacajan interes citaoca, 

vecina biblioteka u Srbiji ih je narucila, pogledajte, procenite. U prilogu nize detaljni podaci o  meni.. 

U ocekivanju eventualnog susreta 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

O AUTORU. 

 

Tomislav Krsmanovic  je borac za ljudska prava i pisac. Dobitnik je vise medjunarodnih priznanja. 

Zbog svoga zalaganja za ljudska prava bio zrtva politicke represije. Ziveo je u izgnanstvu u Brislu, 

Belgija od 1965 do 1971 godine .Predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Udruzenja ostecenih 

deviznih stedisa Srbije i Udruzenja podstanara  Jugoslavije. Uredjuje  list  LJUDSKA PRAVA.  Od 

1992 godine je predstavnik ISIL-a (Medjunarodnog drustva za individualne slobode)   za Srbiju i Crnu 

Goru. 

 

Zavrsio je  Ekonomski fakultet u Beogradu i post-diplomske studije iz istrazivanja trzista pri 

Katolickom institutu za visoke komercijalne studije (1969) u Brislu, Belgija. i pripremio doktorat iz 

marketinga ( koji nije odbranio usled povratka u zemlju i progona   kojima je bio izlozen). 

 Zkp.asp
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             Косовска Митровица. 

 

-Октобар 2006.године. Коалиција за изборе. 

Изборне жеље и надања из 1980-их и 1990-их година још нису потпуно усахле. 

Срећем оне који су се прошле две деценије истицали, били на валу протеста, 

њихове енергије се нису истрошиле. Неки од њих захтевају да се опет удружимо и 

идемо на вишестраначке изборе. 

За изборе треба имати новца, регистровану политичку странку,прикупи ти 10.000 

потписа. За такав један подухват су спосбне велике политике странке  они оји 

имају новац и инфраст руктуру. А ми то немамо. 

Нашли смо се у пространом стану Ике Глигоријевића на Зеленом венцу, присутни 

су прекаљени јавни посленици, различитих политичких опредељења, образовања 

и друштвеног статуса. веже нас заједничко, жеља да се твари покрену на боље. 

Ика Глигоријевић, Бошко Тешановић и Млађа Димитријевић  су се вратили из 

дијаспоре где су радили деценијама, они су имућни. али не у толикој мери да могу 

финансирати врло неизвесне изборе. Адвокат Јанко Дучић је мудар и искусан, он 

и његов колега адвокат Микица Младеновић, указују на врло битан правни 

контекст, упознали су присутне да је потребно стриктно поштовати 

компликоване правне поступке, то је мени све познато од раније.Међу нама су се 

налазили поједини ангажовани интелектуалци, више радознали, него орни и 

вољни да засуку рукаве, али и њихова подршка је била ваљана. Др. Нина 

Дрндарски, Миле Костић, Милутин Станковић, др.Жика Вуковић, Мирољуб 

Којовић, Вера Милошевић, Милорад Бајић, професор Марко Младеновић и 

Недељко Икач, би свако на свој начин пружао вербалну подршку али на делу из 

различиих разлога се нису могли сврсисходније укључити.  

Др. Миша Ђурић, председни Синдиката пензионера Независност,  ће узети под 

своје ресор права пензионера , професорка Душанка Бојичић наставља своју 

мисију популаризације бонтона. Лекар , др Влада Љубичић је драгоцен и врло 

активан, дела да окупи и удружи у делотворну јавну акције српске интелектуалце 

патриоте. 
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Најважније је прикупити минимум новчаних средстава и потребан број потписа. 

Будући да имам искуство и раниих избора, сасвим сам свестан да у  томе нећемои 

успети на републичко нивоу: Дајте да идемо на локалне изборе, потребно је мало 

потписа и незнатна сума новца, рекох. 

Успео сам да присутне усмерим , не у снове, него у оно што је реално могуће.  

Приликом наших скупова, појавила се добро ми позната бољка. Сви желе да 

говоре, да растежу, изгледа ми да једва чекају да добију реч, али да не слушају у 

довољној мери оно што други кажу. Имам искуство из Белгије, са округлих 

столова и јавних расправа. Тамо је све другачије. 

Написао сам План и Програм акција Коалиције, Кодекс и Радни поступак вођења 

разговора. 

Лидерство је постало највећа кочница делотворне сарадање. Свако би хтео да 

буде први, убећен да је најбољи, најпогподнији, са највише заслуга. 

Документ број 118. 
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-  

-Oктобар 2006.године. Европски суд у Стразбуру неправичан. 

Овај суд је одбио моје жалбе, као неосноване. А Европски савет и ЕУ која стоји иза 

оснивача овога суда, су ме 1980-их година узимали у зашиту као жртву драстичних 

повреда мојих права. 

А сада тврде супротно. 

Мени су поједине судије казале: `` Шта ви хоћете, наши судови су у праву када 

одбијају ваше поднеске, јер и Европски суд то чини``. 

Чиме Европски суд за људска права у Стразбуру охрабрује безакоње у Србији. 

Документ број 119. 

KOALICIJA - OKUPLJANJE  SRBIJE   
Jesen - zima 2006 godine   
  
- licno   
- Ika Gligorijevic   
- Bosko Tesanovic   
- Nina Drndarski   
- Blazo Popovic 

  
- Mile Kostic   
- Rade Micic   
- Milutin Stankovic   
- Bosko Grujic   
- Radisav Garasanin   
- Misa Djuric   
- Dusanka Bojicic   
- Микица Младенпвић 

 

  
- Nole  Lekaj   
- Misa Kostic   
- Nikola Fuks   
- Zika Vukovic   
- Misa Oparnica   
- Miroljub Kojovic   
- Vela Markovic   
- Miladin Salovic   
- Pera Bjelanovic   
- Vera Milosevic   
- др. Vlada Љубичић.   
- Sreckovic   
- Ranko Milovanovic   
- Mihajlo Dragic   
- Mladja Dimitrijevic   
- Bata Ignjatijevic   
- Janko  Ducic   
- Jovan Petrovic   
- Sloba Radulovic   
- Milorad Bajic   
- Catic   
- N.Ikac   
- Bajagic Branislav   
- Marko Mladenovic   
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-  

 

-Октобар 2006.године. Молба Провајдеру ЕУНЕТ. 

 

 

 

Документ број 120. 

-Новембар 2015.године. Никола Баровић и Борка Павићевић 

Борка Павићевић, позоришни редитељ је супруга адвоката Николе Баровића, саборца и 

познатог прегаоца за поштовање људских права ( томови 4 и 5). Борка је драматург, 

колумниста и културни активиста.  

Њу сврставају у нови талас  београдског либерализма  и мировног покрета, истичу да је 

1994. основала Центар за културну деконтаминацију у Београду, чији је досадашњи 

координатор, и као једног од суоснивача Београдског круга. 

Обратио сам јој се предлогом да ме подржи у представљању моје најновије књиге у 

простору Центра за културну деконтаминацију у Београду, којим она руководи.  

Њен супруг Никола и ја смо били 1990.године на подужој листи кандидата на изборима 

за председника Србије ( том 4). Тих далеких година смо Борка и ја разговарали 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

ABUSE-EUNET;  PODRSKA –EUNET 

 

MOLIM   ZASTITU  OD  NECUVENOG  TERORA  
 

 

Postovani, 

 

Obracam vam se cesto povodom zloupotreba sa mojim PC, i internetom.Kao predsednik Pokreta za 

zastitu ljudskih prava borim se protiv onih koji krse zakon. Zbog toga sam ugrozen od kriminalaca na 

razne nacine.Jedan od njih su svakodnevne opstrukcije:kradja fajlova, blokade, resetovanja, 

usporavanja, kvarovi, slanje uvredljivih i vrlo preteceih poruka preko interneta, pretnje telefonom, 

itd.,itd. 

 

Radi se o istinskoj svakodnevnoj torturi.  ,stetama, troskovima, nerviranju, gubljenju vremena. 

ZAHTEVAM VASU ZASTITU. To cine osobe na koje sam vam se zalio, i poslao njihove email 

adrese, i internet poruke. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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телефоном како организовати представљање на медијима, она ми је тада живо и  

расположено представила сценарио наступа њеног мужа на РТС.  

Потсетих је на тај разговор. Она се гласно насмеја:`` Све је позориште, и живот и 

политика су позориште``. 

Николу сам упознао захваљујући  Миловану Ђиласу ( томови 3-5), који ме је упознао 

са Николиним оцом покојним адвокатом Јованом Баровићем, познатим  јавности у 

Титовој Југославији као адвокат који брани жртве политичикх прогона.  

Јован Баровић и ја смо се сусрели прохујалих деценија , то је било 1979.године, у 

Хотелу Москва на Теразијама у Београду. Јоро ( тако га је звала његова супруга 

Николина мајка) ми је тада казао да сутра иде колима у Загреб као бранилац 

окривљеног за политички деликт. 

Следећи дан је Јован Баровић погинуо на аутопуту Београд-Загреб у сумњивој 

саобраћајној несрећи.  ( том 4). 

Никола дан данас води маратонски судски поступак , жели да докаже да је његовог оца 

убила УДБА.  

Треба знати да је Николина мајка тешко повређена у саобраћајном удесу. Од тада је у 

инвалидским колицима. Био сам зачуђен када ми је казала у њиховој кући на Дедињу, 

да је приликом недавне посете Шпанији, док је била у инвалидским колицима у 

чекаоници тамошњег аеродрома, је докони и охоли пролазник зграбио њена 

инвалидска колица и завртио их благо. 

 

   Борка Павићевић 

17. новембар. У Панчеву појачано аерозагађење и концентрација бензена износи 16,3 

микрограма по m³, а укупно редукованог сумпора 5,1 микрограм. 

 Грађани протестују испред зграде Владе Србије. 

23. новембар.Бивши руски обавештајац Александар Литвиненко је преминуо у 

универзитетској болници уЛондону, највероватније услед последица тровања. 

НАТО на самиту у Риги одобрио улазак Србије, Босне и Херцеговине и Црне 

Горе  у  Партнерство за мир. 

 

-.-Новембар 2006.године. Нетачне анкете о здрављу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Litvinenko
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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-  

Документ број 121. 

-15 новембар 2006.године. Помирење са Драганом Триваном. 

 

 

-  

Драган Триван. СРПСКИ ЏЕМС БОНД. 

 

 

 

-16 новембар 2006.године.Избори. 

Tomislav Krsmanovic: POMIRENJE SA DRGANOM TRIVANOM 

 

Ovim obavestavam da je visegodisnji spor-nesporazum sa mojim susedom Draganom Trivanom 

razresen-POMIRENJEM. 

 

Ovakav ishod je za svaku pohvalu.. U ovim slozenim vremenma najvazniji su  ispravna  procena i 

sloga. Nadam se da cemo u buducnosti ziveti u  dobrosusedskim odnosima, kao sto dolikuje uzornim i 

odgovornim gradjanima 

 

u Beogradu 15.11.2006 godine                                       Tomislav Krsmanovic 
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Документ број 122. 

Овакве предлоге коалиције смо упутили и ДС.,  

-Новембар 2006.године. Балкански лепрозаријум. Очекујући светлост са неких 

далеких звезда. 

Друштвеним мрежама и српским форумима циркулише необичан текст са називом 

Балкански лепрозаријум. 

Документ број 123. 

 

 

-  

        Страшни суд. 

-23 новембар 2006.године.Председнику Првог опшинског суда у Београду-Накнада 

штете. 

Овај суд одбија да донесе пресуду, судски поступак траје већ 12 година. 

Документ број 124. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                        16.11.2006 godine 

Tomislav Krsmanovic, predsednik; tel-3511829; Mob.tel-064-3095176;  

pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

RIK-REPUBLICKA IZBORNA KOMISIJA SKUPSTINE SRBIJE 

 

Predmet: podaci za sledece izbore 

 

Postovani, 

 

Zelimo da ucestvujemo na sledecim izborima. Molimo vas da nam dostavite NAJHITNIJE sledece 

podatke: 

 

-da li se poptpisi mogu prikupljati u Australiji 

-koja je procedura 

-ko tamo treba da overi validnost potpisa, da li je to lokalni Justice of peace 

-da li overene potpise mogu otuda slati ovde na proveru na vasu email adresu, da ubrzamo  

-koliko sve to traje dok se prihvate potpisi kao valjani 

-da li nasi ljudi iz Australije mogu biti kandidati za poslanike 

 

U ocekivanju vaseg HITNOG odgovora( na gornju email adresu) 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-23 новембар 2006.године.Госпођи Хелени Сурлић. 

 

-23 новембар 2006.године. Кабинету Председника Бориса Тадића. 

 

Документ број 125.  

- Новембар 2006.године.  Настављају се покушаји да будем претворен у средство 

за слање порука , УЧИОНИЦУ, да мојим примером уче своје кадрове, и јавност, 

ШТА ТРЕБА а ШТА НЕ ТРЕБА чинити.  

Понављам оно што сам више пута саопштио. Још од 1963, а потом  до одласка у 

Белгију 1965.године, а нарочито од повратка из Белгије 1971.године, мој живот је био 

систематски претваран у свакодневне патње и страдања.  

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   23.11.2006 godine 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd,tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Helena Surlic 

Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Sektor za pravosudje i prekrsaje ,ODSEK ZA NADZOR 

SUDOVA 

 

Postovana gospodjo  Surlic,   

 

Izrazavam Vam moju zahvalnost za podrsku Odseka za nadzor sudova, da se postuje zakon., i za 

razgovor sa Vama pocetkom godine u prostor ijama.Vase ustanove. Kako ste me savetovali, poslao 

sam dopise predsednicima sudova, u prilogu. Poslednjih meseci ( i godina) sam na Vasu adresu preko 

Arhive u Nemanjinoj ulici prosledio veci broj dopisa ovim povodom. 

 

Molim Vas za prijem pocetkom sledece nedelje kako ste Vi predlozili. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                           23.11.2006 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja Olivera Pantelic-Gligic  

Republika Srbija, Generalni sekretarijat predsednika Republike 

Savetnik za predstavke (Predmet: Vas dopis od 20.10.2006 g, 03-broj 06-2457/2006) 

 

 

Postovana gospodjo Pantelic-Gligic, 

 

Hvala na Vasem dopisu od 20 oktobra ove godine. Vase obrazlozenje je zasnovano na slovu ustava i 

zakona.  

 

Ali jedno pise, drugo se radi.  

 

Sudije i sudovi u praksi najcesce  ne sude po zakonu, ustavu, i po svojoj savesti, jer da je tako oni bi 

donosili  pravicne presude.Opste je poznato da sudije najcesce rastezu, ili donose nepravicne sudske 

odluke. Tako je, jer to cine po diktatu mocnijih, placeni su za to, radi se o decenijskim uvrezenim 

navikama, opijenoscu vlascu,  privilegijama, stite svoje ljude, konzerviraju svoje pozicije, 

obracunavaju se sa onima koji ih mogu dovesti u pitanje, da se privatizuje za bagatelu, otima tudje, itd, 

itd. 

 

Sudstvo dakle nije nezavisno, nego je zavisno od amoralnih sudija, i klanova mocnika koji ih stite.Za 

vreme Tita i  Milosevica smo imali partijsko sudstvo-podrustvljeno.sudstvo.  Danas imamo sudstvo u 

rukama klanova prekrsilaca zakona, danas je sudstvo PRIVATIZOVANO kao i firme. Ovakvo sudstvo 

rusi drzavu i naciju, i kao takvo je instrumentalizovano spolja. Ogromna vecina sudija zaslepljenih 

carom ne shvataju da su zlouporebljene. Oni misle da su mudraci, ―prevarismo ih‖. Vas odgovor je 

korektan, u granicama mogucnosti , ali su cinjenice na strani vecine gradjana-koji su zrtve masovnog i 

flagrantnog sudskog bezakonja.,koje pretvara  Drzavu i Naciju u rusevine. U prilogu primerak moje 

knjige LJUDSKA PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE  NACIJE., molim proucite. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic. 
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Из разлога што сам јавно обзнанио да сам политички дискриминисан при 

запошљавању, јер нисам био члан Партије.  

У таквим магловитим околностима тих далеких и све смутнијих година , сам био 

потпуно неосновано оптуживан да сам `` непријатељ``, ``да блатим ван земље 

самоуправну  несврстану Југославију, светског шампиона у поштовању људских 

права``. 

Још тих далеких година је почела моја огорчена борба, да  се одбраним од оваквих 

лажи и интрига и прикажем у правом светлу.  

  

Као што је приказано, од 2004 године ( том 5) сам се окренуо туризму и скоро у 

потпуности прекинуо моје активности људских права, да бих, између осталог, тако 

показао на делу, да ме политика и људска права не интересују. 

Надао сам се да ће ме сада оставити на миру. 

Нажалост, уместо попуштања притисака, наставиле су се до данашњих дана подмукле  

сметње, подметања, саплитања.  

А што они који су то чинили, су покушавали да то лукаво укрију.  

Сада су смишљали нове интриге: Тражи накнаду штете, тужи државу, држава је 

осиромашила, нема новца. 

Тачно, тражим моје право на накнаду штете загарантовано Уставом и законом.  

Шта има ту лоше? 

У претходним томовима је приказано да сам ја још по повратку из Белгије 1971.године 

постао свестан те закулисане игре, да тим `` манипулантима``не одговара да се удаљим 

од људских права и политике, да сам им ја потребан искључиво као ` непријатељ``. 

Зашто? 

Да би ме лажно представљали као опасног државног непријатеља, и свакодневно ме 

злостављали, све то приказујући појединим сегментима у државном 

апарату,обмањујући их да сам `` издајник и страни плаћеник, агент ЦИА, претвара се, 

добија паре из иностранства,  ровари``. 

Да тако мене претворе у `` учионицу``, пуки објекат, средство за индоктринацију 

неупућених, за слање порука да виде како пролазе неподобни. На мени су аморални 
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апаратчици правили каријере, изналазили целодневне радне задатке, бавили се са мном 

такорећи читава 24 сата даноноћно. 

У политиколошким књигама јасно стоји: нама су понекад важнији наши непријатељи, 

од наших пријатеља.  

Ништа нису вредела моја разјашњења, убеђивања,докази. Бирократски монструм је 

упорно и тврдоглаво настављао да уништава мој живот, и животе мојих блиских. 

 

Када бих казао да сам жртва кршења мојих права, починиоци би брзометно негирали: 

`` измишља``,`` зашто други нису прогањани, него само он``. Да бих оповргао овакве 

њихове тврдње државницима бих досатвљао податке да нисам само ја жртва, него и 

многи други.  

Одмах би такве моје ставове пресретни слали широм света, као доказе за њихове 

несувисле тезе, приказујући ме као`` бранитеља Срба`` , `` задртог националисту``. 

Одавно сам схватио да за њих не постоји право на самоодбрану. 

Мене политика никада није интересовала. Почео сам са људским правима да бих се 

бранио. 

Исти они, који  су ме за време Милошевића и Тита, сумњичили да сам `` 

антикомуниста``, `` симпатизер Запада``, сада су постали одани западни савезници.  

Док су били на супротној стран од ЕУ, Америке и Нато, оптуживали су ме да сам `` 

агент ЦИА`` и систематски позивали на линч.  

Они су се сада придружили онима чији су били заклети непријатељи, од `` комуниста` 

су постали присталице ЕУ и Америке. 

Следећи овакву логику, они би сада требали да угасе заувек отровну омраз према мени 

`` агенту ЦИА``. 

Уместо тога, наставили су по навици да манифестују ранију омразу.  

Сада су постали лукавији, нисам више `` агент ЦИА``. сада западним државама и 

организацијама достављају податке да сам политички некоректан ```српски 

интелектуалац који је сметња светском пројекту `` , ``противник Запада``. `` заштитник 

Срба од стране завере``, `` Србенда``. 

Подмукли су и простачки покварени, наивно упорно  покушавају да ме подстакну да 

изрекнем неку политичку некоректност на рачун САД, или да похвалим Србе и Србију, 

Русију. 

http://www.google.rs/url?url=http://www.filmski.net/filmovi/arhiva/2812/kuca-monstrum&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj07ePOq5DVAhWmIpoKHT9NAPsQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFJK5AHb3ppmdHwB37qtaLsHl8H5Q


2114 
 

Желе да ме тако лише подршке и разумевања Америке.  

А да се они улижу Америци..  

Да би могли наставити мржњу. 

Што дикла то навикла, како каже наш народ.  

Овде једино може помоћи психоаналитички приступ. На делу је навика, омраза је се 

населила у њихове мождане вијуге, узела маха.  

Они су сада на нивоу свести `` за Запад``, али су у потсвести остали везани за раније 

анти западне емоције.  

А када  се ради  о мени, иако су променили ћурак, у њиховој затрованој конфузној и 

расцепљеној потсвести ја сам остао и даље `` непријатељ``, `` агент ЦИА``.,  

Уместо да ме рехабилитају и обештете, злочиниоци моје блиске и мене настављају да 

физички и материјално изнурују, руинирају, а  захтевају од нас да ми не само да 

ћутимо, него и да им још и апалудирамо. 

Ми смо сиромашни, мој син, и његова тешко болесна мајка такорећи гладују и не могу 

да плате рачуне, као и мој млађи брат. Јер смо њихове невине жртве. 

А нас уживају да злостављају богаташи или милионери, који су нас опљачкали  

Одбијају мој захтев за накнаду штете и повраћај одузете имовине. 

Они који су се обогатили на зноју и крви напаћеног народа Србије , немају милости ни 

разума. Да би сачували и оплођавали њихово богатство газе преко лешева. 

Нада мном и  над мојим се у данашње време спроводи тиха егзекуција, без судске 

пресуде и пуцња.  

Србија копни, облепљена читуљама и растом једне од најпрофитабилнијих индустрија-

погребне. 

Стрес је данас у Србији масовни подмукли разбојник-убица број 1.  

Овакве злоупотребе које трају дуги низ година, проузрокују перманетан и разоран 

стрес.  

 

Бескрупулозни и извитоперени починиоци врло добро знају колико је разоран стрес, и 

какве су његове погубне последице по организам. Узимајући у обзир моје године и 
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остале околности, није тешко препознати да рачунају да ће ми фатално нарушити 

здравље, узимати време и енергијуи новац.  

Лешинари  су упрли злобне очи ка мени, нестрпљиво очекују моју превремену  смрт.  

На делу је смишљено  угрожавање  мога  здравља,  са циљем физичког уништења, да 

ме тако ефикасно, али дискретно, без пресуде и увида јавности дефинитивно  уклоне  и 

спрече да добијем пресуђену накнаду штете и да ме казне за вишедеценијски отпор 

тиранији. 

Рачун се не може правити без крчмара. 

Борим се за живот. Имам право на самоодбрану.  

Њима смета што желим да се извучем из политике?  Желе и даље да до краја мога 

живота, од мене стварају`` непријатеља`` да тако обмњују поштене људе у државном 

апарату Србије и да гурају ову јадну распамећену државу и њен народ у сукобе, хаос и 

убрзано нестајање.  

ОХОЛИ ПРОГОНИТЕЉИ СУ РАСКРИНКАНИ. ПРОВАЉЕНИ СУ У ЊИХОВИМ 

ЛАЖИМА. ДА БИ МОГЛИ ДА МЕ ПОСТВАРУЈУ У УЛОЗИ  `` НЕПРИЈАТЕЉА``. 

ШТО ЈА НИСАМ,  НИТИ  САМ  ИКАДА  БИО. 

Они који су раније злостављали и експлоатисали овај напаћени народ, су искористили 

метеж и вакуум транзиције, уместо да буду санкционисани, обогатили су се, сада се 

баве бизнисом. 

Све чине да сачувају нетакнут ``STATUS QUO``, њима не одговара здрав и 

просперитетан народ , него обеспомоћена популација уморних, руинираних, 

осиромашених, у свакојаким кризама поданика. 

Неки пут би промрмљали нешто као `` Морамо, тако нам је наређено, Србија је под 

санкцијама, смањује се у целом свету број становника``. 

Ако је тако, барем делимично, зашто онда прекорачују непотребно овлашћења, 

изживљавају се  злостављају непотребно и енормно се богате?  

Лешинарима су на удару пре свега они који их могу оспорити, јавно раскринкати, који 

захетавју лустрацију, кажњавање виновника кризе,  повратак одузетог, накнаде штете, 

судску правду, пензионери. 

Овај проблем рачунају да разреше развлачењем правде, свакојаким шиканирањима, све 

до најтежих злостављања `` испод жита``, да ови по њих врло опасни сегменти 

становништва  што пре превремено оду са овога света. Укључујући и врло бројну 

пензионерску популацију, минималних прихода, без средстава за лекове и храну, који 

`` гутају буџет``. 

Абра кадабра. 
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Онда ће да се хвале `` суфицитима у буџету``.  

Ко је овде  ``ДВОРСКА БУДАЛА``? 

 

 
 

 Ко је овде БУДАЛА'? 

 

Кроз целу историју цивилизације дворске будале су служиле за разоноду и 

засмејавање, али и да на комичан и неозбиљан начин покрећу неке значајне теме и 

деформације, које би могле бити тако сазнате од суверена, и да на основу тога 

предузме неке адекватне мере.  

 

У овоме друштву последњих деценија претходне СФРЈ, такорећи до данашњих дана , 

ова неславна улога је била намењена многим незадовољницима, пијанцима, 

наркоманима, душевним болесницима, или све присутнијим дисидентима и борцима за 

људска права, а од 1990.године парламентарној опозицији. 

 

 Међутим, док је задатак дворске луде у историји био да понекад између осталога, 

укаже на неке негативне појаве у друштву, и да покрене неке корективне мере, дотле је 

ова институција у Србији доживела битне деформације и изгубила у корисности, то 

јест била злоупотребљена од стране неформалне власти, и стављена у функцију све 

присутне друштвене контроле.  

 

Уместо да укаже на неке деформације, да их истакне и покрене поправке, дешавало се 

супротно. О овим деформацијама које су многи препознавали али их нису јавно 

саопштавали, говориле су јавно и без длаке на језику наведене особе ("чудаци први 

проговоре").  

 

А будући да то често нису чиниле на убедљив начин, кључне друштвене деформације 

су тако биле понекад обезвређиване и гуране у запећак као "празне приче ".  

 

Тиме је до данашњих дана унапређивана "лакировка" и спречавано је да се 

благовремено покрену скривене теме и разобличе табуи.  

 

Ми смо као група бораца за људска права присутни на друштвеној сцени још од 1975 

године , али смо  почели још раније да се боримо за идеале правде, још пре 1975. 

године у приличној мери смо били свесни да  снаге таме желе и нас да 

инструментализују у ове сврхе и на ове покушаје смо указивали нашим саопштењима 

још из тога времена, што се може видети из наше архиве.( томови 1-5). 

 

Још од 1970-их година ми указујемо јавно на покушаје злоупотреба наше организације 

: да нас лажно представљају за "непријатеље","антикомунисте", "разбијаче Југославије, 

да ми нисмо ничији и никакви непријатељи, да смо аполитични, да је за нас одбрана 

људских права искључиво покушај одбране од незаслужених и ничим оправданих 
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кршења наших права, да смо жртве незаконитих поступака, и да се нама негира право 

на одбрану, да се то жели изокренути и лажно представити као антидржавна делатност. 

,да смо изложени репресалијама без повода са наше стране, и да се ради о 

провокацијама поретка, са циљем да нас претворе у незадовољнике, појединце и групу, 

који ће оптужити државне органе за кршења људских права. 

 

А све са циљем да нас онда злоупотребе у своје манипулирајуће циљеве сејања лоших 

процена и завада.  

 

Ми смо још онда указали да поједине струје у поретку не желе нашу сарадњу, и да смо 

им ми једино потребни као непријатељи . 

 

Од 1971.године смо се обраћали за заштиту међународним организацијама. Онда су 

оне су слале своје дописе државним органима у вези нас, али уместо да ови дописи 

буду испитани и предузете мере поштовања наших права, ови дописи су били слати у 

руке острашћених политичара, органа безбедности, свакојаких апаратчика, да би на 

крају бивали лажно представљани "да блатимо самоуправну несврстану и демократску 

Југославију у свету", "да клевећемо и износимо неистине ","разбијамо државу","да смо 

упрегнути у кола антијугословенске пропаганде". 

 

Још 1970-их година смо устврдили да нас злоупотребљавају у сврхе стварања лоших 

процена, интрига и завада, ради производње лажних непријатеља, да тако скрећу 

пажњу са правих непријатеља, ради сејања мржње и позивања на реваншизме, да нас 

драже да би их оптужили, а онда је то узимано као доказ нашег наводног 

антикомунизма.  

 

За нас су говорили да говоримо опасне ствари, да нас зато треба свим средствима 

онемогућити, укључујући и методе специјалног рата. Ми смо били изложени 

видљивим прогонима, али још више скривеним, али ништа мање опасним ,неки од 

оснивача наше организације су у нејасним околностима изгубили животе или здравље.  

 

А све ово је дискретно показивано појединим структурама власти, да по девизи "да 

комшији цркне крава", да виде како пролазе "непријатељи". Да се тако сеје политичка 

мржња и затрованост и шири страх и параноја. Ми смо били претворени у жртвеног 

јарца ,страшило``. 
 

Врло је забрињавајуће да упркос времена и промена, да се овде настављају окоштале 

отровне навике, масовна сумњичења и прогони невиних грађана, настављају се грешке 

из прошлости које су урушиле  ову државу.  

Позивамо све прогресивне и патриотске снаге да се овоме курсу успротиве, јер ако се 

то не учини, ове снаге деструкције ће ојачати.  

Биће дефинитивно касно.  

Србија се данас убрзано урушава, копни и нестаје. 

Суштина је у људским правима. 
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Ко је овде `` манипулант``?  

`` Манипуланти` су раскринкани до голе коже. 

Наша победа је на моралном и рационалном плану потпуна. 

Али они настављају да по навици манифестују опаку мржњу до уништења. 

Мој одговор је: Ако се ви можете удружити, можемо и ми.  

JOIN INSTEAD TO OPPOSE. 

 

 

                         `` Манипуланти``. 

 

-28 новембар 2006.године. Како преживети? 

 

-  

Вук Стефановић Караџић. 
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-30 новембар 2006.године. Надзор невиних. 

 

 

 

-Децембар 2006.године. Допис Винсу Милеру, преедседнику ИСИЛ-а. 

Документ број 126. 

 

-6 децембар 2006.године. Накнада штете. 

Документ број 127 

 

T.Krsmanovic:KAKO SE SPASITI 

 

Imamo pravo da znamo istinu o nama, makako ona bila porazna.Ne da bi padali u 

beznadje, nego da se izborimo za bolje, za spas.Nas narod strada, pati, 

nestaje. Slicno je sa svim slovenskim narodima. 

 

Ovo zlo nije doslo samo od sebe, nego je rezultat necijih ucinaka.Nama nasi 

neprijatelji ovo cine cesto preko nas samih.  

 

Mi se mozemo efikasno boriti, i izboriti da nam bude bolje. 

 

Sta ciniti? 

 

Pobedimo sebe. Setimo se reci Vuka Karadzica:” Ako svako uradi sto moze 

bicemo spaseni”.Uzmimo svoju sudbinu u svoje ruke.Neka svako radi svoj posao 

kako treba, na radnom mestu, u preduzecu ,sudu, vojsci, policiji, obrazovnoj 

ustanovi, porodici, susedstvu, na ulici. Onda ce sve procvetati.Ostvarimo 

duhovni preporod!  

 

Evo prakticnog recepta sta ciniti da nam bude bolje: 

0.boriti se, ne predavati se, u borbi je spas i ozdravljenje, borite se za 

sudsku pravdu, protiv povreda vasih prava, protiv svih onih koji vas 

ugrozavaju 

0.uzeti jednu svesku, napraviti svaki dan plan akcija, raditi planski, 

metodicno,svaki dan raditi prave stvari, i uvek uraditi ponesto, pre svega 

prioriteta 

0.navedite sve vase ciljeve, npr.zaposlenje srodnika ili licno, lecenje, 

popravljanje odnosa sa supruznikom, u porodici, sredjivanje stana, 

itd.,napraviti listu prioriteta 

0.planirati vreme, sredstva, plan akcija za svaki cilj 

0.voditi racuna o zdravlju, evo nekoliko malih saveta koji skoro nista ne 

kostaju, a mnogo pomazu:  

-..setati svaki dan, najmanje jedan sat, sto brze to bolje, ali je korisno i 

polako, najbolje je u nekoj ozelenjenoj ulici, u prirodi, ali je vrlo korisno 

i u gradu, ulicama oko kuce  

-.fizicke vezbe, npr.u stanu, gimnastika, sklekovi, ko moze u teretanu 

-.drzati sto vise otvoren prozor 

-.piti sto vise mlake vode svaki dan 

-.svaki dan iscediti plasticnom cediljkom( koja kosta 40 dinara)pola limuna, 

pola greipfruta, jednu pomorandzu, po mogucstvu bananu, jabuku, 

sezonsko voce 

0.izadjite iz izolacije,posecujte srodnike, prijatelje 

0.Ako trazite npr. posao za vase dete, vas same, radite to metodicno, 

napisite CV( kratku biografiju,)kako treba, fotokopirajte ,sa Propratnim 

pismom, saljite na veci broj adresa( napraviti prethodno spisak firmi, 

ustanova, gde ce se traziti posao);zovite telefonom i pitajte sta misle o 

kandidaturi?itd. 

 

Pocnite da uzimate Vasu sudbinu u Vase ruke. Pobedite sebe. Od statiste 

postanite aktivan ucesnik stvaranja vaseg zivota. 
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6 децембар 2006.године. Представљање књиге ЉУДСКА ПРАВА- ЦРНА РУПА у 

Дому омладине у Београду. 

Међу присутнима сам у сали у последњим редовима препознао познатог дисидента 

Драгомира  Олујића ( томови 4 и 5). Наши досадашњи односи и дружења су увек били 

коректни, могло би се казати пријатељски. Био сам врло изненађен када је он устао и 

осуо из петних жила на мене бујицу увреда. Чак ми је запретио да ће ме сачекати да се 

мном обрачуна.. 

 

   Драгомир Олујић. Олуја. 

 

Документ број 128. 

 

 

Дом омладине у Београду. 

7 децембра сам најавио штрајк глађу.  

9. децембра српски пливач Милорад Чавић освојио је златну медаљу у дисциплини 100 

m делфин стилом на Европском првенству у Хелсинкију. 

-  

10 децембра сам доби емајл поруку од Слободана Томића из Канаде. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Умрли: Садам Хусеин, бивши ирачки диктатор, Аугуст Пиноче чилеански диктатор 

 

Садам Хусеин. 

 

 

    Аугуст Пиноче. 

-11 децембар 2006.године. Допис Владимиру Божовићу. 

Документ број 129. 

--15 децембар 2006.године. Захтев за рехабилитацију Окружном суду у Београду. 

 

 

16 децембра смо одржали састанак у Ресторану Парк.  

 

-20 децембар 2006.године. Министру правде Зорану  Стојковићу. 

Документ број 130. 

 

-20 децембар 2006.године.Првом општинском суду у Београду. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                u Beogradu 15.12.2006 godine 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

 tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

OKRUZNI SUD U BEOGRADU 

 

Zahtev za rehabilitaciju 

 

Na osnovu zakona, podnosim ovaj ZAHTEV ZA REHABILITACIJU..U vremenu od 1964 do 2006 

godine sam bio zrtva politickih progona, ukljucujuci presude i utamnicenja u specijalnim ustanovama, 

mucenja, itd.. Dokazi: primerak moje najnovije knjige LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA-

SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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-Децембар 2006.године.Четвртом општинском суду у Београду. 

Архива наше организације је заплењена априла 2000.године ( том 5). Том приликом су 

однети рукописи 20 мојих необјављених књига. Ево већ шест година како судови 

развлаче да поступе по закону. 

У прилогу поднесак Четвртом општинском суду у Београду 

 

-20 децембар 2006.године. Драгану Јочићу, министру МУП-а Србије. 

Документ број 131. 

 

-Децембар 2006.године. Годишњи извештај о  стању људских права. 

REPUBLIKA SRBIJA, Prvi opstinski sud u 

Beogradu     

                                  VI.Su.br.36/06-513 

 
Gospodja Vesna Lazarevic, zamenik predsednika suda 

 

za Predsednika suda 
 

Predmet: moj dopis od 6 decembra ,u vezi vaseg dopisa od 24 novembra . 

 

Zahtevam od Vas da me predsednik Prvog opstinskog suda NAJHITNIJE 

primi na razgovor. Da ovaj podnesak NAJHITNIJE privedemo pravdi.u 

obostranom interesu. Ukoliko tako ne postupite, pocetkom januara 

pocinjem STRAJK GLADJU. To cu uciniti da ostvarim svoju pravdu 

kroz paznju javnosti, medija, obznanjivanje u javnosti. Imam 70 godina, 

ceo zivot sam pljackan i proganjan, sada sam na ivici socijale. A kakvo je 

imovno stanje pojedinih sudija? Znam, bice obelodanjeno. Neka dokazu 

odakle?  Mene snabdevaju dokumentacijom. Prvi opstinski sud i njegovi 

rukovodioci posle toga strajka nece nikada  vise biti ono sto su sada. 

Nadam se da ste dobili moju knjigu. 

 

U nadi da ce pobediti razum i da cete me primiti na razgovor. Moja 

pobeda je neminovna . 

 

u Beogradu   20 decembra 2006 godine          Tomislav Krsmanovic 

                                               predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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-  

2006.године. Штрајк глађу 

Документ број 132. 

 

 

 

 

GODISNJI  IZVESTAJ  O  STANJU  LJUDSKIH  PRAVA  U  

SRBIJI ((januar-decembar-2006 g.) 

 
 

                              I.A.Predgovor.  
     

 

                              I.B.Uvod  
 

I.C.Rezime  
 

 

II.Pravo na posedovanje privatne svojine  

 
 

1. Devizna stednja 

 

2. .Penzije i plate, socijalna davanja  

 

3.Privatizacije i koncesije  

 

4.Provale, kradje, pljacke, ucene  

 

5.Takse ,i porezi, kamate ,kazne  

 

6..Inflacija  

 

7. Vracanje konfiskovane  imovine  

 

8.Bogatasi 

 

9..Drugo  

 
 

III.Prava iz radnog odnosa  
 

 

IV.Pravo na pravicno sudjenje .     

 

V..Nezakonita pritvaranja     

 

VI.Sloboda govora i stampe  
 

VII.-PRAVO NA PRIVATNOST, STAN, PREPISKA, 

TELEKOMUNIKACIJE 
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-Документ број  133. 

 

 T.Krsmanovic:  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ. 

1.9.1986 godine: LOSE  ZDRAVSTVENO  STANJE  POLITICKIH 

ZATVORENIKA  I  BORACA  ZA  LJUDSKA  PRAVA.  

   U prilogu  podaci o zdravlju 600 osoba.  

            Lose zdravstveno stanje politickih zatvorenika  u jugoslovenskm zatvorima i 

disidenata, boraca za ljudska prava, svih onih  koji se bore za demokratizaciju i postovanje 

zakona,  je sve prepoznatljivije .  To je predmet sve vece paznje i brige  organizacija i 

pojedinaca koji se bave zastitom ljudskih prava.  

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                           14.11.2006 godine                                                                                                

Stanka Paunovica 70, 11090 Beograd, Srbija 

 

Gospodin S.Naismit  

Zamenik sekretara odeljenja(( Drugo odeljenje) 

EVROPSKI  SUD U  STRAZBURU  

Strazbur 

 

Broj predmeta :36712/04 

Krsmanovic protiv Srbije( Vas dopis od 17.10.2006 g) 

 

Gospodine, 

 

Sa cudjenjem i tugom , sam procitao da je Evropski sud za ljudska prava 5 oktobra u sastavu od tri sudije ( 

jedan iz Srbije), proglasio moju predstavku neprihvatljivom..Dato obrazlozenje nije osnovano, u sustinskoj 

je suprotnosti sa medjunarodnim pravom,  i znaci flagrantno krsenje odredbi Opste deklaracije o ljudskim 

pravima OUN , i Evropske konvencije  i njenih  Protokola.,zbog sledecih razloga: 

 

1.NEOPRAVDANOST PODNESKA: ja sam borac za ljudska prava poznat medjunarodnim 

organizacijama za ljudska prava  od 1975 godine,  izmedju ostaloga sam bio mucen u specijalnim 

psihijatrijskim ustanovama, Solzenjicin je kazao da je to zlocin gori od gasne komore, zlocin protiv 

covecanstva i covecnosti koji nikad ne zastareva, bio sam proganjan  na druge brojne nacne, torturisan, 

ranjavan, sto sve traje do danasnjih dana, aprila 2000 godine milosevicevski agenti su zaplenili moju licnu, 

i nasu stranacku arhivu, citav kamion, to je monstruozni duhovni zlocin, otsecena memorija, nestalo je sve 

sto sam stvarao ceo.Moj zivot od detinjstva do danas je kalvarija, golgota, kao i vecine gradjana.Podneo 

sam sudovima 1994 godine ZAHTEV ZA OBESTECENJE, oni do dan danas odbijaju da ga uzmu u 

razmatranje.,od 2000 vodim spor da se vrati arhiva, sudovi to razvlace.Izlozen sam nasrtajima kriminalaca ( 

onih koji krse tudja prava), sudovi odbijaju da ih privedu pravdi. 

 

Kao zrtva krsenja prava sam bio podrzavan i dobijao priznanja od strane Unesco, Paris ( u vise navrata 

Unesco je doneo odluke u korist mojih podnesaka  ―Krsmanovic protiv SFRJ‖),  svrstali su se na moju 

stranu  AI London, Svetska asocijacija psihijatrije, Americka asocijacija psihijatrije, lige za zastitu ljudskih 

prava pojedinih zemalja, US Helsinki Watch, pismeno sam bio podrzavan i od Evropskog saveta, izmedju 

ostaloga dobio sam prestizno priznanje Bruce Evoy Award od ISIL-a San Francisco,itd. 

 

2...NEISPUINJAVANJE  USLOVA  PRIHVATLJIVOSTI.: 

A.Iscrpljenost svih unutrasnjih pravnih lekova, 

a.Zahtev za obestecenje-postupak traje od 1994 godine, iscrpljeni su svi unutrasnji pravn lekovi, to traje 

vec 12 godina, sudovi otezu u beskraj, iscrpljenost unutrasnji pravnih lekova je ovde  vrlo delikatnom 

kontekstu, to je cesto nemoguce, ili krajnje usporeno, sudovi rastezu, za najmanju zackoljicui odbacuju, 

ovde sudski aparat vodi rat proiv sudeonika, zloupotebljava njihovo neznanje, nemanje novca da plate 

advokate.  

b.Povracaj arhive-isto  

B.Neosnovanost zalbe. Iz prilozenih dokumenata se nedvosmisleno vidi , to tvrde i medjunarodne 

organizacije ,kao sto sam napred citirao, da su moja prava kontinuelno decenijama drasticno krsena. 

 

Imam  70 godina, na pragu starosti, na ivici socijale( moje mesecne prinadleznosti su oko 250 evra), u 

dugovima sam, imam i sina, ( roditeljima njegove majke Aleksandre Pesic Fon Saks, vrlo imucnim , otac 

nemacki Jevrejin, su komunsiticke vlasti oduzele  1945 godine, imovinu basnoslovne vrednosti, oni sada 

zive u bedi, proganjani su). Ceo zivot sam se borio za pravdu, integraciju u EEZ, u medjunarodne strukture, 

bio zrtva, podrzavan od medjunarodne zajednice. Evropski sud sada tvrdi da ja nisam nikad bio zrtva 

povreda  mojih  prava,  a sam SE me je podzavao.  

 

Ovakva vasa odluka ima katastrofalne posledice po moju porodicu i mene. Ona je beskrajno ohrabrila 

lokalne sudije i kriminalce, koji sada imaju alibi, odluku Evropskog suda, stizu arogantna pisma sudova, 
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  Kada se radi o zdravlju politickih zatvorenika, takvom stanju zdravlja  u zatvorima 

doprinose uslovi i rezim zivota ,   temperatura pada i ispod nule, obavezan rad, neadekvatna 

ishrana, ne moze se govoriti o pravom medicinskom tretmanu  и   nezi, karakteristican je 

odnos prema politickim zatvorenicima, koji zasluzuje specijalnu paznju, i preispitivanje od 

strane   nadleznih, ima brutalnosti, i raznih zloupotreba, ima tortura i mucenja,   kojima se 

nanosi steta njihovom zdravlju.  

             Skrecemo paznju nadlezni, drzavnim organima na lose stanje zdravlja zatvorenika i 

zahtevamo prigodne mere.  

          Sudovi. biroi za prituzbe i zalbe, sindikati, drzavni organi, i funkcioneri kojima se 

gradjani zale na povrede njihovih prava   ,zapazaju da se  kod ovih segmenata stanovnistva 

zapaza da su losijeg zdravlja nego ostala ukupna populacija .Tako   komisija Veca saveza 

sindikata SR Hrvatske za zastitu samoupravnih prava radnika upozorava da mnogi gradjani 

dok traze   pravdu oboljevaju , u tolikoj meri i intenzitetu, da to opterecuje zdravstvo i 

bolnice( Dnevnik, Novi Sada od 25.8.1985 

  godine).  

           Oni koji proucavaju fenomen disidencijie u savremenom jugoslovenskom drustvu 

dolaze do zakljucka uvidom u situaciju da   takodje u kategorijiama gradjana kao 

tzv"disidenti""borci za ljudska prava""nepodobni"" politicki   ne-

konformni""peticionasi"(potpisnici peticija), i sl su losijeg zdravlja  od ostalih gradjana.  

             Smatramo da je ovo ne samo medicinski nego i moralni, eticki,i zakonski i politicki, 

drustveni problem, koji zasluzuje   narocitu paznju za to nadleznih drzavnihi ,medicinskih i 

zakonodavnih organa.  

          Dalje ce biti predstavljeni zdravstveni podaci za veci broj ovih osoba, razume se oni 

kojima mi raspolazemo. Precizni podaci   se mogu dobiti  jedino uvidom u istorije bolesti 

ovih osoba, i u zvanicne medicinske nalaze. To nama nije bilo moguce ovoga   puta , to bi 

znacilo rad ekipe strucnjaka inter-disciplinarnog profila, sredstva, vreme, za sta mi nemamo 

resurse niti podrsku   nadleznih.  

           Mi smo postupli na drugaciji nacin. Anketirali smo nekoliko stotina osoba, i to samu 

osobu    (сadasnjeg ili bivseg politickog   zatvorenika,disidenta, borca za ljudska prava, i sl) 

ili pak njihove srodniike ili prijatelje, poznanike, a koji poznaju u vecoj ili   manjoj meri 

osobu i njeno zdravlje.Vrlo je tesko prikupiti ovakve informacije , osoba nerado govori o 

svome zdravlju,   ("privatnost""intimnost", plasi se svrhe, nepoverenje, i td), tako da je vrlo 

cesto odbijanje da da ovakve podatke( A sto je   vrlo stetno i po samu osobu i druge , jer 

takvim odbijanjem onemogucava akcije za poboljsanje situacije i otklanjanje   uzroka). 

Takodje ima osoba koje bi trebale da daju podatke o zdravlju  ali cesto iste ne poseduje, a sto 

je jos mnogo cesce   sa osobama prijateljima, poznanicima, srodstvenicima..  

             Veliki problem u ovome istrazivanju je bilo naci spisak populacije ovih osoba .Mogu 

se u pojedinim izvorima pronaci liste   politickih zatvorenika, ali je pitanje koliko su tacne. 

Sto se tice "disidenata" stvar  je laksa, postoje razne peticije, koje su oni   potpisivali, radi se 

o osobama koje su mahom poznate javnosti. Ali se javlja veliki problem kako stupitii sa 

njima u kontakt ,  pridobiti njihovo povrenje, i saradnju jer se radi o vrlo specificnom 

segmentu stanovnika i istrazuje se vrlo intimna i delikatna   sfera licnog zivota. Bilo bi 
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najbolje zato postupiti na sledeci nacin, tj posedovati licne podatke sa imenima osoba, 

I   siignaletickim podacima, i za svaku od ovih osoba dobiti tacne podatke o zdravlju iz 

zvanicnih medicinskih izvora i nalaza.To   ovoga puta nije bilo moguce a sto je objasnjeno 

napred.  

             Vodeci racuna o prednjem, moze se reci da su dobijeni samo delimicni podaci o 

zdravlju ovih osoba, saznali smo samo za   pojedine bolesti od kojih boluju a ne sliku o 

ukupnom zdravstvenom stanju ovih osoba koje ce dalje biti navedene. Sto se   tice 

tacnosti  datih informacija o zdravlju ovih osoba, s.obzirom na nacin prikupljanja informacija 

, greske su moguce. Ali mi   smo prilikom prikupljanja informacija vodili racuna o tome i 

sproveli sve raspolozive mere da se mogucnost gresaka svede   na sto manju mogucu meru, a 

sto ne znaci da greske ne postoje. Pogresne informacije su moguce u detaljima, ili 

neznanju   ispitanika nekih drugih bolesti sem navedenih, ili u izvesnim slucajevima, .Ali u 

opstim linijiama ovi podaci odrazavaju realno   stanje.koje je vrlo lose.  

                 Politicki zatvorenici vec posle  par godina vecina oboljeva, obicno ozbiljno ili 

tesko.  

                  Sto se tice disidenata i boraca za ljudska prava njihovo stanje zdravlja je daleko 

losije nego li ostale ukupne populacije (које је такође врло лоше, са тенденцијом рапидног 

погоршавања)..  Stopa mortaliteta i morbiditeta je visoka. A stopa natalieta niska.i vrlo 

visoka stopa razvoda, produzenog celibata и   udovistva. (То су проблеми који муче целу 

нацију). 

             Smatramo dakle, da uprkos ogranicenja i mogucnosti pogresnih procena je dalje data 

prilicno reprezentativna skala   informacija o zdravlju ovih osoba.  

              Napominjemo da medju ovim osobama ima prilicno starih, (нација стари)ali su 

vecina sredovecni, ima dosta i mladih, .Dakle, ovako lose   stanje zdravlja ovih osoba se ne 

moze pravdati njihovom navodnom staroscu.  

              Analiza bracne i porodicne situacije ovih osoba dozvoljava da se zakljuci da je kod 

njih stopa razvoda, produzenog selibata,   udovistva, daleko visa nego li kod ostale 

populacije, da se kod njih manifestuju dezintegracioni procesi u porodici, braku,  zdravlju, 

licnosti, profesiji.  

               Dalje su dati  podaci  o osobama, ime i prezime, odakle je, i raspoloziva informacija 

o zdravlju. Nismo davali podatke o   profesiji, starosti, imenu i lokaciji zatvora, itd, a zato jer 

smo hteli izbeci mogucnost gresaka a koje postoje onda jos vise   vodeci racuna o prednjem 

nacinu prikupljanja informacija. Takodje, smatramo da se radi o osobama poznatim javnosti 

kao I   da su njihova imena citirana u pojedinjim listama politickih zatvorenika., kao 

potpisnika peticija, i isl.  

             Navodimo da je usled ovakvog prikupljanja informacija moguce da se radi o bolesti 

od koje je osoba bolovala u proslosti.  

             Vodeci racuna o nacinu prikupljanja ovih informacija , upotrebljeni termini, nazivi 

bolesti, nisu u skladu sa medicinskim   kodeksima, cesto nisu precizni. Tako smo saznali da 

je osoba"tesko obolela""organski obolela""ruiniranog zdravlja" jer   osoba koja daje 

informacije ne zna vise od toga.  
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              U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni .Mi 

nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da da je i ovakav pristup 

bolji nego li nista ne reci o ovome. Cilj nam je da senziblliziramo javnostni   da privucemo 

paznju na ovaj razorni trend koji je krajnje opasan.  

            Vlastodrsci misle da tako cineci se obracunavaju sa neprijateljima,  cuvaju vlast. Sto 

je zabluda sa kobnim posledicama.   Masovnost i  intenzitet  ove tendencije  razaranja su 

takvi da to vodi slabljenju nacije, nataliteta, izaziva ogromne troskove i   rasipnistva i rusii 

ekonomiju i vitalnost nacije koja postaje umorna i nesposobna da privredjuje i brani svoje 

teritorije.  

           U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni. Mi nismo 

imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da je i ovakav pristup bolji nego li 

nista ne uciniti i reci o ovoj tamnoj i zakolonjenoj sferi.  Primenili   smo tzv metod"popisa", 

prikupljanja informacija od osoba cije liste raspolazemo po nacelu "bez izuzetka", tj sve 

redom po   spisku. Mi nismo izabirali one koji su bolesni a izostavljali zdrave, smatramo da 

ne moze biti korelacija u takvoj meri da to   moze poremetiti pouzdanost rezultata izmedju 

cinjenica da li je osoba bolesna ili zdrava i spremnostri da da informaciju o   svome ili tudjem 

zdravlju.  

             Napred je dat podatak o zdravlju oko 600 osoba, uprkos pomenutih ogranicavajucih 

faktora smatramo da je data  прилично  reprezentativna skala informacija ovih osoba.  

           Tako da uprkos ogranicavajuch faktora u ovome istrazivanju se moze zakljuciti sa 

odgovarajucom pozitivnom pouzdanoscu ,  da je stanje zdravlja ove populacije mnogo losije 

od stanja zdaravlja celokupne populacije.  

           Mi ne zelimo da pravimo insinuacije o uzrocima ovakvog loseg stanja zdravlja, ovih 

osoba , osim navedenih uslova zivota u   zatvorima i onoga sto same ove osobe kazu. Mnogi 

se zale na stres, siromastvo, progone, али и на  razne намерне zloupotrebe sa zdravljem.  

             Napominjemo da smo u radu na prikupljanju ovih informacijia nailazili na velike 

treskoce, konfiskacija prepiske, smetnje u   kontaktima, i td. iako je nas rad bio u okviru 

zakona i  dobronameran.  

               Dalje cemo iz nastavka u nastavak navoditi podatke o zdravlju 600 osoba  politickh 

zatvorenika i disidenata.:  

  -Gojko Djogo, Beograd, cir na dvanaesto-palacnom crevu, kamen u bubregu, saniran tbc 

proces na bubrezima iz proslosti,  nesanica . nervne tenzijie ;Ilija Moljkovic, Beograd, oboleo 

organski, ruiniranog zdravlja, nesanica, tenzije, depresija ;Josip Pemic, Zagreb,  oboleo 

.posledica torture elektro-sokovima po genitalijiama ;Davor Aras, Zadar, srce(imao 9 napada 

srca  zatvoru), infarkt, mozdani udar, cir u stomaku, urinarni kanali, nervi, nesanica,   bio 

lecen u Svajcarskoj ;Sadik Sadiku, torturisan u zatvoru, strajkovao gladju, oboleo ;Mica 

Popovic, Beograd, srce, supruga , supruga obolela od parkinsonove bolesti, njegov sin Jovan 

otpusten iz vojske zbog   loseg zdravlja, ;dr.Gojko Nikolis, Beograd, srce, depresija ;Dobrica 

Cosic, urinarni organi; dr.Veselin Savic, Beograd, srce, krvni sudovi, vaskularni sistem, 

psiho-somatski poremecaji ;Curi Dinore, Kosovo, obolela, strajkovala vise puta gladju ;idajet 

Hiseni, Kosovo, Pristina, torturisan, oboleo ;Halil Alideni, Kosovo, torturisan, oboleo,;dr. 

Vojislav Seselj, uzdrmano zdravlje zbog tortura u zatvoru i zbog strajka gladju, bio izlozen 
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zloupotrebama nad zdravljem   za vreme boravka u zatvoru u Zenici ;dr.Andrija Gams, rak 

debelog creva ;Lazar Konfino, srce ;Laslo Sekelj, Novi Sad, nepoznato ;Dobroslav Paraga, 

Zagreb, visok krvni pritisak, oslabio vid, lumbago, slomljena noga u zatvoru, kostobolja, 

teska   nesanica, bio torturisan u zatvorima, i zloupotrebe nad njegovim zdravljem ;-Smiljan 

Paraga, Zagreb, otac Dobroslava, organski tesko oboleo ;Arna Paraga, Dobroslavova majka, 

rodjena Laufer iz poznate jevrejske  bogate zagrebacke porodice kojoj su komunisti   1945 

godine streljali brata i oca  sve oduzeli, organski  tesko bolesna ;Domagoj Paraga, brat 

Dobroslava, nesanica, insuficijencija pluca, bio mucen u psihijatrijskim bolnicama ;Ernest 

Brajder. Zagreb, prijatelj Dobroslava Parage, jevrejske nacionalnosti, nas saborac i saradnik 

za ljudska prava, po   recima Dobroslava ubijen, можда прво отрован гасом у соби,  a vlasti 

kazale da je izvrsio samoubistvo;Tomislav Dumancic, Zagreb, umro u zatvoru, bolovao od 

srca, tbc pluca, kicme, umro u momentu kada mu je odbijena   zalba za pomilovanje 

;Tomislav Krsmanovic, Beograd, teska nesanica, jake nervne tenzije, problemi sa 

koncentracijom  upotrebom intelektualnog   domena, nema organsko oboljenje, na potiljku 

ima masno tkivo velicine velike jabuke, bio mucen u specijalnim ustanovama,   prete mu 

napadima na zdravlje;Tomislav Jeremic, Obrenovac, tucen, iznuren ;Tomislav Urosevic, 

Sabac, imao nekoliko infarkata;Dragoslav Mihajlovic, Beograd, imao  infarkt, kicma, imao u 

proslosti TBC pluca, iznurenost; Josip Bubnjar. Zadar, zacepljenje krvnih sudova, imao 

veliko masno tkivo na potiljku ;dr.Franjo Tudjman, Zagreb, srce. .akutni bronhitis, kicma, 

krvni sudovi, supruga obolela do raka, ima dva sina, oba   ozbiljno bolesni, :jedan od 

nesanice, upale bubrega, oci, cir na zelucu, a drugi od nerava i srca, cerka od nerava i 

nesanice,  imala proces na plucima ;Matija Beckovic, Beograd, cir na 12 palacnom crevu 

;Dragoljub Ignjatovic, Beograd, cir na zelucu, poremecaj metabolizma, teska anemija, 

astenija, reuma, psiho-somatski   poremecaji, teska nesanica, depresija, imao u proslosti tbc 

proces na plucima, nervi, za vreme boravka u zatvoru mu   iznenada ispalo18 zuba, za mesec 

dana koji su ranije bili zdravi, zali se na zloupotrebe medicinom, bakterije, gas ;brat Petar 

Ignjatovic, Beograd, cir na dvanaesto palacnom  crevu, intenzivna nesanica, psiho-somatski 

poremecaji ;njihov otac Svetomir Ignjatovic, profesor univerzitet a, preminuo, bolovao od 

apopleksije,  srca, bio oduzet 10 godina,   embolija, supruga Dara preminuila od 

parkinsonove bolesti, imala u proslosti tbc proces na plucima, takodje oboje patili 

od   intenzivne nesanice;Vlado Gotovac, Zagreb, kaze da je u zatvoru u Velikoj Gradiski bio 

namerno inficiran zarazenim spricom i bio tesko   bolestan od hepatitisa,  ciroza jetre, 

gastritis, supruga obolela od raka materice, cerka nervi i psiho-somatski poremecaji.Zali   se 

na zloupotrebe medicine i gas u prostorijama ;Milovan Danojlic, Beograd, kamen u bubregu, 

imao operaciju, imao u mladosti zloupotrebu psihijiatrije u politicke svrhe;Nikola Novakovic, 

Sarajevo, srce, lumbago, krvni sudovi, urinarni kanali, kardio-pulmonarni problemi ;Milisav 

Zivanovic, Stalac, jetra( obolela posle veceg broja injekcija koje su mu bile date nasilno u 

kaznene svrhe u   Pishijatrijskoj bolnici Centralnog zatvora u Beogradu, kaznjen sto je bio 

optuzio uticajne za korupciju).Rozacija, tromboza,;zakrecenje krvnih sudova, dva infarkta, 

srce, zeludac, astenija, zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe ;Radisav Zivanovic, 

brat Milisava iz Stalaca,srce, cir na zelucu,prostata, teska nesanica, astenija, depresija, psiho-

somatski   poremecaji.Zali se na zloupotrebu medicine, subverziju, zali se na policiju koja 

progoni nevine a ne one koji ruse drzavu ;Aspazija Lega, Skoplje, supruga Milisava 

Zivanovica, bilo joj zapreceno smrcu da ne posecuje Milisava u zatvoru, isto 

I   T.Krsmanovicu koji je nekoliko godina posecivao M.Zivanovica jednom nedeljno u CZ -u 

u Beogradu, bila relativno dobrog   zdravlja, umrla iznenada u Skoplju 1983 godine, rodbina 

urucila zahtev sudu, da se ispita uzrok smrti,navodeci tvrdnju da je   neko otrovao, i da joj 

pustaju bez njenog znanja otrovan gas u stan.;Dusan Vukalovic, Beograd, zali se na tenzije, 

osecaj straha, pretnje medicinom ;Nikola Barovic, jake nervne tenzije, vrsta astenije, otac 

Jovan Barovic poginuo u saobracajnoj nesreci( nekoliko dana pre   smrti  se zalio 
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T.Krsmanovicu  на састанку у Хотелу‖Москва‖ da mu prete smrcu), majka Dusanka zatim 

takodje imala saobracajnu nesrecu i tesko   povredjena, nepokretan invalid u kolicima, sestra 

bila pretucena 1968 od udarca policije uleteo  joj zub u pluca, jedva ostala   ziva. Nikola i 

Dusanka se zale da su saobracajke bile rezirane;  Vladmir Markovic, Beograd, nervne tenzije, 

iscrpljenost ; -Radoslav Markovic, otac Vladimira, visok pritisak ;Branka Markovic, majka 

Vladimira, reuma, besika ;Adem Demaci, lose zdravlje; Predrag Palavestar, nepoznato 

;dr.Zarko Trebjesanin, nepoznato ;dr.Radovanovic, direktor Kriminoloskog instituta-

anksioznost ;Miroslav Radovanovic, Beograd, srce, bubrezi, nervi, pritisak,secer, krvni 

sudovi, nesanica, depresija, iscrpljenost ;dr.Svetozar Stojanovic, Beograd, ceste i intenzivne 

glavobolje, spondiloza, premor ;Dragisa Terzic, preminuo, bolova od srca, vise organskih 

oboljenja, rak pluca, imao tesku saobracajnu nesrecu ;Bajram Ajeti, Podujevo,posledice po 

zdravlje od progona injekcijama ;Bedri Ajeti, zdrav ;Djordje Simicic, Lok, ruiniran ;Zink 

Antun, Zagreb, torturisan elektro-sokovima, po genitalijama, i na razne druge nacine, tesko 

oboleo ;dr.Nikola Milosevic, Beograd, krvni sudovi ;dr.Vojislav Kostunica, ima problema sa 

kicmom;dr.Mihajlo Markovic, Beograd, operisao zuc 1968 godine, operisao masno tkivo na 

ledjima;Josip Bilusic, Dalmacija, elektro-sokovi po genitalijama, gas u prostoriji, tesko 

oboleo;Dragomir Olujic, organski zdrav ;Pavluska Imsirovic,Beograd, strajkovao gladju, ima 

problema sa zdravljem;Jelica-supruga Pavluske, ima takodje probleme sa zdravljem,mala 

cerkica za vreme sudjenja ocu 1984 godine, i 1985  godine pokazivala znake nervne i 

psihicke prenapregnutosti i neprilagodjenosti ;  Miodrag Milic, zvani Mica doktor,Beograd, 

krvni pritisak,oboleo organski ;-Vladimir Marjanovic, Beograd, nervne tenzije, nesanica, 

astenija, imao u proslosti probleme sa srednjim uhom, bio tucen u   zatvoru ;Ljiljana 

Marjanovic, supruga Vladimira, ima probleme sa zdravljem ;Gordan Jovanovic, zdrav ;Milan 

Mikolic, Beograd, strajkovao gladju u zatvoru, ima problema sa zdravljem;Zlatko Tomicic, 

Zagreb, infarkt, mozdani udar, imao proces tbc na plucima, 3 cira na zelucu, nesnosna 

nesanica, problemi   sa nogama, supruga ,reuma, nesanica, cir u stomaku, pritisak, izgleda da 

boluje i od leukemije, ;cerka:rahitis, reuma,   slabasna; sin:dok je bio u zatvoru je imao 

proces tbc na plucima ;Manda Paric,Bosna,tesko obolela, imala u zatvoru tesku operaciju 

;Marko Veselica, Zagreb, teska nesanica, pritisak, nervi, stomak, depresija, ;supruga:nervi i 

prema informacijama  ima rak dojke;cerka:nervi;majka umrla do infarkta posle posete njemu 

u zatvoru ;dr. Dimitrije Bogdanovic, Beograd, umro od raka na plucima ;Milovan Djilas, 

Beograd, srce, vene, reuma, imao ranije probleme sa kicmom u blazoj formi ;Stefica Djilas, 

bubrezi ;Aleksa Djilas,imao zdravstvenih teskoca za vreme sluzenja  vojne obaveze  sto je 

izazvalo zabrinutost i sumnje roditelja ;Vukica, cerka Milovana Djilasa, nepoznato ;Akim 

Djilas brat Milovana Djlasa, nesanica, gastritis, prostata Stojan Cerovic, Beograd, zdrav, u 

detinjstvu imala porodica progone, imao teskoca sa zdavljem;Komnen Cerovic, zdrav ; MIlka 

Cerovic, imala u poslednje vreme probleme sa zdravljem, ;dr. Neca Jovanov, srce, reuma, 

problemi sa nogama, zali se da mu prete zdravlju ;dr.Dragoslav Srejovic, Beograd, nepoznato 

;dr.Radovan Samardzic, preplasen za svoje zdravlje;-dr.Ljuba Tadic, Beograd, reuma, 

problemi sa bubreznim kanalima; Boris Tadic, sin Ljube Tadica, zdrav ;Veselinka 

Zastavnikovic, supruga Borisa, zdrava ;Dragoljub Micunovic srce, infarkt ;Biljana Jovanovic 

se zali na napade na zdravlje sestre, i porodice  pretnje njoj ;-Dragan Lakicevic, Beograd, 

zdrav ;Dusan Cetkovic, Beograd, ujak Biljane Jovanovic, visok krvni pritisak, srce, nesanica, 

nervne tenzije, ruiniran, zali se na zloupotrebe sa zdravljem dok je bio u CZ( Centralnom 

zatvoru), lekovima, hemikalijama, gasom  

-Svetlana Slabsak, Beograd, nepoznato , 

-Vladeta Jankovic, Beograd, nepoznato  
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-Vladislava Ribnikar, Beograd, nepoznato  

-Srdja Popovic, Beograd, nepoznato  

-Julija Nojman, Beogrад, непознато  

-Aleksandar Petrov., Beograd, nepoznato  

-Zoran Gluscevic, Beograd, nepoznato  

-dr.Zarko Gavrilovic, nesanica, srcani problemi  

-Alek Vujadinovic, oboleo  

-Ljiljana Sop, nepoznato  

-Vuk Draskovic, povremene jake nervne tenzije i nesanica  

-Radmila Lazic, zdrava  

-Velimir Cvejic, Beograd, tesko bolestan  

-Tanja Petovar, Beograd, nepoznato  

-Branko Copic, depresija, samoubistvo  

-Ivan Prekajski, Beograd, nesanica, depresija, problemi sa jetrom, krvnim sudovima, za 

vreme hapsenja i zadrzavanja  u zatvorima oduzimani mu lekovi po kazni, pretili mu da ce 

ispitivati majku tesko organski bolesnu i da ce joj na taj nacin izazvati srcani udar, infarkt, 

tucen u vise navrata, njegova majka:dijabetis, bubrezi, pritisak, alergija;otac :umro do raka, 

bio u zatvoru .Жали се на злоупотребе са здрављем, гас у стану. 

-Ljiljana Knezevic, Beograd, problemi sa zdravljem  

-Zagorka Pesic, imala problema sa zdravljem poslednjih godina  

-dr.Vesna Pesic, nervne tenzije,  

-Dragan Stanic, srcane tegobe, saobracajka, gas u prostorijama  

-Avdi Latifi, Kosovo, cir na zelucu, zuc, reuma, nesanica, nervi  

-dr.Svetlana Knjazeva, nepoznato  

-dr.Nebojsa Popov, Beograd, reuma  

-dr.Trivo Indjic, Beograd, nepoznato  

-Anton Filcic, Hrvatska, jetra, vene,arterio-skleroza,gas u prostorijama  
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-Ante Prpic, Hrvatska, insuficijencija bubrega, cir zeludca, tbc, ruiniramo zdravlje  

-Zvonimir Cicak,Zagreb, dva cira na zelucu, otav Z. Cicka :rak;sestra:nervi;ima tri 

brata:jedan boluje od infarkta, druga dva takodje organski obolela  

-Nezir Mehmet, Kosovo, zacepljenje vena u nogama, oci, reuma,   

-Mуs Musa, lumbago, slomljena  noga  

-Halit Osmani, Kosovo, nervi, psihicki, nesanica, cir na zel;ucu  

-Vladimir Persic, Sibenik, posledica elektro-sokova na mozak, ruiniran organski i psihicki  

- Janko Sarajlic, astenijia, cinio vise strajkova g ladju,  zatvorima, jetra, oboleo  

- -Milos Bogdanovic, Beograd, zdrav organski, bio tucen od organa vlasti  

- -Dragutin Spajic, Beograd, problemi sa srcem  

- -Milenko Ribic, Beograd, bazedova bolest, srce, ruiniran  

- -Snezana Kojic, Beograd, iscrpljena psihicki i organski  

- -Vladimir Seks, Osijek, srce, cir u stomaku  

- -dr.Alija Izetbegovic, srce, lose zdravlje  

- -Antonije Isakovic, Beograd, angina pektoris  

- -dr.Dragoljub Micunovic, Beograd, bergerova bolest, srce, rеuma  

- -Borislav Mihailovic-Mihiz, Beograd,angina  pektoris, supruga Milica pogunula u 

saobracajnoj nesreci  

- -Djordje Janjic, Beograd, kicma  

- -Vladimir Dedijer, oboleo tesko  

- -Nikola Jager, Hrvatska,ciroza jetre, dijabetis, tbc  

- -Slavko Vrbanic, Zagreb, infarkt, oci, dijabetris, visok krvnii pritisak  

- -Marko Dizdar, Zad ar, arterio-skleroza, pritisak, distrofija, misica, nervi, psihicki, srce, 

poremecaj ravnoteze  

- -dr.Ivan Jankovic, Beograd, nepoznato  

- -dr.Kosta Cavoski, zdrav, otac umro od infarkta  

- - Mirko Sunic, Zagreb, kila, prostata, pluca,   
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- -Vjenceslav Cizek, Hrvatska, oci, mozdani udar, senilnost, ruiniran  

-Jovo Ilic, Bosna, ruiniran  

-Franjo Vidovic, Sarajevo, pluca  

-Franjo Bilandzic, Zagreb, psihicki problemi  

-Branko Hodak, Zagreb, oboleo  

-Stjepan Jankovic, Zagreb, infarkt, visok pritisak, tbc  

-Jovo Juric, Zagreb, premlacivan u zatvoru, bubrezi, mokrio krv, nesanica, cir na zelucu  

-Djuro Krznar, Zagreb, srce, stomak, zapaljenje zglobova  

-Mart Andrija, Zagreb, vrlo lose zdravlje  

-Vinko Martinovic, Vinkovci, premlacivan izbijeni mu zubi iz vilice, elektro-sokovi po 

genitalijama  

-Zarko Puhovski, Zagreb, lose zdravlje  

-Sime Balen, Zagreb, angina pektoris, srce, infarkt, apopleksija  

-Marko Bolen, sin Sime Balena, od udarca pendrekom u glavu tesko oboleo, supruga Sime 

Vica Balen tesko obolela, umrla  

-dr.Jure Juras, Zagreb, iscrpljen, dve sestre kao mlade izvrsile samoubistvo  

-Goranko Djapic. Beograd, jetra, gastritis, psiho-somatski poremecaji  

-Jelka Ratkovic, Beograd, zdrava  

-dr.Zarko Trebjesaniin, Beograd, specijalna vrsta melanholije, depresija  

-Nedjo Maric, Beograd, nervne tenzije  

-dr.Vladan Batic, zdrav  

- Mihajlo Mladenovic, srce  

- -Micki Dragoslav Nikolic, zdrav  

- -JOvan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku  

- -Dusan Boskovic, Beograd, astenija, srce, depresija  

- -Predrag Гajic Kijuk-Beograd, migrena, glavobolje  
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- -Predrag Bogdanovic Sci-zdrav  

- -Dusan Bogavac, srce  

- -Jasminka Radetic, Beograd, dijabetis  

- -Obrad Savic, Beograd, zdrav  

- -Lazara Stojanovic, Beograd, nepoznato, Vojislav Stojanovic, Beograd, spondiloza  

- -Momcilo Zivojinovic, Beograd, bubrezi  

- -Djordje Janjic, Beograd, imao vise operacija kicmenog stuba  

- -Marija Kikic, Beograd, imala problema sa zdravljem  

- Bora Kuzmanovic, Beograd, zdrav  

- -Milic Krsmanovic, Beograd, organski zdrav, nervne tenzije, astenija, depresija, , tucen od 

vlasti  

- -Milic Krsmanovic, Uzovnica, bio obolio od tbc, umro  

- -Krsman Krsmanovic, Uzovnica,preminuo od tbc  

-  --prota Sava Bankovic, Vrdnik, runirano zdravlje  

- -prota Milan Bogdanovic, oronuo  

- -Momcilo Selic, Kanada, bio oboleo u zatvoru od tbc  

- -Marko Vidovic, posledice strajka gladju  

- - - Mihajlo Mihajlov, Beograd, lose zdravstveno stan je  

- -dr.Ivo Marinovic, srce, zali se na gas u prostorijama  

- Milic Stankovic od Macve, ima zdravstvenih problema  

- Ivan Stojanovic, nervne tenzije, nesanica  

- Borka Pavicevic, nepoznato  

- dr.Nina Drndarski, nervne tenzije  

- SDB SFRJ je optuzena za ubistva ili pokusaje ubistva vise Jugoslovena u inostranstvu:  

- Branko Busic, hrvatski emigrant "zatvorenik savesti "AI, ubijen u Parizu 1978 

godine;Nikola Milicevic, politicki emigrant ubijen u Frankfurtu na Majni 1980 godine; Dusan 

Sedlar ubijen u Diseldorfu 1980 god; Insat Gervala, ubijen u Stutgartu 1983 g; Bondus 
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Gervala, ubijen u Stutgartu 1983 god; Stjepan Durkovic ubijen jula 1983 god na Zapadu; 

Franjo Goreta ubijen u 

SRN decembra 1980 godine; Rasim Zemljaj, ubijen u SRN maja 1981 godine.  

 -Poznati su slucajevi kidnapovanja Jugoslovena u inostranstvu od strane SDB SFRJ ( napred 

su pomenuti Vlada Dapcevic I Bata Todorovic).Takodje uhvaceni su agenti SDB SFRJ u 

Nemackoj sa imenima 52 Jugoslovena  koje je tamo trebalo da likvidiraju,  kod njih su 

nadjene hemikalije za tu svrhu, otrovi, da stave u stanove ili pica , u obliku tableta , ili 

gasovitog spreja.Zadnjih godina je bilo sudjenje u Istambulu, Turska,  agentu SDB SFRJ koji 

je imao zadatak da tamo na razne nacine likvidira jugoslovenske gradjane koji tamo zive.  

 Sa pravom se moze postaviti pitanje:"Ako su organi  SDB SFRJ tako drski i opasni sa onima 

koji im ne konveniraju zbog necega ( a razlozi za nekonveniranje u vrlo brojni, cesto 

iracionalni)i koji zive u nostranstvu, sta tek cine sa onima ovde u zemlji"?  

-Radomir Radovic, Beograd, u prolece 1984 godine uhapsen zajedno sa grupom posle cega je 

usledilo famozno sudjenje sestorici, zatim je pusten, i onda nadjen mrtav u svome stanu, 

vlasti rekle da je izvrsio samoubistvo, rodbina optuzila vlasti za ubistvo, povela sudski 

proces, takodje javnost slicn tvrdi  

-Ivan Zografski, Sarajevo, ciroza jetre, dijabetis, srce  

-Ivan Pletikosa, Zagreb, nepoznato  

-Luka Prcela, Split, nepoznato  

-Hamza Ashlim, Kosovo, nepoznato  

-Hanetija Avdagic, Bosna, nepoznato  

-Vlastimir Avramovic, nepoznato  

-Milorad Novakovic, Zrenjanin, kila. cir na zelucu, teska nesanica, astenija, depresija, 

strajkovao gladju vise puta  

-Ruska Slavoвa Novakovic supruga Milorada Novakovica, politicki emigrant iz Bugarske, 

bila je po dolasku u SFRJ obilela, imala probleme sa zdravljem i u Bugarskoj, u Zrenjaninu 

pala sa bicikla, i imala tesku povredu mozga, 1980 g u zatvoru u Kraгujevcu je umrla, vlasti 

tvrde da je izvrsila samoubistvo, Milorad pak tvrdi  da je ubijena od vlasti  

-Rexhep Belideme, Kosovo, nepoznato  

-Selih Behmen, Bosna, nepoznato  

-Dragomir Stojanovic, nepoznato  

-Dragisa Paunovic, Beograd, bio tucen  

-Zoran Matic, Beograd, bio tucen  



2135 
 

-Eduard Kocbek, Slovenija, preminuo., bio tesko bolestan  

-Vijekoslav Naglic, Vinkovci, razoren organski i psihicki  

-Goran Bjedov, Beograd, diskopatija, gastritis, spondiloza, tucen od vlasti  

-Jovan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku, nesanica  

-Zoran Abramovic, Beograd, nepoznato  

-Dragoslav Dragicevic, Beograd, o njemu se brinuo dok je bo u zatvoru knjizevnik Dragoslav 

Mihailovoic, iz Beograda, je bolovao od srca i vise organskih bolesti, kao i od raka grla( 

pricao mi je D.Mihailovic je da je pijan grdio Tita),  

-Milorad Belandzic, Beograd, nepoznato  

-Slobodan Drakulic, Beograd, nepoznato  

-dr.Josip Zupanov, Zagreb, srce, pritisak, nervi, oc , nesanica  

-Milisa Dakic, Beograd, rodjak Radomira Рadoviica, sind poznatog cetnickog vodje Dakica, 

nesanica , жалио се на претње здрављу 

-Branko Pavlovic, Beograd, rak pluca  

-Milisav Zivkovic, Beograd, oboleo organski  

-Zoran Acin, Beograd, nepoznato  

-Mirko Beatovic, Beograd, srce, infarkt, pritisak i druge organske bolesti, rak debelog creva, 

preminuo  

-Aleksandar Beatovic, Beograd, oboleo  

-Jelena Beatovic, supruga, organski obolela  

- Tanasije Mladenovic, nepoznato  

- -Dinda Petkana Purtic, Beograd, srce, apopleksija, rak debelog creva  

- -Vinko Zec, Marijanci, Slavonija-oboleo, pretucen  

-Marko Zivkovic, Beograd, dijabetis, oboleo organski,   

-dr. Bora Savic, Beograd, srce, nervi, depresija, psiho-somatski poremecaji, gas u 

prostorijiama  

-Golub Bakic, Beograd, cir u stomaku, teska nesanica,  njegov brat poginuo u 

saobracajnoj  nesreci  
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-Vera Bljajic Karagic, Beograd,  rak dojke, brat srce, otac Dobroslav umro od srca, sin 

poginuo u saobracajnoj nesreci , жали се нѕ претње здрављу, гасом 

-Jоvanka Kokotovic, Sibenik, Beograd, infarkt, apopleksija, nesanica, KRVNI SUDOVI, otac 

ubijen u zatvoru,  

-Veljko Dunjic, umro od srca  

-Jozo Ivicevic, Zagreb, depresija, nesanica  

-Tonci Marinkovic, Hrvatska, migrena, glavobolja, bio tucen pendrecima po glavi  

-Djura Bogovic, pluca, oci  

-Ante Znaor, Hrvatska, tezak oblik cira u stomaku, zeludac  

-Djuro Perica, Hrvatska, torturisan elektro-sokovima po genitalijama  

-Tvrtko Milos, Zagreb, premlacivan, torturisan elektro-sokovima  po genitalijama, tbc 

kostiju, anemija, deca u domu, razbijena porodica, otac politicki emigrant  

-Budisa Drazen, zagreb,cir u stomaku, tbc  

-Goran Dodig, Zadar, oboleo organski  

-Lin Veljko, rak pluca  

-Vasiljka Radicevic, Beograd, depresija, organski obolela  

-Bikicki Djordje, Radinci-Srem, brutalno premlacivan u zatvorima, bruh, prostata, reuma, 

glavobolja, depresija, nesanica, teska anemija  

-Milic Roman, Novi Sad, nervi, oboleo organski  

-Vladimir Dapcevic, Brisel, oboleo  

-Perovic Mileta, Crna Gora, oboleo organski  

-KUlasin Radomir, Srbobran, prostata, pritisak  

-Sepa Svetozar, Novi Sad, premlacivan brutalno, prostata, jetra, srce,  

-Visic Marko, Zrenjanin, teska nesanica, nervi  

-M.Sargin, Novi Sad, umro  

-Zec Nikola, Vojvodina, nepoznato  

-Niazi Koc, Gnjilane, zdrav  
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-Lazar Veselinovic, Zrenjanin, premlacivan, teska nesanica, prostata, reuma  

-Vucic Drago, Beograd, nesanica, cir na 12 palacnom crevu, brat poginuo 1979 g u 

saobracajnoj nesreci  

-Meliha Salihbegovic, Bosna,  dr. Veselin Music,  Branko Vidovcek, Bosna, nepoznato  

-Jovica Mihajlovic, Beograd, tucen u zatvoru  

-dr. Dragutin Trumbetic, Beograd, nepoznato  

-Franc Miklovsic, nepoznato  

-Mileta Bulat, nepoznato  

-za sledece osobe se ne zna stanje zdravlja:Zvonimir Kisc-Dubrovnik, Miodrag JOksimovic-

Z.Aleksic-,Marija Penic-Karlovac, Ivan Zelembre-Osijiek, Nenad vasic-Beograd, Marko 

Kovacevic-, Ivan turundzic, Nikodije Nikic, Guni Sulaj, Muhamed S alani, Hasi Maliki, 

Nedjo Janic-Bosna. Momcilo Janjic, Milomir Asanja-Bosna, Vojkan Nesovic, Muharem 

Hasanbegoviic, A. Curovac, Mirko Rajcic, Marko jurkovic, Miroslav Cvetkovic, Mihailo 

Boskovic, Ante Rakic, I 

rajnica, Marko Jurakovic, Mirko Rajcic, Kseli Feriti, U Zuli, Skender Hajredin, Sabit Veseli, 

Daut Rasani, Kadri Osmani. 

,Hisan Gervala, Sefket Jasar, R.Plana, Avdi Kelendi, Avdil Lebu, Iso DEkaj, Sulejman 

Kukola  

-Dusan Boskovic, Beograd, srce  

-Dusan Radovic, Beograd, bolovao od raka, umro  

-Natasa Tomic, Beograd, cerka profesora Boska Tomica, elektro-sokovi po mozgu, otac 

umro, brat Misa pretucen,slomljena kicma, majka tesko bolesna  

-Dusan Vukovic, Beograd, umro 1984 godine, u nama nepoznatim okolnostima  

-Vladimir Bulatovic-Vib, oboleo od vise bolesti, srce  

-   -Mira Aleckovic, teska oboljenja u porodici  

  -Jovan Lukic, Sarajevo, cir na zelucu, nesanica, nervne tenzije, astenija, srce, posledice 

progona elektro-sokovima, gas u   prostorijama  

  -Vera Nikolic, Sarajevo, nesanica, ruinirana  

  -brat . Sarajevo, ruiniran  

  -Dusan Sarjanovic, Novi Sad, Novi Sad, premlacivan divljacki na Golom otoku,u vojnoj 

bolnici na Kuniscaku u Zagrebu,   mucen elektro-sokovima po mozgu  
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  -Nikola Sarjanovic, otac, Novi Sad, srce, visok pritisak, imao tbc proces na plucima, 

nesanica, glavobolja, depresija, brat   Mato takodje politicki proganjan, poginuo u 

saobracajnoj nesreci u Splitu 1971 godine, supruga Nikole obolela organski  

  -Radomir Smiljanic, ruiniran  

  -Radomir Veljkovic, Krusevac, runiran  zdravstveno, imao tcb proces na plucima  

  Evo podataka o zdravlju onih koji su 1973 potpisali peticiju  za oslobadajnje Radomira 

Veljkovica ,Krusevac, iz zatvora:  

  -Dragan Veljkovic, Krusevac, infarkt, srce, cir na zelucu, nesanica, anemija, astenija, 

depresijia, itd  

  -Andjelija Veljkovic, " visok pritisak, oronula  

  -Jugoslav Veljkovic, Kanada, lose zdravlje, ispred progona napustio zemlju  

  -Ljiljana Sakan, ima probleme sa zdravljem, rak?  

  -Radoslav Veljkovic, vise organskih bolesti,  

  -Sonja Dasic, ruinirana  

  -Radmila Miloradovic, Bela Crkva,tesko obole,a  

  -Miodrag Mutavski, Vrsac, srce, cir na zelucu  

  -Milen Miladinovic, Krusevac,rak, umro  

  -JOvanka Miladinovic, Krusevac, organski obolela  

  -Zoran Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

  -Ljubinka Veljkovic, Krusevac, runirana  

  -Radmilo MIliadinovic, Krusevac,pluca  

  -Dusan Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

  -Dragomnir Miladinovic, Krusevac, rak na licu  

  -Dragica Miladinovic, Krusevac, obolela organski  

  -Radoslav Miladinovic, cir na zelucu, ruiniran  

  -Zora Nisavic, Bela Crkva, tesko obolela  

  -Snezana MIladinovic, Krusevac iznurena  



2139 
 

  -Dobrila Miliadinovic, umorna  

  -Milija Miladinovic,z drava  

  Evo podataka o zdravlju jos nekoliko disidenata:  

  -Slobodan Zivkovic, Beograd, nesanica, nervne tenzije,premlacivan u zatvorma, proganjan 

bio injekcijama,   

  -Zivojin Zivkovic, Gladjenovac Valjevo, premlacivan, tortura injekcijama,  saobracajka  

  -Zivota Zivkovic, isto  

  -Bozidarak Zivkovic, slicno  

  -Bozidar Zivkovic, slicno  

  -Andreja pekovic, srce, nervi  

  -Rastko Zakic, zdrav  

  -Mladen Srbinovic, nepoznato  

  -Nebojsa Popov, iznuren  

  -cerka Nebojse i supruga, nepoznato  

  - Andrej Pelikan, iznuren  

  - -Milic Stankovic, oboleo  

  - Marijana Petkovic, nepoznato  

  - -Miroslav Visic, nepoznato  

  - -Ivan Stojanovic, ruiniran-brat ubijen  

  - Dusan Pokorni, iznuren  

  - -Olga Jeftic, iznurena  

  - -MIlan Dimitrijevic, zdrava  

  - -Ljubica Dimnitrijevic iznuren  

  - -Mladen Dimitrijevic, iznuren  

  - -   - Za sledece osobe ne znamo podatke o zdravlju: Dragutin Stepanovic, Serif Aslani, 

Gofur Loku, Ksavit Barjaktari, Skifiri   Mitati, Ebili Lazim, Ksaladin Rustemi, Fadil, Blaki, 

Shetki shitri, Remzi Ljusi, Hali Ismaili,i Sabri Lusa, Bislim Ahmeti, Daut   rasani, ( za 
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poslednij 5 zatvorenika uimamo podatke da su bili premlacivani), Iksim hota, bio 

torturisamn, Bejtulah hatimi,  takodje, dr. Ante Kovacevic , Dragan Бogdanovski, Ismet 

Кasumagic, Edhem Bicakcevic, Dervis Djurdjevic.  -  

             Zakljucak: U prilogu su dati podaci o zdravlju  oko 600 osoba, za ogromnu vecinu je 

data bilo kakva informacija o zdravlju,   svesni  smo da nismo imali tacne podatke, i da su 

ovo nedovoljni i nepotpuni podaci.  

           Uprkos navedenih objektivnih ogranicenja u prikupljanju podataka o zdravlju ove 

populacije, sto se tice primenjene   metodologije, ipak smatramo da je prikupljeno dovoljno 

podataka da bi se mogla steci kakva takva predstava o zdravlju   ovih kategorija gradjana.  

           Jasno je da su skoro svi"politicki zatvorenici"tesko oboleli, da su mnogu umrli u 

zatvorima ili po izlasku otuda. Sto se tice   kategorija" disidenti""borci za ljudska prava" 

itd,  vidljivo je da je i njihovo stanje zdravlja vrlo lose, daleko .losije nego li   vecine 

gradjana.  

               Observirajuci podatke o zdravlju ovih kategorija gradjana , zapaza se narocito 

prisustvo sledecih oboljenja: infarkt i srcana   oboljenja, kardiovaskularne bolesti, krvni 

pritisak, dijabetis, bubrezi, jetra, cir u stomaku, nervne i dusevne bolesti, nesanica,   depresija, 

astenija, anemija, glavobolja, povecan broj tuberkuloze. Ima i daleko vise pojave raka nego li 

kod drugih.  Registruje se drasticno veca prisutnost saobracajnih udesa, svakojakih 

traumatizama, svakojakih drugih udesa, I   samoubistava, nego li kod ostale  populacije.  

             Vodeci racuna o prednjem predlazemo nadleznim drzavnim organima sledece:  

  -da stvore jednu drzavnu komisiju  

  -ona bi trebala da podrobno ispita  stanje zdravlja politickih zatvorenika i uzroke istoga  

  -da pokrene postupke da se isto popravi i uslovi zivota i mediciniske nege u zatvorima  

  -da se omoguci njihovo lecenje  

  -da se stavi na dnevni red pitanje zloupotreba sa zdravljem i politizacije medicine i uzmu 

obzir zalbe mnogih da su im vlasti   nanale stete zdravlju zbog njihovig angazmana na 

unapredjenju ljudskih prava  

                Zelimo ovoga puta da ukazemo na duboko uvrezenu predstavu u svesti organa 

vlasti  o politicki nekonformnim osobama   koje su vidjene nazalost sasvim pogresno , kao 

krajnje drustveno  opasne  i kao takvi stavljeni van zakona, kao  "leprozni". To vuce korena 

jos iz ratnih dana II Svetskog rata i poratnih dana obracuna sa "reakcijom".Nazalost ovde 

se   stanje ne menja. Zahtevamo da se izmeni stav i predstava i postupci prema svim ovim 

kategorijam,a gradjana.  

               Upozoravamo da se nastavlja lakirovka( ukrivanje istine). Ove osobe su 

dobronamerne najcesce i njihove kritike ukazuju na   ono sto ne valja i sto treba poboljsati. 

To je dragoceni izvor informacija o nesavrsenosti  drustva. Umesto da to bude   usvojeno, 

njih satiru. Cime se ukrivaju dekadencija  i njeni uzroci, i sprecavaju korektivne mere, i 
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ubrzava propadanje na   svim nivoima, sto vodi u sve dublju galopirajucu krizu, rastakanje i 

raspad zemlje i sve moguce tenzije.   

  NAPOMENA AUTORA( 2017 godinа). 

          Danas je stanje zdravlja vecine vrlo lose, mi smo jedna od najbolesnijih ( i najstarijih) 

nacija ne samo Evrope nego i sveta.  Uzroci su prikazani u podacima o zdravlju ovih 

gradjana- to je uzelo maha.Nacija danas bukti u pozaru losih procena. I   zdravlje vecine i 

dalje propada.  

Кrivci su tranzicioni profiteri, oni koji  ukrivaju istinu, krivicu prebacuju na druge, da bi tako 

ĉuvali netaknut STATUS QUO., 

-Документ број 134. 

-19 новембар 1987.године. СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА . Одбору за 

проучавање геноцида Презентација закључака истраживачког пројекта „Како 

политички квалитети утичу на друштвени положај―? 

 

 Сматрамо за умесно да упознамо САНУ са закључцима истраживачког пројекта у 

прилогу. Молимо да даље изнетим наводима буде одобрена пажња и исти буду 

проучени. Стварање свести о оваквом стању у друштву има пре свега зациљ да 

промовише напоре да се то превазиђе. зато вам се и обраћамо. Група независних 

истраживача квалификованих за истраживања друштвених феномена је у периоду 

1979-1983. г. обавила истраживање које је имало за циљ да утврди како политички 

квалитети (припадност СКЈ, чланство у разним самоуправним и делегатским телима, 

политичка припадност родитеља, учешће у НОБ-и, друштвено политичке функције, 

признања, одликовања, награде) утичу на друштвени положај, запосленост и 

професију, приходе, стан, поседовање добара и некретнина, успех у учењу и 

студирању, породицу и брак, здравље. Истраживачи су се прво обратили надлежном 

државном органу са захтевом да им се изда дозвола за такво истраживање. Упућени су 

на неки од завода који се баве истраживањима социолошких проблема. Али ниједна од 

научно истраживачких установа у Београду, укључујући и САНУ, није прихватила да 

обави истраживање са тако постављеним циљем. 839  
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Истраживање је обављено анкетирањем на репрезентативном узорку од 1.000 

становника Београда. С обзиром на специфичности и циљеве истраживања уколико би 

се испитаницима рекла сврха то би могло изазвати масовна одбијања, сумње, страх и 

неповерење што би имало за последицу прилагођавање одговора и у потпуности 

обезвредило налазе. Да би се ово избегло, испитаницима је речено да се ради о 

медицинском истраживању несанице и још неколико органских обољења. Предочено 

им је да на појаву несанице и споменутих обољења на основу медицинских 

истраживања утичу услови живота, материјални и друшвени положај, стил живота, 

забава, спорт, хоби, разне друштвене па и политичке активности. И да су због тога у 

упитник уграђена питања која се односе на те области: о запослености, каријери, 

приходима, поседовању стана, кућа викендица и вила, материјалних добара, успеху у 

учењу, брачном стању и породици, као и питања која су се односила на разне 

друштвене и политичке активности. Овако дато објашњење испитаници су и 

прихватили и скоро нико од њих током испитивања није изразио чуђење или 

негодовање што у упитнику постоје питања о политичког улози и припадности. 

Анкетари су имали прибављено овлашћење од једног београдског истраживачког 

бироа које је било показано испитаницима пре испитивања. Досада су код нас 

обављана бројна истраживања друштва али ни једно истраживањје није имало за 

задатак да установи прецизно како политички квалитети утичу на друшвени положај и 

наведена обележја, ова област је потпуно неистражена. Пошто то није хтео да уради 

ниједан од званичних института, томе задатку је приступила група независних 

истраживача. 1977. године је публикована социолошка студија „ДРУШТВЕНИ 

СЛОЈЕВИ И ДРУШТВЕНА СВЕСТ― коју је урадила група истраживача Центра за 

социолошка истраживања Института друштвених наука из Београда. Овај 

истраживачки пројект је оцењен као један од најважнијих доприноса социолошкој 

науци код нас од рата до данас. Прилажемо стране из овога рапорта „Општи 

методолошки приступ и социолошке особености друштвених слојева― као и критичку 

анализу методологије примењено у овоме истраживању урађену од стране Томислава 

Крсмановића (руководиоца истраживачког подухвата у прилогу) објављена у часопису 

„Социолошки преглед― број 2, Београд, 1980. године. Код нас је до недавно када се 

радило и истраживањима друштва, то је добро познато, више се тежило да се оно што 

се прокламује потврди него да се открију реалности.(лакировка). Била је присутна 

традиционална терминологија, фразеологија, демагошка патетика па чак и паролаштво 

и пропагандизам. Истраживања друштвених феномена обављана од званичних 

истраживачких установа из разумљивих разлога зато нису могла бити објективна, више 

су имала за циљ да улепшају стварно стање. Научни метод се састоји пре свега у 

објективности истраживача, тачности мерења, континуелном и свеобухватном 

истраживању. Ако се у истраживање пројецирају лични ставови, ако се нешто каже 

„зато што то тврде они горе―, ако примењена методологија пати од озбиљних 

недостатака онда се уопште не може говорити о примени научног метода. Последњих 

година се запажа позитивна еволуција и има све више социолошких истраживања која 

се одликују смелијим и објективнијим приступима али до суштинских промена на 

боље није дошло. 840  
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Свесни оваквог стања, руковођени жељом да на објективан начин анализирају наше 

друштво, ови независни истраживачи су због тога и приступили једном оваквом 

истраживању, желећи на тај начин да сачувају своју непристрасност, не очекујући да 

потврде своје ставове или претпоставке него да дођу до чињеничног стања. Један 

овакав истраживачки пројекат који претендује на примену научног метода и оптужује 

званичну социологију да тако не поступа, мора бити заснован на провереним 

методолошким поставкама и ригорозно поштовати правила и методологију. Упркос 

скромних ресурса, истраживачи су уложили огроман труд који је трајао четири године 

Пошто се ради о врло занимљивим налазима, неопходно је дати детаљнија објашњења 

о примењеној методологији да би се на тај начин осигурала веродостојност и поверење 

у налазе ове студије. Методолошке напомене Познато је да су у нашем друштву скоро 

100 одсто функционера чланови СКЈ, то је случај са око 90% директора сектора, висок 

је постотак чланова СКЈ међу шефовима, шефчићима, пословођама, званични 

социолози или пак сами функционери тврде да чланови Партије лакше долазе до посла, 

брже напредују у служби, лакше решавају стамбене проблеме, више зарађују, у 

просеку имају боље услове живота и школовања деце, итд. Истраживачи су њихове 

овакве тврдње узели као претпоставке које би требало проверити научно фундираним 

истраживањима на репрезентативном узорку. Поступљено је на следећи начин. 

Истраживачи су путем прелиминарног истраживања и упитника који је био пројекат 

дефинитивног упитника, хтели да провере те претпоставке међу својим сродницима, 

анкетирали су све своје сроднике по принципу „без изузетка―, идући од најближег 

степена сродства, тако је анкетирано неколико стотина грађана. Резултати добијени 

овим истраживањем су у потпуности потврдили постављене претпоставке. Затим је 

слично анкетирање обављено по истом принципу са најближим пријатељима, добијени 

су идентични резултати. Одлучено је да су ови налази који су у тој фази истраживања 

још увек били третирани као претпоставке провере на узорку од 1.000 становника 

Београда по принципу случајног избора. Што се тиче величине узорка сматра се да је 

довољно велики за ову сврху и у датим околностима и могућностима. Примењен је тзв. 

„стратификовани рандом самплинг― без адресе и ограничења. Прво су извучене 

поједине београдске општине путем таблице случајних бројева на бази кумулатива 

укупног становништва Београда (први степен). Унутар сваке општине су изабрани 

испитаници (други степен) у зависности од прецизних правила праваца кретања а на 

бази путног листа (у коме је била одређена полазна тачка од које почиње анкетирање, 

правац кретања, улице, зграде, спратови итд). Нарочито је посвећена пажња да број 

„одсутних― и оних који „одбијају― се сведе на минимум, да би се то учинило 

спроведени су изузетни напори. У случају „одсутних― обављене су посете онолико 

пута колико је требало да би се особа пронашла код куће („callback―). Када се радило о 

„одбијању― било је много теже. Као што је речено, ради се о врло специфичном 

истраживању, грађани су неповерљиви на било 841  
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каква испитивања и анкетирања, у нашем друштву анкетирања су прилично ретка, 

поготово у стану, било је и страха од пореских органа или испитивања порекла 

имовине, или било каквих провера од стране државних органа, неповерење према 

питањима о политичком статусу. Овоме се доскочило техникама наступа, 

представљања, првог утиска. Посете су обављане после подне када су сви чланови 

породице на окупу, ван уобичајеног времена поподневног спавања („фијесте―). 

Избегавани су доласци за време обеда или посета, бучна звоњења на вратима, вођено је 

начина о облачењу, уводној фрази, објашњен је циљ посете и анкетирања укратко, и 

вршен апел на допринос испитаника својим одговорима народном здрављу, истицана је 

апсолутна дискреција и потпуна анонимност. А одмах затим је приступано испитивању 

путем упитника који је био тестиран и урађен по принципима методологије 

предвиђеним за овакве сврхе. Захваљујући изузетним напорима број „одбијања― је 

сведен на минимум тако да ни у ком случају на основу методолошких критеријума то 

није могло утицати на поузданост резултата. Анкетирање је обављано на лицу места у 

стану, испитиван је само један од чланова породице изнад осамнаест година старости а 

који је био изабран по одређеним правилима и процедури. Истраживачи су учинили 

изузетан напор да избегну грешке и методолошке пропусте и евентуалан губитак 

информација које би могао довести до погрешних закључака. До губитка информација 

може доћи: 1) у прављењу узорка; 2) у мерењу. Ригорозно примењена методологија у 

прављењу узрока је онемогућила значајније погрешке а што показује статистички 

значајна сличност појединих варијабли узорка са укупним становништвом Београда 

(пол, старост, брачно стање, поседовање деце, образовање, професија, итд). 

Придржавајући се упутства избегнуте су максимално грешке у раду на терену. 

Упитник је често извор губитака информација и може довести до тешких промашаја и 

грешака. Поготову када се питања односе на тако деликатне теме као што су 

друштвени положај, лична мишљења и политичка опредељења, лични престиж, 

поседовање материјалних добара, новац, породица и брак, здравље. На таква питања се 

нерадо одговара, она фрустрирају испитаника, у питању је „интимност―, „приватност―. 

Нетачни одговори се могу избећи једино умешношћу анкетара у постављању питања и 

употребљеним речима, уводном фразом, постепеном логичком сукцесијом питања. 

Овим се жели постићи да испитаници буду искрени, да не дају „прилагођене― 

одговоре, да се елиминише угађање, конформизам, нетачности из било кога разлога. 

Нарочито је посвећена пажња уводном образложењу и постепеном увођењу 

испитаника, није се одмах „скакало― на главну тему, пажња испитаника је више била 

усмеравана инвестигацији несанице и здравља и са циљем да се онемогући појава 

тензија уколико би они препознали главну сврху истраживања. Питања су била 

„психолошки― прилагођена испитаницима, вођено је рачуна да ниједна реч не повреди 

сујету испитаника, његов лични престиж, представу о себи. Приликом регистровања 

прихода и имовинског стања поступљено је према правилима предвиђеним за 

регистровање ових деликатних аспеката друштвеног положаја. Подаци о политичким 

квалитетима и сигналетички подаци су узимани на крају разговора. Питања политичке 

природе су била на дискретан начин измешана са питањима о забави, хобију, спорту, 

разним рекреативним активностима, тако да испитаници уопште нису могли 

препознати о чему се ради. 842  
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Коришћене су најкраће фразе, најједноставније речи, разумљиве за сваког, избегавана 

је употреба страних речи, строго је пажено да се не поставе питања која нагоне на 

напор размишљања, присећања. Искључиво су употребљавана тзв. питања чињеница, 

на која се одговара са „ДА― или „НЕ― или прецизним одговором који садржи чињенице 

а не мишљење испитаника. Када се радило о питањима о несаници и здрављу, 

регистроване су следеће болести: несаница, инфаркт, срчана обољења, крвни притисак, 

чир у стомаку, дијабетес, камен у бубрегу, жуч, тироидна жљезда... Здравствено стање 

се може прецизно сазнати само медицинским прегледима. У медицинским 

истраживањима се у појединим случајевима, са одговарајућим резервама, може 

прибећи и анкетирању. Пројекат упитника је тестиран и више пута модификован. 

Испитивање је обављено од анкетара специјално обучених за ову сврху. Обрада 

одговора је урађена од стране истраживача и анкетара. Аутори овога истраживања 

стоје на располагању сваком ко жели да изврши увид у њихово истраживање и 

евентуално оспорава даље дате налазе и примењену методологију. Налази: Основни 

закључак овога истраживања је да између чланова и нечланова Партије што се тиче 

анализираних варијабли постоји истински дубок јаз. професија: чланови СКЈ лакше 

долазе до посла, има их мање међу незапосленим, ређе раде посао ван струке, брже 

напредују у струци, на радном месту имају мање стресова, ређе бивају смењени или да 

добију отказ, ређе су предмет дисциплинских поступака и кажњавања, за њих су 

обезбеђена боља радна места и услови рада, обично су они ти који добијају признања, 

награде, медаље, угледнији су, њих обично бирају у органе управљања и делегатска 

тела приходи: они са партијским књижицама далеко више зарађују од оних који их 

немају а сличног су нивоа образовања и демографских карактеристика. Они лакше 

долазе до допунских прихода, хонорара, лакше добијају кредите на радном месту, 

имају разне олакшице и погодности стан: брже долазе до стана, старосно доба када 

решавају стамбени проблем је у просеку далеко ниже него када су у питању 

непартијци, ређе су подстанари или да станују са родитељима, имају веће и 

савременије станове, боље опремљене, чешће са парним грејањем, купатилом, 

телефоном, зграде у којима станују су у просеку далеко новијег датума градње, чешће 

станују у резиденцијалним деловима града. Међу њима се најчешће срећу они који 

имају два или више станова, није ретко да њихова деца као студенти имају комформне 

станове, они много чешће него ли нечланови добијају друштвене станове, чак и када 

имају свој лични стан или кућу у Београду. поседовање материјалних добара: они 

најчешће имају куће у месту становања поред стана, викендице и виле у природи, на 

мору и у планини, њихове зграде су савременије грађене, боље опремљене , 

пространије, боље лоциране, него када су у питању непартијци који их имају такође. 

Они далеко чешће поседују материјална добра као: аутомобил (престижније марке), 

они су ти који имају најчешће два или више аутомобила по породици, далеко чешће 

поседују чамац или јахту, модерне електронске и кућанске апарате, скупоцене ТВ у 

боји, плацеве и разне некретнине, наките, уметничке слике, драгоцености итд. (Подаци 

о висини банковних рачуна нису били регистровани). 843  
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Разлике у стану, поседовању кућа и викендица, некретнина, прихода, материјалних 

добара, између чланова СКЈ и нечланова су такве природе да уопште не могу бити 

објашњене приходима на радном месту који су били регистровани питањима о 

приходима. Објашњења за ово су могућа и захтевају додатне инвестигације а што овога 

пута није било могуће. резултати у учењу и студијама: деца чији су родитељи чланови 

СКЈ су претежно одлични и врло добри, у мањој мери постижу добре и довољне 

резултате а са децом непартијаца је обрнута ситуација. Ово истраживање је дозволило 

да се установи да деца чланова СКЈ средњег стручног образовања постижу приближно 

исте резултате у учењу као деца родитеља који нису чланови СКЈ а који су високе 

стручне спреме. А што је супротно очекивањима, јер што је виши ниво образовања 

родитеља деца би требало да постижу боље резултате у учењу. У категорији деце чији 

родитељи нису чланови партије се запажа још један интересантан феномен, израженији 

је егалитаризам у резултатима учења, између деце родитеља средње, високе стручне 

спреме а у мањој мери и радничке. Напротив, у групи деце чији су родитељи чланови 

СКЈ се запажа врло изражен неегалитаризам у успеху и учењу у зависности од степена 

образовања и професије родитеља. Овај феномен захтева посебну анализу и дугује 

објашњење које је овог пута изостало. Деца родитеља партијаца ређе понављају, боље 

су прихваћена у образовној средини. Студенти из партијских породица чешће 

завршавају студије на време, краће студирају, постижу боље оцене на испитима и на 

дипломском, међу онима који су на пост-дипломским студијама и који припремају 

докторске тезе далеко је више деце из породица партијаца, њих је далеко више међу 

онима који заврше пост-дипломске студије и међу докторима наука. Међу онима који 

врло дуго студирају, тзв. „вечити студенти―, који никада не заврше студије скоро и да 

нема оних који су из партијских породица. Они се уписују чешће на престижне 

факултете, нпр. Медицински. До занимљивих закључака се дошло проучавајући 

социјалну мобилност. На основу налаза ове студије деца чланова СКЈ обично постају 

што и родитељи или пак постижу виши степен образовања и узлазну професионалну 

мобилност. Док деца из породица које нису партијски припадне далеко чешће 

остварују негативну социјалну мобилност. Нпр. уколико су им родитељи високе 

стручне српреме они далеко чешће него што је то случај са децом партијаца иду у 

радничка и техничка занимања. Нарочито је интересантна социјална мобилност до које 

долази склапањем брака између супружника различите политичке припадности. 

Супруга која није члан СКЈ удајом за мужа члана СКЈ обично поприма његов 

друштвени положај,. а што је ређе када се жена члан СКЈ уда за мужа који није члан 

СКЈ, тј. у овоме потоњем случају чешће се остварује негативна социјална мобилност, 

положај жене се деградира. Склапање брака између особа исте политичке припадности 

не доводи до промена или пак у извесном броју случајева долази до јачања тенденције, 

тј. до побољшања или погоршања друштвеног положаја. Аутори истраживања нису 

могли доћи до убедљивих чињеница које би објасниле овакво стање. брачно стање: 

подаци о брачном стању су анализирани и табелизирани према различитим 

демографским и другим обележјима. Циљ је био да се спроведу врло детаљне и 

поуздане 844  
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инвестигације ове области живота и дође до статистичких налаза и мерила. Брачно 

стање узорка је скоро идентично структури брачног стања становништва Београда а 

што је још један доказ исправности узорка и рада на терену као и примењеног 

упитника и испитивања. Међу члановима Партије је далеко мање особа које су ван 

брака, разведених, који живе у продуженом целибату, удоваца и удовица, они раније 

ступају у брак, чешће имају децу, квалитет породичних и брачних односа је да су 

чланови СКЈ ређе незапослени, да раније завршавају студије и школовање и долазе до 

посла, прихода, стана, ухлебљења, имају боље материјалне услове живота, са мање 

стресова здравље: испитивана је само несаница и неколико болести које се сматра да су 

јаче него ли остале изазване условима живота, регистровано је само неколико болести. 

Истраживање је дозволило да се закључи да су чланови СКЈ далеко здравији. То се 

може једино објаснити бољим условима живота., мање стресова. Алкохолизам је 

далеко заступљенији међу нечлановима, као и наркоманија, међу младалачким и 

одраслим деликвентима скоро и да нема чланова СКЈ. Напуштање школе, промашај у 

успеху у школи, бежање од куће, проституција, социјални случајеви, маргиналне 

особе, тзв. социјална патологија су далеко заступљенији међу непартијцима. Овакве 

разлике између чланова и нечланова партије се не могу објаснити тиме да су партијци 

виталнији и способнији, моралнији, јер је немогуће прихватити као рационалну 

претпоставку да постоји корелација између политичких убеђења и личних 

способности. Мада је врло висок постотак чланова то постао из каријеристичких 

побуда то не може бити знак само способности јер је познато да је један од 

критеријума адмисије послушност, тзв. „ауторитарна личност― и да је компетенција 

руководећег кадра у привреди и ван ње ниска, а што се може објаснити недовољним 

поштовањем принципа способности у образовању и професији. Аутори истраживања 

су израчунали за сваког испитаника индекс политичке моћи на основу напред 

наведених атрибута поседовања политичких квалитета и улоге. Установили су да је 

друштвени положај и партиципација у вредностима управо пропорционални 

политичкој моћи, тј. што је индекс политичке моћи виши, у оквиру појединих 

демографских и професионалних индикатора, је боља материјална ситуација, има мање 

развода и особа ван брака, здравији су, постижу боље резултате у учењу, и обратно. 

Истраживање је показало да чланови СКЈ у просеку живе дуже. Истраживачи су 

вршили разне анализе. Тако су подвргли додатним инвестигацијама све оне особе које 

нису чланови СКЈ а које су што се тиче следећих варијабли далеко изнад просека у 

узроку: стана, прихода, поседовања материјалних добара. Циљ је био установити да ли 

су ове особе исто тако изнад просека и што се тиче других варијабли: успех у учењу и 

студирању, брак и породица, здравље. Установили су да се у овоме случају ради о 

приватном сектору, повратницима из иностранства, онима који су продали земљу 

родитеља на селу, наследили од родитеља, или пак стекли то захваљујући разним 

коинциденцијама. Показало се да је код ове групе испитаника успех у учењу, далеко 

лошији него код сличних категорија испитаника, више је особа ван брака, без деце, 

лошијег су здравственог стања. Код ових особа је изражена напред наведена социјална 

патологија. Установили су једно правило. А то је да је успех у учењу, стопа развода, 

продуженог целибата, удовиштва, здравље, случајеви социјалне патологије обрнуто 

пропорционална висини прихода, величини и квалитету стана, поседовању 

материјалних 845  
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добара. Закономерност је изузетно јака. Што се тиче ове категорије особа што су виши 

приходи, што више поседују некретнина и материјалних добара, утолико њихова деца 

лошије уче и студирају, већа је стопа развода, продуженог целибата и удовиштва, више 

је особа без деце, лошије је здравље, све је већи број особа тзв. социјалне патологије. 

Ова појава је запажена и у прелиминарним истраживањима и истраживачима је била и 

раније позната као хипотеза коју је требало проверити. Аутори су направили велики 

труд да утврде ову закономерност и да је покушају објаснити. Ради се о врло 

деликатној области и поуздано објашњење није било могуће дати. Изнели су једну 

претпоставку, а то је да се ради о познатом ставу друштва према приватном сектору, 

богаћењу, онима који су богати а не припадају партијском апарату, захтева се 

конформизам, да је у питању појачана друштвена пресија над онима који „штрче―. Ова 

објашњења би требала бити обогаћена новим истраживањима ове социолошке 

реалности у нашем друштву. Иако је узорак урађен по методолошким поставкама и 

репрезентативан је, није могао због разлога напред наведених бити већи, а што би било 

пожељно. Услед тога поједине подгрупе београдског становништва нису могле бити 

заступљене у узорку у довољном опсегу да би се могле спроводити о њима поуздане 

верификације и закључци. Ово важи нпр. за категорије становништва као. 

руководиоци, врхунски функционер, амбасадори, генерали, и сл. Број ових особа у 

узорку је био релативно мали да би се могли доносити поуздани закључци, број 

„одсутних― и „одбијања― је овде био осетно већи. (То су они како их народ назива „са 

Дедиња―). Анализа је показала да се и међу овим особама запажају интересантне 

правилности које разуме се би требале бити проверене на већем броју особа: повећана 

стопа особа ван брака, поремећаји здравља. У социолошким истраживањима у свету је 

познато да је што је виши друштвени положај, време када се ступа у брак касније. 

Истраживачи сматрају да би додатним истраживањима требало више анализирати и 

ову групу грађана. Закључак Налази ове студије потврђују да у савременом 

југословенском друштву постоје владајуће класе, тзв. „социјалистичка бирократија― и 

њени „помоћници― више нижих социјалних слојева који су заменили капиталисте и 

ситну буржоазију у целини. Југославија је врло слојевито друштво са изразитим 

социјалним разликама. Политички припадна мањина је врло привилегована, а тиха 

већина дискриминисана. А то значи њена улога пригушена, или то се може рећи да су 

многи грађани другог реда, или чк искључени.Тј значи да је нација осакаћена, .80% ( 

толико отприлике одраслих нису чланови СКЈ) је одбачено, не дају прави допринос. 

Ако нпр. у Белгији која има 10 милиона становника , колико отприлике има СР Србија 

, нема политичке дискриминације, значи сви су укључени, а код нас само 20 %, онда је 

јасно да је у Белгији укључено у креирање друштвеног богатства,ако то до краја 

упростимо, 10 милиона а код нас само 2 милиона. Зашто ми то чинимо? Зашто 

обезвређујемо 80% грађана? Припадност СКЈ снажно детерминише породично стање и 

наталитет. Значи 20 % имају право на оптималнију породицу, брак, децу, итд. А шта је 

са оних 80%, ? Ево одговора о узроцима пада наталитета, и суноврата у који бивамо 

увучени овако погрешни политикама. Једна од основних поставки друштва је једнакост 

и равноправност грађана, непостојање експлоатације и привилегија, развој 

самоуправљања. У југословенском друштву се 846  

егиструје, нарочито од 1960-их година пораст социјалне диференцијације и 

неједнакости које се убрзавају из дана у дан и данас постижу своју кулминацију. 

М.Ђилас је на ову појаву указао још почетком 1950-их година. Резултати истраживања 

су доказали да је основни критеријум који доводи до појаве такве материјалне и 

уопште друштвене неједнакости степен поседовања политичке моћи и политичка 

улога. Чланови СКЈ су изразито привилегован слој становништва а они који то нису су 



2149 
 

дискриминисани у разним областима живота. У глави IX Устава СФРЈ се наводи да 

друштвено политички и економски систем и други односи утврђени Уставом су 

усмерени на такву друштвену еволуцију која ће на основу степена развијености 

производних снага, обиља производа, и свестраног развитка човека као слободне 

личности, омогућити развијање таквих друштвених односа у којима ће се остварити 

начело комунизма: „Свако према способностима, свакоме према потребама.― Приватна 

својина и врло изражeн потрошачки менталитет и стил живота привилеговане 

политичке мањине су све присутнији. Социјалистички принцип „свакоме према 

способностима― је потпуно неостварен: не постоји демократска процедура конкурса за 

радно место и за напредовање у каријери, примењују се политички критеријуми и 

процедуре селекције кадрова; принцип способности у образовању је тешко пригушен 

због врло јаких разлика у материјалном положају породица и у другим условима за 

школовање и друштвено образовање између политички припадних и неприпадних 

породица. Принцип „Свакоме према раду― је такође грубо нарушен бројним разлозима, 

један је да разлике у зарадама не зависе само од уложеног рада него су снажно 

одређене степеном поседовања политичке моћи. Друштвени положај не зависи само од 

друштвено прихваћене оцене (1) друштвеног значаја професионалне улоге, (2) од 

начина на који је професионална улога извршена, тј. од резултата рада него је одређен 

неједнакошћу расподеле економске и политичке моћи, одређен је друштвено 

политичким неједнакостима. Друштвена структура се састоји од одређених 

друштвених слојева између којих постоје јаке класне неједнакости и супротности 

испуњене набојима изузетно јаких друштвених тензија које се могу брзо претворити у 

декларисане и отворене класне сукобе, или погрешно процењени дегенерисати у 

етничке сукобе. Систем самоуправљања као изграђен однос на нивоу радне 

организације и друштва не може функционисати у условима овакве друштвене и 

политичке неједнакости међу грађанима, једни су привилеговани и одлучују а већина 

се повинује. Југословенско друштво које је себи поставило комунизам, циљ бескласно 

друштво, уствари у пракси је све даље од тог идеала, социјалне разлике никад нису 

биле веће, и у условима кризе социјална диференцијација се убрзава. Овакво стање је у 

супротности Уставу СФРЈ, Општој декларацији о људским правима, Хелсиншкој 

декларацији и међународним обавезама Владе СФРЈ потписнице појединих 

међународних конвенција из области људских права. Ни у једном документу о 

узроцима и мерама да се превазиђе криза се не спомиње политичка дискриминација 

већине. А то је суштина и без елиминисања исте нема изласка из кризе. Молимо вас да 

узмете к'знању закључке ове студије и испитате их са тачке гледишта вашег Одбора за 

изучавање геноцита У име Комитета за заштиту људских права Томислав Крсмановић, 

истраживач 847 

-Документ број 135. 
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--Документ број 136. 

 

T.Krsmanovic 
:BUKTI  HEMIJSKO  BIOLOSKI  RAT   

PROTIV GRADJANA  SRBIJE   

  
Stanja zdravja nacije je, kao sto je to vec delimicno poznato, blisko katastrofi. Srbi su jedan od 

najstarijih i  
najbolesniji naroda sveta.,  prema procenama bi mogli biti za par decenij a manjina u Srbiji , a za pola veka  
nestati. Ovakvo stanje zdravlja nacije je rezultat nekih i necijih ucinaka.     
  
Setimo se bezbroj vesti u stampi o primeni medicine radi kaznjavanja: davanje injekcije Verulovicu,  
telefonski razgovor lekara ranjenog Djind  jica sa ubicama, ubod injekcijom sestre Djindjica.na javnom  
mestu, mucenja medicinom Vuka i Danice Draskovic, uskracivanja medicinske pomoci ranjenim  
demonstantima, postavlanje od M.Markovic u Upravne odbore bolnica julovaca, obznanjenih brojnih  
zloupotre ba sprejovima, serija nerazjasnjenih umiranja, kradje beba, trgovine ljudskim organima,  nasilni  
smestaji  normalnih ljudi u ludnice, itd, itd.. Bezbroj je zalbi vrlo ozbiljnih intelektualaca, akademika, 

do  
radnika i seljaka, da napomenemo samo neke od nji h, koji tvrde da su im lekari sve do danasnjih dana  
svesno  unistili zdravlje: akademik Nikola Milosevic tvrdi da su ga pogresno lecili, namerno unistili,   
dr.Zarko Gavrilovic, Vuk Draskovic, dr.Marko Mladenovic, profesor Pravnog fakulteta, profesor dr.  
Mi roljub Kojovic, ing Ranko Milovanovic - predsednik Stranke ekonomskog napretka, Rade Micic,urednik  
casopisa Drzava,  Milutin Stankovic,izdavac iz Beograda, , Zoran Dimitrijevic, biznismen iz Grocke, itd 

(  
Spremni smo da stavimo na uvid podatke o velikom broj u ovako ostecenih osoba).   
  
U klimi sveopstih pogresnih procena, politicki diletanti, tajkuni i gangovi  kriminalaca, misle da tako  
cineci, mogu iznurene gradjane lakse robiti, privatizovati za bagatelu.  
 , da se tako slabe Srbi i Srbija.  
.   
  
Protiv gradjana Srbije se vodi istinski hemijsko - bioloski rat. O tome se cuti. A on bukti..   
    
Kako se to cini? To je stvar tehike.Dobro je pozna to kolika opasnost preti svakoj zemlji od eventualne  
nedozvoljene upotrebe hemijskog i bioloskog  oruzja.Npr.SAD su obrazlozile svoj napad na IRAK  
zeljom da sprece poizvodnju hemijskih i bioloskih materijala.opasnih  po zdravlje, pa cak  i   
bezbed nost pojedinih drzava.  Ovi opasni materijali su vrlo brojni, tehnologija proizvodnje je otisla vrlo  
daleko, ljudski zivot i zdravlje se danas mogu ostetiti   na takoreci bezbroj nacina.U prilogu sajt na  
engleskom HEMIJSKO I BIOLOSKO ORUZJE: http://cns.mii s.edu/research/cbw/    
  
Da navedemo samo neke od njih: otrovni gasovi,  sprejovi, namazi, bakterije,  nuklearni materijali,   
bescujni revolver koji izbaci kuglicu u telo (koja izazove bolest, infekciju,  infarkt),  itd, itd.Ove 

materije se  
mogu upotrebiti po jedincu  na takodje bezbroj nacina: sprej u gradskom prevozu iza ledja , ili u nekoj  
skupini, namazati kvaka, uspricati gas u stan kroz bravu, ili prozor, zid ili plafon, dati materijal kroz 

hranu (  
u kafani, restoranu, itd), staviti u voce, povrce, artika l u prodavnici, u bolnici, rukovanjem, u vodovode,  
reke, kanalizaciju, ,cesme, razne havarije ( vagoni,   kamioni, itd) ,vazduh, udesi u fabrikama, kroz  
injekciju, zvukom, laserom, itd.,itd.    
  
Zahtevamo od  nadleznih i odgovornih:    
- Da se ovo pitanje stavi  ODMAH na dnevni red, registruju kriminalci koji  poseduju ove materijale, da se  
ovo zapleni, da se sprovedu istrage, krivci privedu pravdi, da se dalje zloupotrebe preduprede.   
  
Milosav Aleksic   
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Документ број 137. 

*КРАЉЕВСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ „КАРАЂОРЂЕВИЋ―* 

Чингријина 32 

Tomislav Krsmanovic,  Tel.3511829; Mob.tel-064-3511829;Pokret@eunet.yu 

Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

Promocija turizma na Drini-http://solair.eunet.yu/~tom1 

 

 

NAPAD NA  ZDRAVLJE 

 
Obavestavam javnost da mi je u vremenu od 21-23 decembra izrecena pretnja telefonom da ce 

mi biti osteceno zdravlje. ( Telekom ima podatke o inkrimnisanim osobama, spor se vodi pred 

Drugim opstinskim sudom XII.K.br.696/06, sudija Nebojsa Popovic.).Slicne pretnje su mi i 

ranije izricane i preko inetrneta, ove poruke, sa licnim podacima  su prosledjene Drugom 

opstinskom sudu i MUP-u Srbije. Imao sam od tada nekoliko dana jak bol u grudima, kasalj, 

iznurenost..Sada se stanje poboljsalo.. 

Vrlo veliki broj gradjana se zali na slicne, ili mnogo teze zloupotrebe sa njihovim zdravljem, 

od akademika do radnika i seljaka, da navedem samo neke od njih:jedan od najumnijih Srba 

dr.Marko Mladenovic, profesor Pravnog fakulteta ; akademik Nikola Milosevic tvrdi da su ga 

pogresno lecili, namerno unistili; dr.Zarko Gavrilovic; Vuk Draskovic; profesor dr. Miroljub 

Kojovic; dr.Misa Petkovic , lekar,  predsednik Demohriscanske stranke Srbije; ing Ranko 

Milovanovic-predsednik Stranke ekonomskog napretka; Rade Micic,urednik casopisa 

Drzava:Milutin Stankovic,izdavac iz Beograda; Zoran Dimitrijevic, biznismen iz Grocke, itd ( 

Spremni smo da dostavimo podatke o vrlo velikom broju, vecina se zali na unisteno zdravlje). 

Setimo se bezbroj slicnih vesti u stampi: davanje injekcije Verulovicu, telefonski razgovor lekara 

ranjenog Djindjica sa ubicama, ubod injekcijom sestre Djindjica.na javnom mestu, mucenja medicinom 

Vuka i Danice Draskovic, uskracivanja medicinske pomoci ranjenim demonstantima, postavlanje od 

M.Markovic u Upravne odbore bolnica julovaca, obznanjenih brojnih zloupotreba sprejovima, serija 

nerazjasnjenih umiranja, kradje beba, trgovine ljudskim organima, nasilni smestaji normalnih ljudi u 

ludnice, itd, itd. Izmedju obavestajnih sluzbi se vodi rat medicinskim sredstvima. U prilogu sajtovi: na 

engleskom HEMIJSKO I BIOLOSKO ORUZJE: http://cns.miis.edu/research/cbw/ ; Sredstva za tihe 

likvidacije http://www.apisgroup.org/article.html?id=325 ;Tajne sluzbe Velike Britanije 
http://www.apisgroup.org/pr.html?id=53 ; Kako CIA ubija http://www.apisgroup.org/article.html?id=38 ;Treci metak 
http://www.apisgroup.org/trecimetak ;- Bivsi ruski obavestajac otrovan u Londonu 
http://www.apisgroup.org/article.html?id=3472 ;- Hapsenje Skaramele ce mozda osvetliti ubistvo 
;Litvinjenka;http://www.rian.ru/defense_safety/investigations/20061224/57705929.html - VOS i UDBA nisu isto (Od 
Jalte do Malte) http://www.apisgroup.org/vosiudba  
 

U lokalnoj klimi sveopstih pogresnih procena, sumnjicenja, borbi svakojakih klanova, gde ne 

funkcionisu sudstvo i policija, otvoren je sirok prostor da se arsenal  ovih otrova late svakojaki  

politicki diletanti, tajkuni i gangovi kriminalaca, koji su vec ranije ispejkli taj zanat  u bivsoj vlasti, 

mafijama, misle da tako cineci, mogu nekaznjeno iznurene gradjane lakse robiti, privatizovati za 

bagatelu.,obracunavati se sa rivalima. A ne vide da se radi o zloupotrebi njihovog neznanja, da se tako 

slabe Srbi i Srbija. Medju njima,razume se , ima i smisljenih zlocinaca, koji to cine za nagradu. 

 

U Srbiji bukti gradjanski tihi istinski hemijsko-bioloski rat. O tome se cuti. 

 
O ovome se jos nije progovorilo na pravi nacin, ljudi su preplaseni, 

mnogi smatraju da je to nemoguce dokazati, plase se da ih ne proglase 

paranoicima. Jedan od razloga ovakvog stanja duha zvanicne vlasti  i nacije je sto se zla koja se 

cine nasem narodu racionalno i metodicno ukrivaju.:  rival je ubijen u saobracajnoj nesreci, ali se tvrdi 

"da je to saobracajni udes, neko je ubijeni po narudzbini"to je delo nepoznatih kriminalaca i dusevnih 

bolesnika". ,neko biva smesten u zatvor sa (laznim)obrazlozenjem da je pocinio(nepostojece) krivicno 

delo , ili u psihijatrijsku bolnicu"da se leci",itd. Ili pak novinari  iznose u javnost cinjenice o 

propustima zvanicne politike-bivaju kaznjeni za uvredu, studenta premlate na ulici-"delo nepoznatih 

kriminalaca". Nepodoban gubi radno mesto jer je navodno"neradnik"; ne moze  da dobije zaposlenje 

jer"vlada nezaposlenost";deca lose uce u skoli"jer su lenja"; decu tiranisu nahuskani gangovi-to su 

"nekontrolisane    grupe  kriminalaca"; narucene provale u stanove, obracuni, nasrtaji na licnu 

bezbednost i imovinsku sigurnost su-"delo mafije".Ovde spadaju razlicita nezasluzena policijska 

maltretiranja, smetnje  u upotrebi telefona , faksa i interneta, sto se tice prepiske ,napadi na ugled. 

Posebnu paznju zasluzuju zloupotrebe sa zdravljem gradjana jer za to zaduzenim sluzbama  poretka 
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11050 Београд, Србија 

Тел. 011 2411 050 

На Сретење Господње  објављујемо јубиларни *. 

КОНКУРС* *―Карађорђе и Карађорђевићи―* 

Из правилника конкурса: 

ПОЕЗИЈА:                                            највише три песме; 

ПРОЗА:                                                до седам куцаних 

страна; 

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ                          један рад 

РОК: 31.август  

Поред краће биографије, доставити име, адресу и телефон. 

Свечано уручивање повеља „Карађорђевић― најуспешнијим учесницима конкурса 

биће на Св.Петку у Београду. 

КРАЉЕВСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ „КАРАЂОРЂЕВИЋ― 

*Мирослав К. Костић*, 

оснивач и председник 

Документ број 138. 
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Документ број 139. 

REPUBLIKA  SRBIJA-PRVI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU…………………VI Su.Br.36/06-513 

 

Vesna Lazarevic, sudija 

Zamenik predsednika suda 
 

ZA PREDSEDNIKA SUDA 

 
Predmet.Vas dopis od 24.11.2006 godine, koji sam dobio 6.1.2007 godine 

 

-Vase tvrdnje da je postupak P.br.1426/97 koji se vodio po mojoj Tuzbi protiv 

Republike Srbije i SRJ  stavljen u mirovanje, da je dana 8.1.1998 godine  sud doneo 

resenje da sam ja tuzbu povukao, ovo resenje postalo pravosnazno 8.5.1998 godine, a 

spisi predmeta su arhivirani 26.12.2000 godine., nisu zasnovane na cinjenicama . 

-Slicno tvrdite da je postupak P.br. 176/2001 koji sam vodio protiv tuzene Republike 

Srbije i SRJ radi naknade stete okoncan resenjem kojim se moja tuzba odbacuje dana 

7.3.2001 godine, sto je postalo pravosnazno 17..4.2001 godine, a spisi su arhivirani 

5.6.2006 godine..  

 

Obe ove tvrdnje su zasnovane na nedovoljnom uvidi u oba ova predmeta.Pozivam se 

na moje dopise Vama od 20 decembra 2006 g, 6 decembra 2006 godine, Predsedniku 

suda od 23.11.2006 godine..Ja nisam obestecen u mome zahtevu zasnovanom na 

cinjenicama. Vas sud nije pravican.  

 

Vi ste mi predlozili  u  Vasem dopisu koji mi je urucen dana 6 januara ove godine, da 

je prijem stranaka u Prvom opstinskom sudu svakog utorka i cetvrtka , od 10 do 12 

casova u prostoriji 402 na cetvrtom spratu, po vasoj sugestiti ja  sam dosao na 

razgovor koji se odrzava sa strankama u toj prostoriji u cetvrtak 11 januara 07 oko 11 

casova, meni je receno neljubazno i drsko( umesto izvinjenja), da je prijem tek posle 

20 januara. Zasto mi je onda dato 6 januara pogresno uputstvo? Ja sam izgubio ceo 

dan zbog toga? Rekli ste u istom Vasem dopisu da mogu dobiti kopiju odluka u 

pisarnici, oni su to odbili sa obrazlozenjem da kopir aparat ne radi, do daljega ( koje je 

neodredjenog datuma)..Posle 20 januara opet ce biti kada dodjem, kao toliko puta 

ranije, da se ne moze obaviti razgovor, nije tu ,kasnije, drugi dan, itd. 

 

Zahtevam od Vas da mi ODMAH zakazete razgovor, da ovo zavrsimo ODMAH. 

Ocekujem Vas momentalan odgovor. .Mislim da je ovo  dovoljno. 

 

u Beogradu 15 januara 2007 godine                                       Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

 

.  
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Документ број 140. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                       15.1.2007 godine 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176;e-mail:Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Dragan Jocic  

MUP-a Srbije, Ministar 

 
Postovani gospodine Jocicu,  

 

 

Hvala na poruci od  9.1.2007 godine ( 01br.-124/2007), sa vase internet adrese MUPRS@mup-sr.gov. yu u 

odgovor na moj dopis povodom biolosko-hemijskog oruzja. 

 

Pozivam se na moj dopis Vama od 20 decembra 2006 godine u vezi zaplene arhive nase organizacije. 

Molim da mi arhiva bude HITNO  vracena.. 

 

Zahtevam od Vas da  me obavestite povodom svakodnevne blokade rada na PC, sto traje od kako sam ga 

kupio kada je bio nov. Ove teskoce se sastoje u sledecem: blokiranje programa, usporavanje rada, naglo 

onemogucavje pristupa pojedinim programima, nestajanje fajlova, i bezbroj drugih slicnih svakodnevnih 

smetnji..Sto uzima ogromno vreme, energiju, nerviranje, novac. O ovome  sam u vise navrata obavestavao 

Provajdera Eunet.yu, Drugi opstinski sud, drzavne organe, Vasu ustanovu, itd..To se uporno nastavlja. Nije 

u pitanju PC, on je proveravan, tako je bilo i kada je bio nov. Vrlo veliki broj gradjana vrednih poverenja se 

zali na slicne smetnje koje im cine nepoznate  osobe, npr.:dr.Marko Mladenovic, profesor Pravnog 

fakulteta,  predsednik Udruzenja protiv bele kuge OPSTANAK; njegov sn dr.Milan Mladenovic; dr.Zarko 

Gavrilovic  ,pravoslavni protojerej, pisac,;dr.Miroljub Kojovic, profesor univerziteta, Milutin Stankovic  

izdavaac; dr.Stevan Petrovic, psihijatar; Zoran Dimitrijevic privatni  preduzimac; Djordje Prudnikov, 

slikar;  itd, itd. 

 

To moze ciniti  neko iz zgrade, iz susedstva, neki gang kriminalaca, ali je najverovatnije da je to delo  

nadlezne sluzbe MUP-a Srbije, BIA, i sl.. Bilo ko da ovo cini, MUP je nadlezan da to predupredi. 

Srbijom kao kroz sir vrsljaju bande domacih i stranih kriminalaca, mafijasa, umesto da se bave njima, 

nadlezne sluzbe MUP.a se bave postenim patriotama koji se bore protiv kriminalaca, protiv svih  onih koji 

ruse ovu naciju i ovu drzavu..Tim coravim poslom se bave saboteri koji tako svesno unose haos, izdajnici, 

spijuni, ali verovatno mahom neznalice koje misle kao sto su i ranije  pogresno procenjivali, ―da nadziru 

neke opasne drzavne neprijatelje, koji svasta rade, pricaju‖, ili se jednostavno radi o losim navikama, traze 

radne zadatke, opavdanje za njhova radna mesta. . Oni su to cinili  za vreme Tita, Milosevica, vidite sta su 

napravili.? Pomocu njih zele da nas dotuku.. 

 

Evo Vam knjiga LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA, vidite da su to radili i ranije.. 

 

Zahtevam od Vas: 

-da se prekine sa opstrukcijama u mome radu na PC,( pred Drugim opstinskim sudom se vodi postupak 

protiv nekih od  njih, Telekom zna njhov identitet-rekli su mi, jer su ustanovili njihove pozive, i  sadrzaj 

istih- ( Drugi opstinski sud, KTN br.1460/06) 

-da preduzmete mere da mi bude vracena oduzeta arhiva 

-da me zastitite od uznemiravanja kriminalaca  

 

Ocekujuci Vas HITAN odgovor, s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                       Januar .2007 godine  

Stanka Paunovica 70,11.090, Beograd 

Srbija i Crna Gora 

 

SAVETU EVROPE 

Strasbourg, Francuska 

 

Postovana gospodo, 

 

U prilogu ispunjen  ZAHTEV , koji sadrze podatke -zalbu na  praksu zloupotrebe psihijatrije u politicke 

svrhe u Srbiji, na osnovu clana 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima i   pravila 45 i 47 Poslovnika 

suda. Obracam vam se kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava koji je legalna politicka 

organizacija, koja se decenijama bori proiv zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, za sta smo dobijali 

podrsku znacajnih organizacija, i njihova priznanja..Nazalost, ove zloupotrebe se nastavljaju, cak se 

registruju  pogorsanja. U prilogu se nalaze podaci za vise osoba ozalbenih zrtava ovih zloupotreba, analiza 

ucinjenih  zloupotreba i povreda njihovih prava , analiza sadasnjeg i ranijeg zakonodavstva koje regulise 

ovu materiju, sa predlogom reformi zakona iz ove oblasti. Molimo za podrsku ovim osobama, i Vladi 

Srbije,kao i  njenim pravosudnim i zdravstvenim organima u programu reformi koje se ticu polozaja 

psihijatrije i medicine u Srbiji. 

 

Ovlascen sam da kao predsednik organizacije podnesem ovaj ZAHTEV, overen pecatom, kao Podnosilac 

zahteva se pojavljujem ja licno, a za svaku osobu ozalbenu zrtvu zloupotrebe se podnosi zaseban ispunjen 

upitnik. Ove osobe su vam se vec obratile uz nasu podrsku. Molim za razumevanje, ovoga puta saljem 

samo tekstove  nihovih  ranije poslatih zalbi, ne saljem dokumenta jer su oni to vec poslali. Ponovno slanje 

vec jednom poslatih dokumenata, bi podrazumevalo fotokopiranje, drasticno povecanje postanske posiljke, 

sto bi znacajno povecalo troskove. Ja sam siromasan covek, to je opterecenje za moj budzet. Slobodan sam 

da zapitam, da li je moguce da se koriste vec poslata dokumenta, ili sam obavezan da ih ponovno posaljem 

za svaki pojedinacni slucaj? 

 

 

 

STRANKE 

 

A.Podnosilac Zahteva 

 

1.Prezime- …….Krsmanovic-----------------------------------------------2.Ime--------Tomislav --------------------

-------------- 

 

Pol:Muski 

 

3.Drzavljanstvo------Srbija--------------------------4.Zanimanje--------Penzioner-Publicista-----------------------

---- 

 

5.Datum i mesto rodjenja----20.7.1936 godine-------------------- 

 

6.Stalna adresa-------Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd-----------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

7.Broj telefona-------------381.11.3511829-------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

8.Sadasnja adresa-----Stanka Paunovica 70,11090-Beograd----------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

9.Prezime i ime zastupnika-zasada ga nemam 
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-dr.Marinkovic:" Izbore moramo pobediti, biti ili ne biti, pitanje je sad,sve sredstva moramo 

upotrebiti, a mi mozemo mnogo. Mi moramo pobediti.Nas rival je dr.Jankovic sa njegovom 

Udruzenom reformom" 

- Svetlana Marinkovic:" Mi uzviseni, pametni, genijalni, mi vladamo,  a oni obicni ima da 

cute. To je uvek tako bilo, i bice" 

- -dr.Eugenijevic:" Da bi pobedili na izborima potreban nam je novac, to jako i skupo 

kosta.Novac nam  je tu na domaku, mi ga imamo , uzmimo ga.Predlazem sledece nacine 

da dodjemo do novca: 

- -saznati za svakoga pacijenta koji ima gde mu se nalaze devize i vredni predmeti, ukrasti 

im to 

- -saznati za svakog pacijenta novac na racunima u bankama, uzeti im to 

- -saznati za vlasnike kuca, stanova, i nekretnina, sve koji to imaju prevesti pod 

starateljstvo, i naterati ih da potpisu da se to proda,ili ih razboleti 

- -svima koji imaju zlatne zube, povaditi ih. Pustiti im u sobe gas mh koj izaziva zubobolju 

, i onda nasim zubarima reci da im povade zlatne zube 

- -smanjiti hranu 

- -unistiti nemocne i one koji ne mogu da rade " 

BALKANSKE  TAJNE  SLUZBE -   NAJMONSTROUZNIJA  ANTROPOLOSKA  DEPONIJA  NA   
PLANETI , I  U ISTORIJI  COVECANSTVA.   
  
Balkanske tajne sluzbe su najmonstruoznija antropoloska deponija  na svetu, i u istor iji covecanstva.  
To su oni koji su stekli bogatstvo i vlas t u tajnim strukturama., sve na krvi i suzama miliona nevinih   
gradjana..   
  
Njihov identitet  je zvanicno nepoznat, ali  se moze ustanoviti: spisak najbogatijih ljudi u Srbiji. Kada  
su stekli bogatstvo, kako? Neka dokazu..   
  
Oni sada imaju svoje para formacij e, koje seju smrt, strah, teror, nestajanje Srba i Srbije.Neki od njih  
oni licno, nemaju svoje para foramcije, ali su oni ucenjeni od tajnih sluzbi jer su im one omogucile da  
se bogate. Onda moraju sa njima da dele  plen..   
  
Oni to nisu stekli svojom sposob noscu, nego bezakonjem.   
  
To su danajski pokloni, sa zlom, namerom.    
  
.   
  
Ove tajne sluzbe nastavljaju da cine ono sto je ranije cinjeno, nastavljaju da pljackaju, kradu,  
tiranisu,.slabe.   
  
Umesto da se osveste.   
  
Ove snage kopaju grob Srbiji i Srbima.I drugim balkanskim narodima.   
  
Mi im pruzamo ruku ispravnih procena, razumevanje, prastanja i pomirenja. Njihov odgovor je jos  
veca mrznja, ogromna energija  destrukcije..   
  
Sta  ciniti?   
  
  
  
.   
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Svetlana je sijala urlicuci od srece:"Doktore, vi ste genijalni, jedino ja ovde imam od vas visi 

stepen inteligencije. Oni su bezvredni prema nama uzvisenima i njihova zdravlja i zivoti ne 

vrede nista prema nasima. "Svetlana skoci na doktora i poce da ga grli. 

dr. Nina razumenovic;" Ali Svetlana, , nemamo sredstva za higijenu vc-a, nema 

provetravanja " 

-Svetlana:" Udjite samo u njihove wc, kako smrde odvratno" 

Nina:"Sta hoces da kazes , da je miris izmeta njih drugaciji od ostalih""? 

"Ne"zaurla Svetlana, "miris njihovog izmeta je drugaciji".Svetlana je bila uzasno ljuta:"Udji 

u njihov vc izvesno vreme i mirisi, pa onda dodji u moj vc kada ja udjem, videces razlike, 

moj izmet je parfem prema njihovom. To su niza bica, moj mozdani i organski materijal je 

uzvisen, iz cega izlazi i drugaciji miris izmeta" 

 

"Svetlana, ti preterujes, to ti ja kazem kao psihijatar" nastavi smireno Nina" inteligencija i 

miris izmeta nemaju  nikakve veze,to su znaci manije velicine kod tebe-"zavrsi ona. Njene 

reci su zaista razljutile Svetlanu koja ustade sva razrogacena i okrete se njoj:" Ti si 

ljubomorna na mene zbog svih ovih muskaraca ovde koji meni pridaju vecu paznju nego li 

tebi. babuskaro vec imas 50 godina". 

 

"Svetlana smiri se" rece joj jedan mladji bolnicar"ti si starija od nje ,imas 55 godina"."tacno, 

ali ja izgledam od nje mladja 20 godina, sva sam zategnuta, pogledaj me" zasija ocima 

Svetlana i razdrlji bluzu da pokaze grudi, a  koje su vise visile nego sto su bile zategnute" Ja 

sam redak genetski materijal, a Nina je sva zbaburana". 

 

dr.Marinkovic:" Izbore cemo dobiti tako sto cemo izvrsiti popis bolesnika i sprovesti anketu, 

da saznamo koji su Za a koji Protiv nas. Oni kojis u ZA ce svi da izadju na izbore, to cemo 

sprovesti, i dogovoriti se kako da uradimo .A sto se tice onih koji su protiv, mi cemo te strane 

placenike i domace izdajnike lako namagarciti..""Tako je doktore, mi genijalni uvek 

namagarcimo budale"uskoci Svetlana.dr. Marinkovic zastade pa nastavi:" A sve one koji su 

PROTIV cemo spreciti na sledece nacine: 

-neke zatrovane neprijatelje cemo razboleti, poslati na operaciju, ubiti, zgaziti 

-ostale cemo spreciti sto cemo ih uspavati na dan izbora.,poslati ih na rad, na pecanje, u 

posete 

-ili cemo ih zaplasiti da ne idu da glas aju 
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dr.Eugenijevic:"Kako cemo spreciti kontrolore dr.Jankovica"? 

dr. Jovanovic:" Uspavati ih sprejom, izazvati im dijareje, zaplasiti ih, potkupiti,prevariti ih na 

razne nacine" 

 

Svetlana:"Mi sve moramo kontrolisati, i izbore, onako kako mi hocemo, mi odredjujemo  ko 

ce nam biti neprijatelj, i kolilko ce glasova dobiti na izborima. Ja sam genijalna, kada sam 

bila tamo kod onih koji nad nama sprovode agresiju dobijala sam na testovima inteligencije 

170, bili su zadivljeni, zvana sam "genije""lepotica".Ja sada ovde mogu svakog placenika i 

izdajnika kojima ima kompjuter i internet da odavde sprecim da radi. Ja sve znam, ja sam 

genije. Kompjutetri su pod nasom kontrolom na izborima, ja licno nadgledaM 

KOMPJUTERIZACIJU IZBORA" 

 

d.Jovanovic:"Kako spreciti ekscese neprijatelja i izdajnika za vreme izbora"? 

 

Svetlana:"Pustite to meni.Sabicemo ih pod zemlju. Ali ipak imajmo  milosti prema mladim i 

zgodnim muskarcima" 

 

dr.Jovanovic:" Ali Svetlana, zar to nije malo preterano da stalno govoris o muskarcima kada 

se radi o nasoj biti il ne biti"? 

 

"Ne"zaurla iz sveg glasa Svetlana" Vecina nasih neprijatelja izumire, od pritisaka, gladi, 

straha, bolestina,oni su pod nasom kontrolom. nazalost, vecina nasih pacijenata je pala pod 

propagandu Planetarnog reda i zato ih unistavamo" 

 

dr. Marinkovic:" Ama ova Svetlana trtlja previse. taj Planetarni red" poce da sapce" medju 

mnama receno, oni nas stite, oni su nas i postavli i podrzavaju nas" 

 

Svetlana je bila ljuta ali se ipak smirila:" Mogu on mene da uhvate za kurac, ja sam ovde 

gospodar a ne oni.Sto me ne kazne, danas sam sredila citavu jednu porodicu, nahuskala sam 

cerku protiv majke, sina da napadne oca, majku smo smestili u bolnicu, jednu cerku poslali u 

kupleraj,jdean njen brat je narkoman, drugi je alkoholicar, stric je poginuo u saobracajnoj 

nesreci" 
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Svetlana zastade pa zavrsi:" Niko ne voli gubitnike, kao narod kaze"bezi od bivena i jebena". 

 

Документ број 143. 
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dr. Jasna Jovanovic                                                                                     u Beogradu 30.1.2007 god 

Bulevar Nikole Tesle 20/10 

11080-Beograd,Tel.011-2694326 

 

Gospodin dr.Dragan Petrovic,  

Direktor Zdravstvenog centra Ljubovije 

 

Postovani doktore Petrovicu, 

 

Javljam  Vam se u vezi razgovora  koji je sa Vama obavio g.Tomislav Krsmanovic , konkurisem za 

radno mesto LEKARA u Vasoj ustanovi, u oblasti koja Vam je potrebna, shodno mome obrazovanju  i 

profesionalnom iskustvu. 

 

O sebi dajem sledece podatke: 

 

IME: Jasna Jovanovic 

DATUM MESTO RODJENJA: 27.10.1961 god, u Beogradu 

Bracno stanje:Neudata 

Jezici:Dobro znanje engleskog, francuski, spanski 

 

 

-zavrsila sam Medicinski fakultet u Beogradu 1988 godine 

-Strucni ispit sam polozila 1989 godine 

-Posle diplomske studije iz socijalne psihijatrje sam zavrsila 1993 godine na Medicinskom fakultetu u 

Beogradu. Komisija je dala najbolju  ocenu. 

-imam Zavrseni dvogodinsji tecaj iz  URGENTNE MEDICINE na Medicinskom fakultetu u Beogradu  

-Instruktor s am Jugoslovenskog crvenog krsta  Prve pomoci  sa organizacijama ekipa koje ucestvuj na 

raznim takmicenjima 

-nalazim se na samofinasirajucoj specijalizaciji iz psihijatrije ,ostao im je js samo specialist icki ispit. 

-imam  Vozacku dozvolu B. 

 

Moje radno iskustvo se sastoji: 

 

- od zavrsetka studija imam oko 18 godina  radnog iskustva u profesiji sto se tice: interne urgentne 

medicine, hitne pomoci, opste medicine, psiho-socijalni programi.. Radila sam u Klinicko-

bolnickom centru Dedinje u Beogradu ( staz –1 godina dana), ;Institut za mentalno zdravlje (4,5 

godine); Medjunarod na federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ( 2 godine); 

Jugoslovenski Crveni krst(4 godine); Odeljenje za dijalizu Obrenovac( 6 meseci); Hitna sluzba 

Sopot( 1 godina); Menadzment i nutr icionizam  AMC International( 4 godine); razni 

psihosocijalni programi.,itd. 

 

Pojedini od ovih navedenih poslova su radjeni pod ugovorom, nisu upisani u radnu knjizicu, ali sam ih 

prakticno obavljala. 

 

Saljem odvojenom postom sledeca dokumenta: 

-CV 

--Diploma Medicinskog  fakulteta u Beogradu 1988 godine 

-Uverenje o Strucnom ispitu koji  sam polozila 1989 godine 

-Uverenje o Posle diplomskim  studijam  iz socijalne psihijatrije koju sam zavrsila 1993 godine na 

Medicinskom fakultetu u Beogradu. Komisija je dala najbolju  ocenu. 

-Diploma -Zavrseni dvogodinsji tecaj iz  URGENTNE MEDICINE na Medicinskom fakultetu u 

Beogradu  

-Uverenje-Instruktor Jugoslovenskog crvenog krsta  Prve pomoci  sa organizacijama ekipa koje 

ucestvuj na raznim takmicenjima 

-Odobrenje za polaganje specijalizacije iz psihijatrije ,ostao im je js samo specialist icki ispit. 

-Vozacka dozvola B. 

-Kopija Radne knjizice 

 

Spremna sam da dodjem na razgovor po dogovoru . Molim po ovom pitanju koordinirati sa 

T.Krsmanovicem 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                    1 februar 2007 godine 

Tel-3511829: Mob.tel-064-3095176;pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/¨pokret/poket.html 

Drina-http://solair.eunet.yu/¨tom1 

 

 

Otrov za Danicu Draskovic, Cumetova supruga otrovala svoga muza, itd, 

itd.-BUKTI HEMIJSKO BIOLOSKI RAT PROTIV GRADJANA SRBIJE-Masovne likvidacije 
 

Kriminalci iz Zemunskog klana su hteli da otruju Danicu Draskovic ,Cumetova supruga otrovala muza. 

Bezbroj slicnih vesti u stampi: davanje injekcije Verulovicu, telefonski razgovor lekara ranjenog Djind jica 

sa ubicama, ubod injekcijom sestre Djindjica, mucenja medicinom Vuka i Danice Draskovic, uskracivanja 

medicinske pomoci ranjenim demonstrantima, postavljanje od M.Markovic u Upravne odbore bolnica 

julovaca, obznanjenih brojnih zloupotreba sprejovima, serija nerazjasnjenih umiranja, kradje beba, trgovine 

ljudskim organima, nasilni smestaji normalnih ljudi u ludnice, itd, itd.. Setimo se aprila  1984. godine kada 

je dokazano da je otrovan poznati disident Radomir Radovic. U slicnim okolnostima su izgubili mnogi 

zivote u zatvorima, bolnicama, danas  ima bezbroj zalbi. .Zar se moze sumnjati u nedavnu slicnu zalbu 

jednog od najumnijih Srba, dr.Marka Mladenovica, profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, ili npr. 

akademika Nikole Milosevica, i mnogih drugih? 

 

To nije nista novo. Amnesty International, London, jos davne 1982. godine u svome izvestaju navodi 

brojne slucajeve ubistava trovanjem  jugoslovenskih politickih emigranata. Jedan agent SDB SFRJ je 

osudjen od jednog suda u SR Nemackoj ,gde je uhvacen sa spiskom 52 imena emigranata u toj zemlji,  sa 

hemikalijama koje su pronadjene kod njega, neke je uspeo da otruje.Drugi agent SDB je uhvacen i osudjen 

u Istambulu ,Turska, gde je takodje otrovao neke politicke emigrante.  Ako su tajne sluzbe SDB SFRJ to 

cinile van zemlje, koliko su  opasne u zemlji? 

 

Danas je stanje neuporedivo gore nego li ranije. Vakuum vlasti je iznedrio nasledjeno samovlasce 

nedovoljno razvlascenih kriminalaca iz prethodnog poretka, oni su ubili Djindjica, mnoge druge, kradu, 

pljackaju, privatizuju, nesputano pribegavaju svim mogucim sredstvima obracunavanja. Niko ih ne 

kontrolise, ne registruje, niti privodi pravdi.. Znacajni efektivi BIA su  pogresno koncentrisani na nadzor 

postenih patriota, a za to vreme kriminalci polujavno dogovaraju ovakve monstruozne likvidacije. Danica 

Draskovic je lepo kazala da su vecina onih koji su progonili nevine ljude ranije, i dalje u pozicijama moci. 

Mogu da razbole, ubiju,a da to vesto prikriju. Medicina je za to idealna..Vrlo je tesko dokazati.     

 

Javnost je paralisana strahom, pojedinci koji bi to hteli saopstiti ,misle da nema dokaza, neko ih moze 

proglasiti za neozbiljne, paranoicare. Sto samo ohrabruje pocinioce,misle da su otkrili savrsen zlocin. 

Protiv  gradjana Srbije se vodi istinski hemijsko-bioloski rat. Mi cutimo zateceni, dok posast hemijsko- 

bioloskog rata hara Srbijom. Kriminalce  lukavo podsticu i podrzavaju skriveno u tome svi oni kojima je 

stalo do slabljenja Srbije i srpskog naroda.. 

 

Predocavamo manipulacije sa politickim ubistvima. Istice se teza da su ubistva vatrenim oruzjem u Srbiji 

prilicno prisutna, jos su cesca ubistva saobracajkama,  ali je ekspertima prepoznatljivo da se ucestalo 

pribegava medicinskim obracunima. Analiticari ove zamracene  oblasti isticu da su najredja ubistva 

vatrenim oruzjem, ona su javno obznanjena, dake imaju prevashodni cilj zaplasivanje, stvaranje haosa. 

Aranzirane saobracajke su mnogo cesce, pre svega su motivisane tihim obracunom. Daleko su najcesca, 

danas su masovna ubistva, i razboljevanja, navedenim medicinskim zloupotrebama. Ovi medicinski 

obracuni su najprikladniji, moze se masovno obracunavati, snemocala nacija, policija, vlada, sudstvo, svi 

zajedno samo bleje.  

 

Mi smo na ovaj razorni medicinski trend ukazali jos pre cetvrt veka. Nase upozorenje je tada odbaceno 

kao‖ neubedljivo‖.Sada je ovde stvorena istinska kaljuga.Poslednji je momenat da se nesto preduzme.. 

 

Stoga zahtevamo: -Da se ovo pitanje stavi ODMAH na dnevni red, registruju kriminalci koji poseduju ove 

materijale, da se ovo zapleni, da se sprovedu istrage, krivci privedu pravdi, da se dalje zloupotrebe 

preduprede. DOK  NE  BUDE  DEFINITIVNO  KASNO. 
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Balkanski leprozarijum br. Medicinski inzenjering, kako to rade sorabima.   
  
   Parapsiholog Debilovic, Parapsiholog Glupanovic,  Agisa Mentalni Retardinovic,Legenda  – Agisa  

Mentol,Supermen,  Separatista 1, Separatista 2, Separatista 3, Bogatas Najnesposobnjakov ic  
Dzeparos, 1, Bogatas Nesposobnjakovic Lesinar,  2, Bogatas Nesposob njakovic Lopuza, , Agisa  
Pasuljarevic ,  Huso, Haso, dr.Seizm Glupanovic, dr.Seizme Seizmetovic, Hans Otto, Debil  
Separatista, Separatista Bezmozgovic, Agata Kristi - Pasulj zavodnica,  S erlok Holmsovic, Limo  
Djukadin, Ramo Ramovic, Pica Uzicka, Djovani Al Kapone, , Pavle Pavlovic, Marko Markovic,  
Milovan Milovanovic,Seizm Glupanovic,  Seizm Seizmovic, Pastuv Drakula, bolnicar  
Krivonosolomic, dr.Marinkovic, bolnicar Platon Karatasijevic, M esija  - dr.Jankovic, dr.Jovanovic,  
Lepa Snezana, Lokica, Petar, .Arkic Marodera , Marmara - ja on - vik, Milionissimo, Umeren  
Naprednjakovic, zvani Reforma , Jeng - ci - han, , Nok Skender bej, Shoc Shocu, Ivan Ivanov - 
tajkunski, Pjotr Pavlovic Debilov,   Herdajain,   Hardinja, Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj, Ahim  
Ci Ku, Alban Bos, Bos, Ungar Bos.   

  
- Alban Bos:” Hocu da dve trecine Soraba sada budu bolesni od gripa “   
- Nok Skender Bej:” Ljut sam kao otrov, nema snega, nema mraza , nema poledice, ne mogu da 

obaram  sorabe, da lome noge, ruke, rebra, kicme. Daj be grip, ne dve trecine 90 % da imaju grip”.   
- Darahinaj:” Ama be sorabkinjama, svaki dan problem, da se plasi da zivi u  strahu, odbijaj im svakog  
muskarca, neka drkaju, svaki dan stres, prvo da joj izraste  ne sto na dojku, onda na metricu, seci joj be  
matericu”   
- Ahim Cik Ku:” Ama be da ne moze da radja mali sorabcici”   
- Bos 1:” Mi smo cetiri sorabije gurnuli pod noz ginekolozima, svako se jebava sa svakim, ostae  
trudna olako, nema posao, nema stan, neudata, oc as posla kod ginekologa, jedan sorabin manje, ne  
moze vise da radja, slabo joj zdravlje, unistismo sve sorabkinje”    
- Darahinaj:”Taman malo odahne, onda grip, nesanica, onda detetu izraste nesto na temenu, podivlja 

joj  bradavica, onda herpes  na usnu, okliz ne se u kupatilu, pukne joj sijalica, TV, radijo, pozar, ama be  
nema muskaraca za sorabkinje”   
- Bos:1” Moja sexy shop radi odlicno, kupuju stimulatore, nek drkaju, dobar seks je za civilizovane    
narode”   
- Bos 1 gura cev u usi Agise Glupanovica Legende,  suflira mu, Legenda urla:” Namazem mu na  
kvaku.grip, on da kritikuje Slobu, namaz mi daju braca Rusi, Sloveni, Pravoslavci”.   
Ungar Bos gura cev u usi Parapsihologa Debilovica, suflira mu, Parapsiholog urla:” Danas sam  
napravio pet infarkta, dva sloga, jeda n rak, jednu saobracajku, jedno dete gurnuo u ruke pedofila, jednu  
devojcicu lezbejkama, dve saobracajke, jednog sam otrovao u laboratoriji. Sve sami sorabisjki  
nacionalisti. Mr.Dalmatiner salji tovar droge, zasluzio sam”.   
- Agisa Retardinovic Supermen zvan i Legenda broj 2:” Imam medicinsku mafiju,  dana sam otrovao tri  
sorabina, jednu babu, jebo sam jednu bebu, pojebah moju cerku, nek mi je nazdravlje”Kinu vrlo  
glasno”treba potrovati tu gamad sorabijsku, te sorabijske nacionaliste, namaz na kvaku, sprej u  
a utobusu, pogresan nalaz  laboratoriji, otrov u hleb, znam gde kupuiju hleb, samo u prodavnici  
namazem otrov na koru,  pustim gas u stan, ama ja sam ti doktor”   
-   Marmara - ja on - vik, :”Pancevo, gas u celom gradu, zastrasivanje umnih soraba, da znaju gas u  

svako m stanu”   
-   Agata Kristi - Pasulj zavodnica:” Vizner je bio u Belegradu u utorak, u  – to - rak.zastrasuje sorabe”   
-    Serlok Holmsovic:”Sledeci sastanak sa labanezima je u Becu, Vin, 13 februara. Broj 13 je  

baksuzan broj.A onda 2 mart, Two March, mart je Bog Rata”.   
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                           9 mart 2007 godine   
Tel.3511829; Mob.tel.064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   
  

T.Krsmanovic,  predsednik :   

D O S T A   

  

I.. - Ministru pravde Srbije Zoranu Stojkovicu - Predsedniku Prvog opstinskog suda   
Miodragu Majicu - Predsedniku Cetvrtog opstinskog suda,Verici Djukic Mihalcic - 
Predsedniku Drugog opstinskog suda Jasmini Lalovic   
II. - Ministru MUP - a Srbije Draganu Jocicu   
  

I.Sudijama:   Zahtevam od vas ,da  odmah  donesete pravicne presude u mojim podnescima u vezi  
:a.OBESTECENJA za decenijske progone, zlocine protiv covecnosti ( Prvi opstinski sud br.p 354/94;  
11426/97; 176/2001; XXIV - P.br.688/02 , traje od 1994 godine, sudije: Vesna Laza revic, Dragica  
Ljumovic, Mirjana Zoric, Snezana Tomic, Ljubica Vlajkovic - Simikic,  Tanja Sobot, Mirjana Stevovic,  
Vesna Stankovic, itd ) b.POVRACAJ oduzete asrhive aprila 2000, policija sve otela  sto sam stvarao  
ceo zivot,  ( Cetvrti opstinski sud, Br.pr,  sudije: Verica Djukic Mihalcic, Ante Boskovic, Violeta Katic,  
Djordje Mirkovic, Aleksandar Veljic, itd  ) c. Smetnje u upotrebi PC, telefona, faksa( Drugi opstinski  
sud , Br. pr LTN.br.1460/06).   
Posle celog zivota unistavanog progonima ,kao i  vecini grad jana, posle decenijske borbe protiv  
bezakonja, umesto da zivim u miru,  vi nastavljate drasticno da uskracujete moja prava. Opljackali  

ste  imovinu mojih predaka vrednu vise miliona evra, ja sam sada na ivici  socijale, kao i moja porodica..A  
vi zivite na  visokoj nozi, nakrali se, obogatili od krvi i suza nevinih gradjana.   
DOSTA!  Ovo je tek pocetak, suocicete se pred javnoscu sa podacima o vasim nedelima, zlocinima.    
Upropastili  ste prethodnu SFRJ, SKJ, JNA, sveli Srbiju na patrljak, oblepili je cituljama.   
Umesto da budete privedeni pravdi, nastavljate da  drasticno krsite zakon ,milioni stradaju zbog vas.  
Pretvorili ste ovu drzavu u posed satanizma, jer tamo gde ne funkcionise pravicno sudstvo cvetaju 

sve  posasti..  Ima postenih sudija, svaka im cast, treba  da budu primer drugima, ali su vecina nepravicni,  
kriminalci, neznalice, psihopate.   
Umisljate da “mudro varate suedonike”, naivno mislite da  tako produzavate vasu vlast,  privilegije, 

da  cete  onemoguciti one koji vas mogu tuziti za ranija nedela, da moz ete zastititi svoje  klanovce, dobijati  
mito, stititi nelegalne privatizacije, kriminalce i ubice, mislite da cete sacuvati u tranziciji bivse  
vlastodrsce. A ne vidite zaslepljeni da vas i vase ovakvo plitkoumno zakljucivanje instrumentalizuju   
,jacaju, na si smrtni neprijatelji iz geo - okruzenja      pretvaraju   
vas  u  produzene sudeonike u unistavanju sopstvene drzave i nacije.    
Mi znamo mnogo o vasim nedelima, sve cemo izneti u javnost. Vasi sudovi , vi licno ,cete   posle toga  
biti moralne rusevine. Za pocetak, muz predsednika Cetvrtog opstinskog suda Verice Djukic Mihalcic     
Tihomir Mihalcic je jedan od 52 okrivljenih clanova Drumske mafije.   
Narodu Srbije  je dozlogrdilo, mnogi spominju fizicke obracune, ubistva s udija kriminalaca, mi se  ne  
slazemo sa nasiljem.,savetujemo im :borimo se legalno:   
-   zahtevamo da se svakome od vas proveri imovno stanje.Odakle vam to?  Lopove, pljackase, ubice,   

pred narodni sud.; podnesite ostavke; zahtevamo  da sudije koje ne sude po   zakonu budu  
privedene pravdi i uklonjene iz sudstva,  treba pitati sudeonike da se izjasne o svakom sudiji.;sve  
izneti u javnost ; pozivamo Vladu, Predsednika Republike, Drzavu, da se energicno obracunaju sa  
kriminalom u “svome” Ministarstvu pravde ;poziva mo gradjane na otpor   

II. - Ministru MUP - a Srbije Draganu Jocicu   

U policiji ima znacajnih pomaka,.ne sumnjamo u Vase dobre namere, inteligenciju, obrazovanje. Ne  
dozvolite da ostricu Vase percepcije negativnoga i Vase  borbe, zamute,  otupe,   solidni prihodi , sjaj  

visokog polozaja, znajte, stanje u zemlji je sasvim drugacije nego kako to moze  odozgo   izgledati. U  
Srbiji  je kataklizma, mi to znamo, u  policiji ima mnogo cega sto treba poboljsati . Zahtevam od Vas  

da date nalog da se  odmah  prekine sa smetnjama  u upotrebi moga PC, da mi se vrati  odmah   
oduzeta arhiva..Te protuve koje to cine uklonite iz policije.,oni vas brukaju.,obezvredjuju vas rad.       
                      Tomislav Krsmanovic, predsednik   
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                          10 mart 2007 godine 

Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

MITO  I  KORUPCIJA  NA  KRAGUJEVACKOM  UNIVERZITETU, SVEPRISUTNO U CELOJ 

ZEMLJI- GLAVNI  KRIVAC  KORUMPIRANO  SUDSTVO 

 

Kupovina diploma na kragujevackom univerzitetu  je praksa i na drugim univerzitetima, visokim i drugim 

skolama sirom Srbije. Ne radi se samo o obrazovnim ustanovama, o sektoru obrazovanja, kriminal  je  

duboko i siroko zahvatio  celokupno  drustvo, sve njegove pore i segmente: ekonomiju, zdravstvo, nauku, 

sport, kulturu, itd, itd., a najvise pravosudje. 

 

Glavni krivac je nepravicno, korumpirano sudstvo.  Jer kada nema kazne za prekrsioce zakona, onda 

bezakonje buja, rusi sve pred sobom kao stihija, postaje pozar koji sve pretvara u prah i pepeo. 

 

Nasa drzava i nacija su tragicni spektakl nesputanog divljanja svakojakih asocijalnih prekrsitelja zakona,  

ubica, lopova, pljackasa, trgovaca narkomana, kradljivaca beba, prodavaca ljudskih organa, trovaca, 

paramagova, nadrilekara, agisa, prostitutki, podvodaca, pedofila, nekrofila, enormnih bogatasa-lesinara, 

sudija kolovodja krsenja zakona, psihopata opasnih po druge na slobodi, svakojakih monstruma. Upravo 

zato sto nema kazne za one koji krse zakon. Gde macaka nema, misevi kolo vode. 

 

Zemlja je u rasulu. Dokle god ne zazivi  pravicno sudstvo,  bice sve gore. Krajnje je vreme da se kaze 

DOSTA. Ako to ne ucinimo, sigurno i  definitivno cemo ubrzano propadati, nestajati.. Sto je vec uveliko 

vrlo intenzivan i daleko odmakao proces.  Trgnimo se iz duboke narkoze. Osvestimo se, propnimo se 

takoreci zivi sahranjeni.  Munjevito dovedimo sudstvo u red. To je jedini nacin da se spasemo. .Sveca 

dogoreva. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Dasic Valerija                                                                                                 u Beogradu,  12.3..2007. godine 

Pozeska broj 134 

11000 BEOGRAD     

 

 
            MINISTARSTVO FINANSIJA-Poreska uprava-Filijala Vozdovac            
 
Broj opomene:433/52-112-07   od 27.02.2007 godine                   Pib sifra obaveznika:601242 

 

 

PRIGOVOR 

 

 
Predmet: Vasa OPOMENA 433/52 –112-07   od 27.02.2007 godine                  Pib sifra obaveznika:601242 

 

-Zahtev za ukidanje placanja poreskog duga kao neosnovanog-Moje dospele neizmirene obaveze 

 
U vasem  dopisu –OPOMENI  kojom mi saopstavate da su moje dospele neizmirene obaveze po mome 

PIB-u odnosno poreskoj sifri koja se vodi u jedinstvenom poreskom knjigovodstvu Poreske uprave, sa 

stanjem na dan  26.2.2007 godine: 

 
R.br. vrsta javnog prihoda             Rac.              Glavni dug            Kamata              Ukupno        Poziv na broj  

 
1.          2                                    3                      4                          5                      6                    7 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
1.Porez na prome fizicka lica   840-3846-36          44703,24         37333,75             82036,99       97 52-019-
1809970715360m 
 

U smislu Cl.71 st.2 Zakona, u propisanom roku podnosim ovaj Zahtev za ukidanje placanja poreskog duga-

Moje dospele neizmirene obaveze. 

 
U nekoliko navrata sam vam dosada predocavala neosnovanost ovakvog zahteva sto cinim i ovoga puta.  

Zahtevam od vas da ukinete ova Zahtev.,dajem dalje dole OBRAZLOZENJE. 

 

Obavestavam vas da sam ja oduvek socijalni slucaj, moj suprug Slobodan Dvokic,  je ubijen od kriminalaca 

12.11.2006 godine, bio je nezaposlen, radio je povremeno kao bezbednost, u obezbedjenju , na radnom 

mestu je ubijen. Izvolite ovo proveriti kod nadleznih organa. Sada sam povremeno zaposlena, samo od toga 

zivim sa 12 godisnjom cerkom, nemam dovoljna sredstva za zivot, vec 5 godina nisam u stanju da platim 

racune za komunalije, sto se takodje moze proveriti. 

                                                          OBRAZLOZENJE 

  

Molim da izvrsite ponovo uvid u moje ranije dopise, poslednji je od 14.5.2005  godine. 

 

Ponovicu podosta, necu mnogo novoga reci, ali dalje navodim neke dodatne elemente moga zahteva, 

ponavljam-  raniji cinjenicni podaci su dovoljni, ali ipak ovoga puta iznosim  dodatne cinjenice u korist 

moga opravdanog zahteva. 

 

Molim vas da proucite ovaj dopis.  Da cinjenice uzmete u obzir. 

 

 

1.Tacni su navodi da ja ( tj moja ujna Aleksandra Pesic) nisam stalno odjavila Sega klub 31.12.1996 

godine. Ali treba uzeti u obzir de facto stanje, a ne samo de jure. Sega klub de facto ne  radi od  08.12.1995 

godine. Klub je tada bio opljackan u dva navrata, odnet novac, oprema, kertridzi, sve sto je bilo zaradjeno,  
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                             12.3.2007 god..  
Tomislav Krsmanovic, predsednik-Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;E-mail-Pokert@eunet.yu 

 

-GOSPODIN Milan Parivodic, ministar finansija Srbije 

 

-Gospodin  Dejan Stojanovic-pomocnik-direktora Poreske uprave, Vozdovac 

 

-Gospodja Tamara Samardzic, direktor Filijale Vozdovac 

 
 

NEOSNOVANA PORESKA TERECENJA VALERIJE 

DASIC.-Molimo postupite po zakonu. 

 
POSTOVANI,   
 

Vasom  OPOMENOM poslatoj Valeriji Dasic, Pozeska broj 134, br. 433/52 –112-07   od 27.02.2007 

godine-Pib sifra obaveznika:601242, zahtevate od nje da isplati porez na promet u iznosu od 82036, 99 din. 

 

Ovaj zahtev je logicki neosnovan i pravno neumestan, povrh svega je krajnje nehuman, surov. Izvolite 

detaljno prouciti njen podnesak od 12 marta o.g, kao i ranije podneske i prilozena dokumenta 

 

Neoboriva je cinjenica da je Sega klub  radio samo sest meseci, a nakon toga nije bilo zaposlenih, ni 

socijalnih niti  bilo kojih drugih doprinosa, nije bilo prometa. Aleksandra Krsmanovic-Pesic je napustila 

stan gde je bio upisan Sega klub 2000 godine..Za ove tvrdnje su vam dostavljeni pravno valjani 

dokumenti..Kako se moze placati porez za nesto cega nije bilo? 

 

Sto se tice neodjavljivanja de facto prekida rada Sega kluba, kao sto vam je predoceno i dokumentovano, 

Sega klub nije definitivno odjavljen iz objektivnih razloga sto se da videti u podnesku Valerije Dasic. 

Vlasnice Sega kluba su  u to vreme bili izlozene kontinuelnim napadima kriminalaca i nezastite nadleznh 

organa. , ozbiljno bolesne organski, bez novca,  opljackane, nezaposlene, bez ikakvih prihoda, na birou 

rada, socijalni slucajevi.  Sto se sve moze proveriti a sto se vidi  i iz ranije prilozenih dokumenata (dana 

22.11.2004 godine.). Muz Valerije Dasic je ubijen od strane kriminalaca na njegovom radnom mestu dana 

12.11.2006 godine.,ona je udovica, samohrana majka bez stalnog zaposlenja, izdrzava cerkicu od 12 

godina, nije u stanju da placa komunalije, dazbine.,sto se sve moze proveriti. Sada pored svih njenih 

nevolja , vi od nje neosnovano i beskrupulozno ( ili bez poznavanja ovih tuznih cinjenica)  zahtevate da 

plati jednu ovakvu astronomsku sumu novca. 

 

Ovakvo vase neosnovano resenje je jedna surova presuda za nju i njenu cerku.Umesto da im drustvo 

pritekne u pomoc, da ih podrzi. 

 

Zakon treba da vazi podjednako za sve, to je osnovno nacelo  pravne nauke, teorije i prakse. Ne mogu biti 

jedni arsini za njih  a drugi za drzavu. Inkriminisane osobe nemaju  pravo zastite od kriminalaca do 

danasnjeg dana, sto je uticalo na mogucnost ispunjavanja vasih zahteva. Pored navedenih povreda njihovih 

prava ,obe vlasnice su iz porodica koje su opljackane od novog poretka koji je dosao u nasu zemlju 1945, 

njihovim precima je oduzeta imovina basnoslovne vrednosti, odbijaju da im vrate.A vi od njih zahtevate da 

plate nesto sto ne postoji. Gde je tu pravda? Gde je tu logika? 

 

Stoga, uzimajuci u  obzir navedene cinjenice, molimo vas  da ih uzmete u obzir,   njihovu  tesku licnu 

ekonomsku, zdravstvenu  situaciju, objektivne okolnosti i cinjenice,  da ih  izbrisete iz vasih finansijskih  

potrazivanja jer za to nema legalnog osnova. Molimo vas da ove podatke proverite, i uzmete k,znanju, i da 
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Tomislav Krsmanovic………………………………………………………..12.3.2007  godine 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; e-mail: Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja ZIVKA SPASIC, Pomocnik ministra pravde 

 

Gospodja Helena  Surlic, Republika Srbija, Ministarstvo pravde 

Sektor za pravosudje i prekrsaje, Odsek za nadzor sudova 

 
Postovana gospodjo Spasic 

Postovana gospodjo Surlic 

 

Hvala na vasem dopisu od 14.2.2007 god( Br.07-00-423/2007-02). 

 

Obavestavam vas da sam ,sledeci vase savete, u cetvrtak 8 marta oko 10 casova  30 

minuta bio na prijemu za stranke Prvog opstinskog suda  , u vezi moga zahteva za 

obestecenje ( Prvi opstinski sud br.p 354/94; 11426/97; 176/2001; XXIV-P.br.688/02 , traje od 1994 

godine  ). Bio sam primljen od g. Srdjana Joncica, zamenika predsednika Prvog 

opstinskog suda. Obratio sam mu se vrlo uctivo, on je umesto da me saslusa, bez da je 

upucen u dosije ,zakljucio na osnovu intuicije da je sve gotovo, da je postupak 

pravosnazno okoncan, da ja nemam vise sta da trazim. Ja sam bio dosao na razgovor 

da se zalim na sudije ovoga sda, on me nije ni saslusao, niti proveravao, nego 

pausalno i subjektivno procenio, bez ponovnog uvida u cinjenice‖ sve je 

okoncano‖.Bio je povrh svega vrlo neljubazan, na kraju preteci. 

 

Nema nikakvih pomaka ni u predmetu POVRACAJ ODUZETE ARHIVE, kod 

Cetvrtog opstinskog suda( Br.I.III.-1199/02 ) niti u vezi ometanja rada na PC, 

telefonskih pretnji, i sl, kod Drugog opstinskog suda ( KTN.br.1460/06)               ). 

 

Potsecam vas na moje brojne ranije dopise. Zahtevam od vas podrsku. Sudstvo je u 

totalnom rasulu, narod je ogorcen, u prilogu dva saopstenja Pokreta za zastitu ljudskih 

prava od  9 i 10 marta o.g. .Cekam da se konstituionisu Vlada i ministarstva, pocinjem 

onda  STRAJK GLADJU. Molim za NAJHITNIJI prijem. Ocekujuci vas odgovor. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA                                                        13.3.2007 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

NAS ODGOVOR AHTISARIJU: NISU KOSOVSKI  ALBANCI  BILI   

ZRTVE  KRSENJA  PRAVA  OD  STRANE  SRBA- SRPSKI  NAROD  JE 

NAJVECA  ZRTVA  PRETHODNOG KOMUNIZMA 
 

Albanski pregovaracki tim i Ahtisari zakljucuju da su  kosovski Albanci bili decenijama zrtve krsenja prava 

od strane Srba, te to navode kao glavni argument za davanje nezavisnosti Kosovu. 

 

Ovakve tvrdnje su providne  lazi za naivne. 

 

Nisu u prethodnom poretku bila ugrozavana samo prava kosovskih Albanaca, nego i drugih naroda, na 

kraju su  najveca zrtva  upravo Srbi. Nisu prava Albanaca na Kosovu ugrozavali Srbi, nego komunisticki 

poredak.. Komunizam kao poredak je uvezen nasilno u nasu zemlju. Zna se ko je i kako koncipirao 

komunizam, da to  nema nikakve veze ni sa jednom verom ili nacijom.,pogotovu ne sa Srbima.  

 

Dobro je poznato npr. da su u Narodnoj Republici Albaniji Envera Hodje , ljudska prava bila daleko vise 

krsena nego li u SFRJ,kosovski  Albanci su ipak daleko vise prava  imali u ondasnjoj SFRJ nego li njihovi 

sunarodnici u NR Albaniji Enver Hodje.Zato su oni i bezali u SFRJ. Da li to onda znaci da su prava 

Albanaca u Albaniji bila ugrozavana od Tirane? Cinjenica je da su  za celo ovo vreme prava kosovskih 

Srba bila daleko drasticnije krsena nego li prava kosovskih Albanaca, jer su oni  bili izgonjeni sa Kosova 

terorom vecinskih Albanaca bez adekvatne zastite drzave, nisu imali pravo da se tamo vracaju, podrzavan 

je masovan takoreci ilegalan dolazak Albanaca iz Albanije. U grupi vladara prethodne SFRJ su bili 

zastupljeni brojni albanski funkcioneri sa Kosova, koji su uzivali sve privilegije kao i komunisticki 

funkcioneri drugih nacija, kosovski Albanci clanovi SKJ su bili privlilegovani u odnosu na politicki 

nepripadnu vecinu. Oni su krivi za krsenja prava svih, ukljucujuci i kosovskih  Albanaca. U nasoj arhivi 

imamo  podatke o napadima albanskih funkcionera na nas borce za ljudska prava iz Beograda da smo 

―izdajnici‖‖razbijaci SFRJ‖‖ zapadni placenici‖. ( neki od njih su sada uticajni u albanskoj vlasti na 

Kosovu).  

 

Radi se o zloupotrebi koncepta LJUDSKIH PRAVA od strane politicara , koji su uspeli da obmanu 

kosovske albanske mase da su bili proganjani od strane Srba. Krsenja ljudskih prava vecine  gradjana 

prethodne SFRJ, ukljucujuci i Kosovo, su bila  masovna, sistematska i flagrantna. Povrh svega iracionalna. 

Kosovski Albanci osecajuci kao i vecina gradjana SFRJ da nisu dali povod,  nisu mogli nikako da shvate da 

bi  motiv bio neki drugi, sem etnicki. Vesti manipulanti –prevaranti su im lukavo suflirali da se ljudska 

prava krse samo na Kosovu,  a ne i u Srbiji, i da im to cine Srbi, njihovi vekovni neprijatelji. Nesrpske 

nacije SFRJ su mislile da ih progone ―Srbi cizmasi‖, Srbi da ih progone Tito, Bakaric i Kardelj. Sto je 

apsolutno netacno, tiranija se prostirala na celu zemlju. Iracionalni tiranski komunizam je uneo  pogresne 

procene, omraze,  rat, masovne obracune.  

 

Albanska superiornosti  u natalitetu u odnosu na Srbe, se ne moze objasniti samo nacionalnim 

osobenostima, nego pre svega cinjenicom da su oni bili izlozeni manje nego li Srbi razornoj  represiji. Ova 

represija koliko je bila suptilna, podmukla, jos vise je bila opasna po srpsku nezasticenu vecinu, ona  je 

srpski narod definitivno iznurila, obespomocila. Relativno postedjeni Albanci pak, su uspeli da optimalnije 

sacuvaju svoju vitalnost i podmladak. Komunizam je zloupotrebljen. na stetu Srba.  

 

Clanovi Albanskog pregovarackog tima su javno priznali da je na delu vekovni projekat potiskivanja Srba 

sa Kosova. Od 1999 godine do danas su ..pocinjeni masovni progoni nad  preostalim Srbima na Kosovu sto 

nije nista drugo do nastavak etnickog ciscenja. 

 

Uzimajuci u obzir ove cinjenice , ne moze se prihvatiti kao naucno, .pravno  i logicki validan  argument,  

navodno krsenje ljudskih prava kosovskih Albanaca , da se trazi  nezavisnost Kosova..  

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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CETVRTI  OPSTINSKI   SUD U BEOGRADU 

Posl.br.VI.Su.2393/06;88/07 

Posl.br.I-I.101/01 

Dana 9.03.2007 godine 

Novi Beograd, Bul.Mihaila Pupina 16 

 

 

Gospodja VERICA DJUKIC-MIHALCIC, PREDSEDNIK SUDA 

 

Postovana gospodjo Djukic-Mihalcic, 

 

Hvala na Vasem pismu od  9 marta, i zelji da se postupi po zakonu, i meni vrati moja privatna svojina 

koja mi je nezakonito uzurpirana aprila 2000 godine..Obavestavam Vas da sam bio na razgovoru u 

MUP-u Stari Grad ( gospodin Sladjan Stojkovic), gde sam primljen korektno, preduzimaju mere da se 

vidi gde je arhiva. Ja sam predocio g.Stojkovicu da je ta arhiva  smestena od strane SDB u neku 

pogodnu prostoriju, te zamolio da istraga bude orijentisana u tome pravcu..To sam saopstio i g.Jocicu, 

Ministru MUP-a Srbije( koji je i nalozio g.Sladjanu Stojkovicu da tako postupi).. 

 

Molim eventualnu saradnju vaseg suda sa MUP-om, ukoliko je to svrsishodno. 

 

Obavestavam Vas da je ova arhiva zaplenjena aprila 2000 godine, ne sto to moze nekome smetati, nego 

da bi se tako stvarale lose procene, sudski postupci, haos i nered. 

 

Zivimo u kirajnje teskim i slozenim vremenima, gde nikome nije lako, potrebne su ispravne procene, 

razumevanje drugoga jer svako ima svoj istinu, u mojim knjigama nigde nisam stavio ime ni jednog 

vinovnika koji je mene ostetio, drzeci se nacela- NE PRESUDJUJ,  NEGO PROSUDJUJ, NE SUDI 

DA TI NE BUDE SUDJENO..Ukoliko sam ja obziran prema drugima, onda i drugi treba da budu 

prema  meni.. Molim da mi moje bude vraceno STO PRE, bio bih zahvalan za Vasu podrsku u 

granicama Vasih mogucnosti i ovlascenja 

 

s‘postovanjem                                                                              u Beogradu   20 marta 2007 godine                                   

Tomislav Krsmanovic  

 

 

 

 

: 
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Tomislav Krsmanovic 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176; E-mail-pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin MIODRAG MAJIC, predsednik Prvog opstinskog suda u Beogradu 

 

Pred Prvim opstinskim sudom u Beogradu ( br.354/94;11426/97; 176/2001;XXIV-P.br.688/02). se vodi 

jos od 1994 godine postupak u vezi moga ZAHTEVA ZA OBESTECENJE.Uprkos ociglednih 

argumenata u moju korist , Prvi opstinski sud jos od 1994 godine odugovlaci, odbija da postupi po 

zakonu.  

 

Zahtevam od Vas da preduzmete mere koje se nalazu, u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija, da  

NAJHITNIJE, ODMAH, bude doneta pravicna presuda, da budem obestecen. Bio sam zrtva 

decenijskih cudovisnih progona,  u prilogu moja najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA iz 

koje se vidi sta sam sve pretrpeo. (kao i dva saopstenja nase organizacije od  9 i 10 marta). Imam 70 

godina, iza sebe zivot progona, pljacki, umesto da budem obestecen, sud odbija da postupi u duhu 

pravicnosti i zakonitosti..Moji prihodi su mininalni, zivim na granici socijale, ne mogu da placam 

dazbine, u dugovima sam.,izdrzavam sina( 26 godina). Umesto da zivim sada u miru, obavezan sam da 

se preganjam, sa sudijama koji zele da nastave lose navike. 

 

Neprihvatljivo je da ja koji sam se decenijama borio za demokratiju, sada nisam obestecen, zivim u 

bedi, ugrozen u mojim pravima, a da su oni koji su krsili moja prava sada imucni, neki istinski 

bogatasi, povrh svega zele da nastave da krse moja prava. Vas sud kao i drugi  beogradski sudovi, je 

ozloglasen., a to znaci i njegove sudije i njihovi  pretpostavljeni . Recite Vi sami da li je Vas stav 

prema meni, na svome mestu?.Ovo cu Vam reci sada o Vama u cetiri oka, ali ukoliko ne postupite po 

zakonu, u okviru Vasih ovlascenja, i ne  date nalog da se ODMAH ovo sve privede kraju, ja cu biti 

prinudjen da sa Vama komuniciram preko medija, listova, radija, TV? A ja znam mnogo.  U mojim 

knjigama nigde nisam naveo ime ni jednog vinovnka krsenja mojih prava( vidite knjigu u prilogu), 

rukovodeci se nacelom da svako ima svoju istinu, nikome nije lako u ovim teskim I slozenim 

vremenima, NE PROSUDJUJ NEGO PRESUDJUJ, NE SUDI DA TI  NE BUDE SUDJENO. Ali oni 

koje ja tako stedim, umesto da mi uzvrate istom merom,  nastavljaju da uzurpiraju moja prava..To je 

zavrseno, ukoliko moj OSTETNI ZAHTEV ne bude ODMAH resen, sve sto znam o svima vama ce 

biti izneto u javnost.na velika zvona. 

 

Ja ne volim da se bavim  takvim stvarima, ali sam prinudjen..Kakvo je  imovno stanje sudija u mome 

predmetu, i njihovih pretpostavljenih? Odakle im to?  Njihove karijere su  prepune svakojakih afera, 

nedolicnih kontakata, ukljucujuci i  privatni zivot.. To me se ne tice, to je njihova  licna stvar, ali se 

moze postaviti pitanje: DA LI ONI RADI SEBE, SVOJE INTIME, MOGU UZURPIRATI MOJA 

PRAVA? DA LI TAKVE NEODGOVORNE OSOBE MOGU DA ODLUCUJU O MOJOJ SUDBINI? 

Da bi ih  strani nalogodavci nagradjivali finansijski, ili u licnom zivotu.(libido)? To je 

monstruozno..Kako se oni usudjuju  da zarad  licnih stvari kroje moju sudbinu, i sudstvo da bude 

nepravicno? 

 

Ovo zasad kazem Vama ( znam jos mnogo toga) necu nigde iznositi u javnost, niti imam nameru to da 

cinim.Ali ukoliko Vi nastavite da ugrozavate moja osnovna prava ( ukoliko ne preduzmete ODMAH 

mere u mome predmetu), bicu obavezan da to STO PRE iznesem u javnost. 

 

Molim za razumevanje. Ja se moram spasavati..Ukoliko me podrzite u granicama zakona, Vasih 

ovlascenja i  kompetencija, bicu Vam zahvalan, nigde nista necu govoriti, ali ukoliko ne, ja cu biti 

obavezan da bih sebe spasavao, da sve to oglasim na velika zvona. .U nadi da cete me podrzati 

.ODMAH. ( Bio sam 8 marta na prijemu kod Vaseg zamenika Srdjana Joncica ovim povodom, on nije 

hteo ni da me saslusa, nije ni znao o cemu s radi, bio je neljubazan, drzak, izbacio me napolje, to su mi 

rekli i drugi koji su od njega izasli, sa njim nesto nije u redu) 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176; E-mail-pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja VIDA PETROVIC SKERO 

 

Dosada sam u vise navrata opstio sa Vrhovnim sudom Srbije, i dobijao  negativne odgovore  u vezi 

moga OSTETNOG ZAHTEVA pred Prvim opstinskim sudom u Beogradu ( br.354/94;11426/97; 

176/2001;XXIV-P.br.688/02). Uprkos ociglednih argumenata u moju korist , Prvi opstinski sud jos od 

1994 godine odugovlaci, odbija da postupi po zakonu. A vas sud podrzava Prvi opstinski sud u krsenju 

zakona.  

 

Zahtevam od Vas da preduzmete mere koje se nalazu, u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija, da  

NAJHITNIJE, ODMAH, bude doneta pravicna presuda, da budem obestecen. Bio sam zrtva 

decenijskih cudovisnih progona,  u prilogu moja najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA-CRNA RUPA iz 

koje se vidi sta sam sve pretrpeo. (kao i dva saopstenja nase organizacije od  9 i 10 marta). Imam 70 

godina, iza sebe zivot progona, pljacki, umesto da budem obestecen, sud odbija da postupi u duhu 

pravicnosti i zakonitosti..Moji prihodi su mininalni, zivim na granici socijale, ne mogu da placam 

dazbine, u dugovima sam.,izdrzavam sina( 26 godina). Umesto da zivim sada u miru, obavezan sam da 

se preganjam, sa sudijama koji zele da nastave lose navike. 

 

Neprihvatljivo je da ja koji sam se decenijama borio za demokratiju, sada nisam obestecen, zivim u 

bedi, ugrozen u mojm pravma, a da su oni koji su krsili moja prava sada imucni, neki istinski bogatasi, 

povrh svega zele da nastave da krse moja prava. Recite Vi sami da li je Vas stav prema meni, na svome 

mestu?.Ovo cu Vam reci sada o Vama u cetiri oka, ali ukoliko ne postupite po zakonu, u okviru Vasih 

ovlascenja, i ne  date nalog da se ODMAH ovo sve privede kraju, ja cu biti prinudjen da sa Vama 

komuniciram preko medija, listova, radija, TV?  U mojim knjigama nigde nisam naveo ime ni jednog 

vinovnka krsenja mojih prava( vidite knjigu u prilogu), rukovodeci se nacelom da svako ima svoju 

istinu, nikome nije lako, NE PROSUDJUJ NEGO PRESUDJUJ, NE SUDI DA TI  NE BUDE 

SUDJENO. Ali oni koje ja tako stedim, umesto da mi uzvrate istom merom,  nastavljaju da uzurpiraju 

moja prava..To je zavrseno, ukoliko moj OSTETNI ZAHTEV ne bude ODMAH resen, sve sto znam ce 

biti izneto u javnost. 

 

Ja ne volim da se bavim  takvim stvarima, ali sam prinudjen..Kakvo je Vase imovno stanje? Odakle 

Vam to?  Vasa karijera je prepuna svakojakih afera, nedolicnih kontakata, ukljucujuci i Vas privatni 

zivot.. To me se ne tice, to je Vasa licna stvar, ali se moze postaviti pitanje: DA LI VI RADI SEBE, 

SVOJE INTIME, MOZETE UZURPIRATI MOJA PRAVA? Da li ste Vi odgovorna osoba? Da bi Vas 

Vasi strani nalogodavci nagradjivali finansijski, ili u licnom zivotu ( libido).? To je monstruozno..Kako 

se Vi usudjujete da zarad Vasih licnih stvari krojite moju sudbinu, i sudstvo da bude nepravicno? 

 

Ovo zasad o Vama ( znam jos mnogo toga) necu nigde iznositi u javnost, niti imam nameru to da 

cinim.Ali ukoliko Vi nastavite da ugrozavate moja osnovna prava ( ukoliko ne preduzmete mere u 

mome predmetu), bicu obavezan da to STO PRE iznesem u javnost. 

 

Molim za razumevanje. Ja se moram spasavati..Ukoliko me podrzite u granicama zakona, Vasih 

ovlascenja i  kompetencija, bicu Vam zahvalan, nigde o Vama nista necu govoriti, ali ukoliko ne, ja cu 

biti obavezan da bih sebe spasavao, da sve to oglasim na velika zvona. .U nadi da cete me podrzati . 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                   
27.3.2007 godine 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

ZA  NESRECE  SANDZACKIH  BOSNJAKA   NISU  KRIVI  SRBI- 

NEGO  LOKALNI KRIMINALCI 

 
Ozlojedjeni sandzacki Bosnjaci procenjuju da zive u siromastvu, da su tiranisani, pljackani, od Srbije, i 

Srba, te zato zele da izadju iz Srbije, da se pripoje Turskoj, Republici Bosni i Hercegovini, ocekuju 

pomoc od islamskih zemalja, neki krajnje ogorceni ( Vehabije) spas vide  u terorizmu. 

 

A svoj bes prazne na pogresnoj strani- na sandzackim nevinim i nezasticenim Srbima, proterujuci ih sa 

njihovih vekovnih ognjista, Srbi vec dugi niz godina napustaju Sandzak, prete masovnim egzodusom  

kao sto je to svojevremeno bilo na Kosovu. Udeo bosnajckog stanovnistva u ukupnom stanovnistvu 

Sandzaka ubrzano raste., Sandzak se prazni od Srba.  

 

Lokalne bosnjacke mase su lukavo navedene na pogresne procene uzroka njihovih  patnji. Neznanje, 

koncept LJUDSKIH PRAVA, su zloupotrebljeni  od strane lokalnih politickih profitera-kriminalaca,  

koji zarad svoga lova u mutnom ( tranzicija) obmanjuju sandzacke Bosnjake ―da ih progone Srbi‖.. 

 

Krsenja ljudskih prava vecine gradjana  Srbije ,ukljucujuci i Sandzak, su dan danas masovna, i 

flagrantna. :nepravicne sudije, privatizacije, masovna ugrozavanja licne bezbednosti, imovinske 

sigurnosti, svakojake posasti ( droga, alkoholizam, pedofilija, pederastija, prostitucija, itd), bolestine, 

smrti, nezaposlenost, svakojaki udesi, raspad porodica, kriza  mladih, opasnost vreba preplasene 

gradjane na svakom koraku.  

 

Sandzacki Bosnjaci osecajuci kao i vecina gradjana Srbije da nesto nje u redu, da su opasno  napadnuti, 

ne shvataju zasto, od koga, kako, buduci da su nevini ne mogu nikako da shvate da bi motiv bio neki 

drugi, sem etnicki. Vesti manipulanti –prevaranti su im lukavo suflirali da se ljudska prava krse samo 

na Sandzaku , a ne toliko i u Srbiji, i da im to cine ―Srbi, Beograd‖. ―svo zlo dolazi iz Srbije‖. 

 

A to cine upravo  lokalni kriminalci. Treba znati da su  nepravicne kriminalizovane sudije u Sandzaku   

mahom Bosnjaci, nezakonite privatizacije tamo sprovode mahom vecinski Bosnjaci, cesto ugrozavanje 

licne bezbednosti i imovinske sigurnosti, sveopsta nesigurnost, svakojake posasti, porodicne i 

drustvene patologije, generalizovana kriminalizacija , sve to nema nikakve veze sa Srbima, to je sira 

pojava u celoj nasoj regiji..Nosioci ovih opasnih pojava su svakojaki kriminogeni segmenti  u 

Sandzaku, i u celoj Srbiji, u Sandzaku su to mahom Bosnjaci, kao sto su u uzoj Srbiji vecinom 

pripadnici vecinskog stanovnistva.. 

 

Ne dozvolimo ponovno greske pocinjene na Kosovu. 

 

Obuzdajmo kriminalce, ne tiranise i pljacka zvanicna vlast, nego mafijasi..Cime nanose neprocenjive 

stete vecini gradjana,  bez obzira na veru i naciju..Narocito su  bremenite tragicnim posledicama lose 

procene koje nastaju zbog njihovog vrsljanja. Zbunjeno vecinsko stanovnistvo Srbije pausalno i sasvim 

pogresno procenjujuci , za svoje opisane probleme optuzuje Vladu, Predsednistvo i Parlament, a krivci 

su kriminalci. Cime se rusi zvanicna vlast. Narocito je opasna situacija sa manjinama, kao ovoga puta 

sa sandzackim Bosnjacima, oni misle ―da ih progone Beograd, Srbi‖, kao sto su  pogresno procenjivali 

kosovski Albanci ( to danas misle i Madjari,  Vlasi, Romi, Albanci sa juga zemlje), a to cine lokalni 

kriminalci-profiteri. 

 

Zelimo Srbiju ,ravnopravnu zajednicu svih naroda , recimo istinu, uklonimo lose procene i prevare. Pre 

svega,uklonimo kriminalce  koji ruse nasu drzavu, zavadjaju  narod i vlast, i etnicke grupe medjusobno. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

KO  JE  KRIV  ZA  KOSOVO, RASPAD  ZEMLJE, IZGON  SRBA  IZ  KRAJINE, 

DEZINTEGRACIJU  SRBIJE, NESTAJANJE  SRBIJE  I  SRBA, SANKCIJE, BOMBARDOVANJE, 

SATANIZACIJU  SRBA, SVEOPSTU  KRIZU. 

 

Govori se stalno o krizi, problemima, nestajanju nacije i drzave..A nista se ne kaze o uzrocima, 

vinovnicima..A to je upravo ono najvaznije.Jer se na greskama uci.,sprovode se ispravke..Znaci neme 

ispravki. Jer ne znamo greske. Nema krivaca, a oni postoje. Tragicno  je to sto se i dan danas ne sme 

govoriti o greskama, a najtragicnija je cinjenica  sto se greske ponavljaju. Posledice ce biti jos 

tragicnje. 

 

Krajnje je vreme da shvatimo ove tragicne zablude, da se ispravimo. Ne treba da isticemo u prvi plan 

kaznjavanje krivaca, ali njih treba ukloniti da ne nastave pomor. 

 

Decenijama je carevala lakirovka, istina se nije smela reci, greske nisu bile niti registrovane niti 

ispravljene, negativni trendovi su munjevito kao pozar uzimali maha, nastajala je katastrofa . 

 

 

,  
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Tomislav Krsmanovic                                                                       17 maj 2007 godine 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom 
 
Gospodja Vesna SMIJULJ 
Udruzenje zena MIMOZA , Banovci 
 
Postovana Vesna , 
 
Razgovor sa Vama je bio konstruktivan i nadam se plodonosan. 
 
U prilogu: 
 
1.Dva jednodnevna i jedan  dvodnevni  program specijalno napravljeni za Vas izlet 
2.Reference, mozete dobiti misljenja o nama od vodja onih grupa koji su isli sa nama na Drinu i drinske 
planine, da posete manastire, da vide prirodne lepote, kulturne znamenitosti. 
3.Programi izleta 2007 godine( ukupno 26 programa).-proucite, sta Vam se svidja. 
 
Na grupu od 50 polaznika, imate dva gratisa( ishrana, prenociste), od 25 jedan gratis. 
 
1.Nekoliko jednodnevnih i dvodnevnih izleta za Vas 
 
A.JEDNODNEVNI IZLETI. 
 
a.Poseta manastira Soko( ne treba vodic) 
 
Polazak ujutru iz Beograda autobusom ka Ljuboviji ( preko Sapca, Loznice, Malog Zvornika),oko 200 km 
asfaltom , posle 3,5 do cetiri sata voznje se stize u prelepi manastir Sveti Nikolaj “SOKO”.Skrece se pre 
Ljubovie uz recicu Gra canicu, odmah pod ulasku u kanjon razgledanje vodenice na vodu( datira iz 18 
veka).Ovaj manastir je izgradjen u planinskom zelenom prostoru, podnozju cuvene neosvojive turske 
tvrdjave SOKO grad, na nadmorskoj visini od oko 350 metara,iznad Manastira je tvrdjava SOKO .na 
nadmorskoj visini od oko 650 metara.,do koje se penje, na svakih 150 metars je po jedna kapelica, 
ukupno ih ima deset koliko ima Bozijioh zapovesti, usput se nailazi na prelep vodopad. Sa tvrdjave puca 
divan pogled na panoramu manastira i okolnih visova.Iznad tvrdjave je vrh Rozanj 970 metara. U 
Manastiru ima crkva, muzej, biblioteka, mogu se naruciti pica, telefonirati, predahnuti. 
 
Rucak u selu Uzovnica pored Drine udaljenom oko 10 km od manastira( cena 200 dinara po osobi). 
 
Posle rucka razgledanje Drine, ostrva na Drini. 
 
Povratak za Beograd istim putem. 
 
b.Poseta kanjonu recice Gornja Trijesnjica kod Ljubovje gde obitava orao beloglavi sup( u Srbiji ga ima 
jos samo u kanjonu Uvca)-ne treba vodic. 
 
Polazak iz Beograda preko Valjeva, Okleca ka Ljubov iji( oko 180 km), ulazak u dubok kanjon Gornje 
Tresnjice asfaltom 4 km do crkve i skole.Izlazak iz autobusa, setnja kanjonom , razgledanje bukova 
recice, uzivanje u zelenilu recice i suma, cistom opojnom vazduhu, posmatranje orlova, arhaicnih seoskih 
kuca, u trajanju od nekoliko casova po zelji. 
 
Odlazak na rucak u selo Uzovnicu( 30 km) preko Ljubovje ka Beogradu.Poseta vodenice na reci 
Gracanica.Rucak.Razgledanje Drine i ostrva. 
 
Povratak za Beograd preko Loznice i Sapca. 
 
B.Dvodnevni izleti 
 
a.Prvi dan manastir Soko, Drugi dan kanjon Gornje Tresnjice 
 
2. Reference-i misljenja eksperata, turistickih poslenika,,planinarskih vodica koji su sami,ili sa svojim 
grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, peli se na obliznje planine, posecivali 
Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz  Drinu, i drugo: -   
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PROGRAMI IZLETA 2007 godine- Drina, drinske planine, jezera. -Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 

Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  
 

Cena PUN PPANSION- Prenociste, + 3 obroka=750 dinara ( prenociste 300 

dinara, rucak-200 dinara, dorucak-100 dinara, vecera-150 dinara),svaki gost 

koji prenoci za svaku noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu ( preko 

vlasnika kuce)... 

 

Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti 

Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog 

Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica 

pokazuje za manastirSoko Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara 

n.v) 11-12 casova-razgledanje Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu 

tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa sedam kapelica u kamenu, zidinama. 

Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 970 metara.15-16 

casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 30 

minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 

casova -17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama 

potocarama na reci Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, 

psenica, 17 casova -18 casovarucak( 120 dinara+7, supa, glavno jelo, hleb) 

po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po 

zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu 

Bobiju,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km 

od Beograda), asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 

Ljuboviji, , asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km 

makadama koji ide od Zicare do Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko 

Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do Zicare 17 km.+10 km do 

vrha,ukupno 

od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -.13casova minuta, pesacka 

turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 

Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

 

Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za 

Zicaru ,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 

asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , 

asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, 

od Ljubovije do Zicare 17 km). 10casova -.13casova minuta, pesacka 

tura -Zicara-Gornje Koslje ok 7 km. Silazak niz kanjon Gornje Tresnjice 

gde zivi orao beloglavi sup)potreban je vodic, to je predsednik 

Planinarskog drustva Branko Pavlovic iz Ljubovije ,tel. 063-321286, 

015-661565, njemu to treba platiti( Uzeti ga u autobus prilikom prolaska 

kroz Ljuboviju.)..16 casova selo Uzovnica-rucak. Ili dolazak od 

aljeva( Beograda) doDebelog brda, pa onda silazak krozkanjon Gornje 

Tresnjice. 

 

Program broj 4..-Spustovi niz Drinu ,splavarenje(rafting) Spustovi niz 

Drinu, oko 25-30 km, sedam casova, od Bacevaca ili Gornje Tresnjice 

doLjubovije. 500 dinara po osobi.10 osoba(.Gumeni camci sa 8 komora, vodici, 
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Tomislav Krsmanovic, Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik            1 juni  2007 godineMob 

tel-064-3095176; Tel.3511829;                                                                                               

Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin  VOJISLAV KOSTUNICA ,predsednik Vlade Srbije 

Postovani gospodine Kostunica,  

Dozvolite da Vam izrazim iskreno divljenje za nacin kako obavljate funkciju predsednika 

Vlade.Ubedjen sam da Vi kao borac za ljudska prava znate dobro da je nepostovanje zakona 

samourusilo prethodni poredak. I dalje vlada flagrantno masov no bezakonje, ukoliko se ne 

otkloni, rasturice i Srbiju. Javnost ocekuje od Vas da sada posle konstituisanja Vlade zavedete 

red.To je vrlo delikatan i slozen zadatak, tome se opiru mafije koje imaju stranu podrsku . 

Neprihvatljivo je da se ovako nesto desava danas u Srbiji.. Gradjani masovno lose procenjuju, 

misle da im to cini vlast, a to je delo kriminalaca, cime zvanicni poredak gubi ugled. .Oni koji 

vode ovu drzavu su zasada postedjeni ( sit gladnog ne razume, sto je danajski poklon-da ih 

uspava.), sutra ce udariti i na njih.(a dok oni cute svom snagom se okomilo na vecinu nezasticenih 

gradjana)..Ne dozvolimo da nas vecito varaju  

Ni posle vise intervencija Vaseg Kabineta nema poboljsanja sto se tice mojih prava, i moje 

porodice.. .Molim Vas da preduzmete mere da moja prava budu ispostovana, borio sam se 

decenijama za demokratiju, umesto zasluzene slobode izlozen sam i dalje nasrtajima sudija 

kriminalaca i asocijalnih organa SDB..Molim Vas da intervenisete kod gospodina Jocica ministra 

MUP-a Srbije, da mi moja zaplenjena  arhiva aprila 2000 godine  bude ODMAH vracena, i da 

nadlezne sluzbe MUP-a Srbije ODMAH prekinu da mi svakodnevno krajnje drsko i otvoreno 

blokiraju rad na PC, internetu, telefonu i faksu.( oni znaju dobro moje podneske). Ujedno Vas 

molim da intervenisete kod gospodina Petrovica  da nalozi ODMAH da budu procesuirani moji 

podnesci: 1. iz zahteva za OBESTECENJE koji  traje od 1994 godine,u vezi teskih decenijskih 

progona, ukljucujuci mucenja u specijalnim ustanovama- zlocin protiv covecnosti, 

r.354/94;11426/97;17672001;XXIV-P.br.688/02. Ovaj sud drasticno krsi zakon, rasteze, odbija da 

zakaze rociste.i vracanja ; 2.u vezi  ZAPLENJENE ARHIVE, aprila 2000 godine, ukljucujuci 

rukopise 20 neobjavljenih knjiga, naucne radove, casopise, licnu prepisku, fotografije, hiljade 

dosijea, 2.000 primeraka knjiga, itd .na delu je monstruozan duhovni zlocin. Prvi opstinski sud je 

razvlacio, sada IV Opstinski sud odbija da vrati zaplenjenu arhivu ( Verica Djukic Mihalcic, 

Posl.br.I-III-II99/02 -VI. Су.1361/04 ).  

Imam 70 godina, na ivici socijale, moram da placam sudske takse, da se preganjam  svakodnevno 

sa delikventnim psihopatama , umesto priznanja zasluga ja sam danas kaznjavan. Poreklom sam iz 

okoline Ljubovije na Drini, Srbija, po zanimanju sam ekonomista ( u penziji), radim volonterski 

na razvoju turizma na Drini, Opstina Ljubovija, u 2006 godini sam ostvario 900 turista/nocenja i 

500 spustova Drinom. Sada Ljubovija vri, osnivaju se turisticke agencije, za izdavanje camaca, 

sobe, razni prevoznici, itd..Opstina Ljubovija mi je odala priznanje.Moji planovi za ovu godinu su 

bili jos ambiciozniji. Ali su na delu svakodnevne opstrukcije: sistematska blokada faksa, PC, 

interneta, telefona, nastaje istinska tortura, gubljenje vremena, novca, nerava, energije. Zar neko 

sme usred Srbije da sabotira Srbiju? .Pisem knjige, umesto koncentracije i zadovoljstva, to je 

posebno mucenje, zbog permamnentnih upada u sistem PC, uznemiravanja, sto je stalna 

dekoncentracija, opstrukcija.  

Molim Vasu HITNU intervenciju.Zar ja moram da STRAJKUJEM GLADJU ? U prilogu moja 

najnovija knjiga NEFORMALNI CENTRI MOCI , kao i knjiga  LJUDSKA PRAVA-

SAMOUNISTENJE DRZAVE  NACIJE..Ocekujuci Vasu HITNU intervenciju.. 

s‘postovanjem Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic, Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik            1 juni  2007 godineMob 

tel-064-3095176; Tel.3511829;                                                                                               

Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin  Boris Tadic, predsednik Srbije 

Koordinator sluzbe bezbednosti Vlade Srbije 

Postovani gospodine Tadicu,  

Obracam Vam se ne samo kao predsedniku Srbije nego pre svega kao Koordinatoru sluzbe 

bezbednosti Vlade Srbije, i predsedniku Demokratske stranke. Dozvolite da Vam izrazim iskreno 

divljenje za nacin kako obavljate funkciju predsednika drzave. 

Javnost ocekuje od Vas da zavedete red u bezbedonosnim sluzbama. To je vrlo delikatan i slozen 

zadatak. .Molim Vas da preduzmete mere da moja prava budu ispostovana, borio sam se 

decenijama za demokratiju, umesto zasluzene slobode izlozen sam i dalje nasrtajima sudija 

kriminalaca i asocijalnih organa SDB. Neprihvatljivo je da se ovako nesto desava danas u 

Srbiji.Nazalost, tako je sa mnogima. 

Molim Vas kao Koordinatora sluzbe bezbednosti  Vlade Srbije da intervenisete kod gospodina 

Jocica ministra MUP-a Srbije, da mi moja zaplenjena  arhiva aprila 2000 godine  bude ODMAH 

vracena, i da nadlezne sluzbe MUP-a Srbije ODMAH prekinu da mi svakodnevno krajnje drsko i 

otvoreno blokiraju rad na PC, internetu, telefonu i faksu.( oni znaju dobro moje podneske). Ujedno 

Vam se obracam kao predsedniku DS, glasam za DS i pozivam i druge da to cine, DS vidim kao 

najzreliju politicku stranku u zemlji, novi ministar  pravde Srbije je gospodin Dusan Petrovic clan 

DS,  narod Srbije ocekuje od demokratskog ministra pravde da zavede najzad, postovanje zakona, 

da podigne iz blata posrnulo sudstvo. Molim Vas dakle kao predsednika DS ( ne kao predsednika 

Srbije, jer je sudstvo sada navodno nezavisno) da intervenisete kod gospodina Petrovica clana DS,  

da nalozi ODMAH da budu procesuirani moji podnesci: 1. iz zahteva za OBESTECENJE koji  

traje od 1994 godine,u vezi teskih decenijskih progona, ukljucujuci mucenja u specijalnim 

ustanovama- zlocin protiv covecnosti, r.354/94;11426/97;17672001;XXIV-P.br.688/02. Ovaj sud 

drasticno krsi zakon, rasteze, odbija da zakaze rociste.i vracanja ; 2.u vezi  ZAPLENJENE 

ARHIVE, aprila 2000 godine, ukljucujuci rukopise 20 neobjavljenih knjiga, naucne radove, 

casopise, licnu prepisku, fotografije, hiljade dosijea, 2.000 primeraka knjiga, itd .na delu je 

monstruozan duhovni zlocin. Prvi opstinski sud je razvlacio, sada IV Opstinski sud odbija da vrati 

zaplenjenu arhivu ( Verica Djukic Mihalcic, Posl.br.I-III-II99/02 -VI. Су.1361/04 ).  

Imam 70 godina, na ivici socijale, moram da placam sudske takse, da se preganjam  svakodnevno 

sa delikventnim psihopatama , umesto priznanja zasluga ja sam danas kaznjavan. Poreklom sam iz 

okoline Ljubovije na Drini, Srbija, po zanimanju sam ekonomista ( u penziji), radim volonterski 

na razvoju turizma na Drini, Opstina Ljubovija, u 2006 godini sam ostvario 900 turista/nocenja i 

500 spustova Drinom. Sada Ljubovija vri, osnivaju se turisticke agencije, za izdavanje camaca, 

sobe, razni prevoznici, itd..Opstina Ljubovija mi je odala priznanje.Moji planovi za ovu godinu su 

bili jos ambiciozniji. Ali su na delu svakodnevne opstrukcije: sistematska blokada faksa, PC, 

interneta, telefona, nastaje istinska tortura, gubljenje vremena, novca, nerava, energije. Zar neko 

sme usred Srbije da sabotira Srbiju? .Pisem knjige, umesto koncentracije i zadovoljstva, to je 

posebno mucenje, zbog permamnentnih upada u sistem PC, uznemiravanja, sto je stalna 

dekoncentracija, opstrukcija. Molim Vasu HITNU intervenciju.Zar ja moram da STRAJKUJEM 

GLADJU ? U prilogu moja najnovija knjiga NEFORMALNI CENTRI MOCI , kao i knjiga  

LJUDSKA PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE  NACIJE..Ocekujuci Vas odgovor. 

s‘postovanjem Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                          1 juni 2007 god.                      

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin SLOBODAN  SAMARDZIC, Ministar za Kosovo i Metohiju 

 

Postovani profesore Samardzicu, 

 

Ovim, dopisom zelim da na ovaj vrlo skroman nacin doprinesem boljem razumevanju pitanja  

Kosovu. Mozda ce Vam to koristiti. Kao decenijski borac za ljudska prava sam bio cesto u kontaktu 

sa Albancima sa Kosova( i Albanije) kao i pripadniciam drugih nacija ondasnje Jugoslavije.  Albanci 

su bili ubedjeni da ih progone Srbi, kao i Hrvati i pripadnici drugih nesrpskih nacija. Dok su Srbi 

bili skloni da kao svoje progoniteje vide Tita, Kardelja i Bakarica. Hocu da kazem da progonitelji 

nisu bili druge nacinje nego komunisticki poredak( Tito-Milosevic). Tvrdnje Albanaca sa Kosova da 

su ih progonili Srbi ne stoje, njih je progonio komunisticki poredak. koji nema veze ni sa Srbima, ni 

sa drugim slovenskim nacijama. U Albaniji je bilo daleko vise progona nego  li u Jugoslaviji, Albanci 

su otuda bezali u Jugoslaviju..Da li su ih u Albanji progonili Srbi? Hocu da kazem da je prethodni 

poredak proizveo ogromne progone, lose proc ene, pogresne zakljucke,  mrznju..Njegova najveca 

zrtva su upravo Srbi. 

 

Izvolite moje dve najnovije knjige: LJUDSKA PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE( 

vidite str.211,Kosovo, ljudska prava uzrok krize) i NEFORMALNI CENTRI MOCI( izvolite 

procitati, postoji vrlo cvrsta veza mafija u Srbiji i na Kosovu). 

 

Nasa drzava i narod su u dubokoj krizi. Potrebni su nam iznad svega ispravne procene i sloga. 

 

Stojim na raspolaganju za razgovor . 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                          1 juni 2007 god.                      

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Tomica Milosavljevic, ministar zdravlja  

 

Postovani gospodine Milosavljevicu,, 

 

Dozvolite da Vam odam priznanje za napore da se unapredi zdravstvena zastita nacije. Ali Vam 

predocavam ono sto je svima poznato, stanje zdravlja nacije je  vrlo lose. Nije kriva zvanicna vlast, 

niti Vas resor, uzroci su mnogo dublji, slozeniji, traju vec decenijama. Pogledajte Vase okruzenje. 

videcete spektakl stradanja, bolestina, udesa, patologija. Tako je sa vecinom gradjana. Vecina nas je 

napadnuta. O tome se govori u ove dve moje najnov ije knjige koje Vam sada prosledjujem : 

NEFORMALNI CENTRI MOCI ( Maj 2007) i LJUDSKA PRAVA-SAMOUNISTENJE DRZAVE I 

NACIJE. U ove dve knjige se analiziraju narocito uzroci krize, i stanje zdravlja.  

 

Ubedjen sam da Vam je poznato da je nepostovanje zakona samourusilo prethodni poredak, i 

zdravlje.. I dalje vlada flagrantno masovno bezakonje, ukoliko se ne otkloni, rasturice i Srbiju. 

Javnost ocekuje od Vas da sada posle konstituisanja Vlade zavedete red.To je vrlo delikatan i slozen 

zadatak, tome se opiru mafije koje imaju stranu podrsku . Neprihvatljivo je da se ovako nesto desava 

danas u Srbiji.. Gradjani masovno lose procenjuju, misle da im to cini vlast, a to je delo kriminalaca, 

cime zvanicni poredak gubi ugled.  

 

Ne dozvolimo nastavak varanja zvanicne vlasti. Oni koji vode ovu drzavu su zasada postedjeni ( sit 

gladnog ne razume, sto je danajski poklon-da ih uspava.), sutra ce udariti i na njih.(a dok oni cute 

svom snagom se okomilo na vecinu nezasticenih gradjana)..Ne dozvolimo da nas vecito varaju . 

 

Cela nacija, svi treba da se mobilisu da se spasava zdravlje, Srbi izumiru. Ukoliko sada ne 

preduzmemio mere, sutra ce biti kasno. 

 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovi c 
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DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU       

 

 

NOVI ZAHTEV ZA SPROVODENJE ISTRAGE 
 
 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic iz Beograda, predsednik  Pokreta za 

zastitu ljudskih prava, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

 

Okrivljeni:NN lica - ciji identitet ce sudu dati TELEKOM SRBIJA, Izvrsna 

direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov broj :118252/05 , od 

03.8.2005 godine-Beograd 
 

 

Zahtevam od vaseg suda da hitno sprovede istragu. Okrivljene NN osobe nastavljaju da uznemiravaju 

telefonom, u poslednjih 20 dana sam u nekoliko navrata ponovo bio uznemiravan telefonom. Te iste osobe 

mi blokiraju faks, internet komuniciranja i rad na   PC. 

 

U vezi cega sam se u vise navrata obracao MUP-u Srbije i vasem sudu. .Okrivljene osobe u svojim 

telefonskim pozivima to tvrde, sto se moze proveriti u listinzima telefonskih pora kod Telekoma. 

 

Cime me uznemiravaju u stanu, prete ubistvom, bude nocu, ne daju mi da spavam, ugrozavaju tako moje 

zdravlje, uzimaju vreme, novac, energiju. Zato zahtevam da se sprovede istraga, otkriju pocinioci, privedu 

pravdi, i da ja budem obestecen. 

 

 Vec dugi niz godina sam uznemiravan telefonom od strane nepoznatih osoba., sto se sastoji u upornom 

zvonjenju, i danju i nocu, verbalnim uvredama, pretnjama, slanjem poruka smrti, itd.  Povremeno su ova 

uzenmiravanja krajnje stresna, zamarajuca, pogotovu kada se desavaju nocu. Patim od nesanice, posto su 

vrlo cesta uznemiravanja nocu, onemogucen sam da spavam mirno u mome stanu. Uznemiravanja su bila  

jako ucestala u leto prosle godine, danima, nedeljama je telefon zvonio nocu, nesanica se naglo pogorsala, 

nesanica traje do danas. Telekom je dosada u vise navrata postavljao lovca, i u nekoliko navrate  ustanovio 

da je bilo uznemiravanja, i to vrlo brojnih, za sta prilazem potvrde Telekoma u prilogu.,kao dokaze. 

 

Sada ima povremenih uznemiravanja takodje, mada manje nego li ranje, ali su dovoljna da me blokiraju u 

snu, da mi izazivaju nesanicu. 

 

Telekom je u leto prosle godine postavljao lovca, i ustanovio je preko sto uznemiravanja za mesec dana. Za 

kasnija uznemiravanja , sve do danasnjih dana, sam se obratio Telekomu da opet postave lovca, oni to 

odbijaju, obrazlazuci  da to ne vodi nicemu, opet ce ustanoviti da je bil uznemiravanja, i ista prica 

ispocetka.  

 

Dakle, Telekonm, odbija da ponovo postavi lovca. Oni su mi savetovali da podnesem Tuzbu sudu, sto sada 

cinim. 

 

Dakle, po savetu  TELEKOM SRBIJA, (Izvrsna direkcija regije Beograd, Izvrsna jedinica broj 1, njihov 

broj :118252/05 , od 03.8.2005 godine-Beograd,)  se obracam vasem sudu, zato sto sam  vec duze vremena 

bio uznemiravan  telefonom. Sto se sastojalo u zvonjenju, kada dignem slusalicu niko ne odgovara, cuje se 

dahtanje, ili pak ponekad  psovke, uvrede, klevete, pretnje smrcu, itd. Zvonjenja su cesto  bivala i nocu, sto 

me je ometalo u snu. Napominjem da se radilo o nekoliko razliciih lica ne samo o jednoj osobi. Povremeno 

bi ovakva uznemiravanja se smanjila a ponekad su dobijala u intenzitetu, sto je bilo povremeno, i trajalo bi 
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SEOSKI TURIZAM- Sela Uzovnica, Gracanica, Amajic, kod 

Ljubovije na Drini, Srbija 
 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-011-35121829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

Pokret za zdravlje, Krajolik sa bezbroj lica 

 

 

PUN PANSION 750 dinara( ( prenociste+2 obroka), ili 750 dinara (prenociste +3 

obroka)-u novim komfornim kucama sa cistom izvorskom vodom, kupatilima, 

potrebnom opremom, zdravi savesni domacini. Moguce su razlicite kombinacije-samo 

prenociste, ili neki od obroka. Svakodnevno su organizovani vrlo zanimljivi programi, 

ili kako posetioci odluce. 
 

Ovaj kraj je izuzetna prirodna lepota koju cine spoj reke Drine -koja je prema poznavaocima jedna od 

najlepsih reka Evrope - sa jezerom, okolnim planinama, klisurama, recicama, manastirima, kulturno 

istorijskim spomenicima, ostacima folklora, krajputasima, vodenicama na recicama, cobanicama koje 

cuvaju ovce sa preslicama u  rukama, cistim vazduhom, izvorskom planinskom vodom, ekoloski 

zdravom hranom. Ovaj kraj je malo naseljen, takoreci iskonska priroda, istinska oaza usamljenosti, 

mira i tisine.Povrh svega nadaleko su poznati vrlo gostoprimljivi  i iskreni  domacini. Sto su samo neki 

od cinilaca koji cine boravak u ovoj regiji nezaboravnim, okrepljujucim za zdravlje i dusu , 

predstavljaju istinsko bekstvo od civilizacije. U neposrednoj blizini je Manastir Sveti Nikolaj u Sokolu 

,koji je veliki doprinos nasoj duhovnosti, ali i izuzetna turisticka atrakcija ovoga kraja.,kao i drugi 

manastiri i crkve, kulturni i istorijski spomenici .Turisticka manifestacija  Drinska regata koja se 

odrzava u julu svake godine, je izuzetno znacajan turisticki potencijal takodje. 

  

Sela Uzovnica ,Gracanica su  kod Ljubovije na Drini, udaljena  nesto manje do 200 km asfaltom od 

Beograda preko Sapca, ili nesto manje ako se ide preko Valjeva( Debelog brda ). Nalaze se pored 

Drine, na padinama okolnih planina na nadmorskoj visini od oko 180 –700 metara  u podnozju planina 

koje u Srbiji idu do 1.500 metara nadmorske visine, a u Bosni preko 2.000 metara. Planina Bobija( 

1270 metara), kanjon Gornje  Tresnjice , klisure, pecine, prebivalista orlova, su posebne turisticke 

atrakcije ovoga kraja.Na Drini u blizini se nalaze dva jezera:Perucacko i Zvornicko.U neposrednoj 

blizini odmah iznad kuca su moguce setnje do nadmorske visine do oko 800 metara.,ili u ravnici u 

sumama pored Drine. Selo ima postu, crkvu, prodavnice, sportske terene, auto pervoznika, camce i 

druge sportske rekvizite, u obliznjoj varosici Ljuboviji (5.000 stanovnika- 5 km udaljenoj) imaju 

banke, bolnice, i drugo. Selo Amajic je na obali Drinskog zvornickog jezera, na desetak kilometara od 

sela Uzovnica ka Malom Zvorniku. 

 

Moguci sadrzaji su pre svega boravak u prirodi, odmor u miru, setnje, posete vodenicama, penjanje po 

brdima, ili setnje ravnicom pored reke, po zelji rad u domacinstvu, na njivi, sa stokom, branje plodova, 

pripremanje ekoloski ciste hrane, posete obliznjim manastirima, izleti na planine, u kanjone, recice, 

pecine, pecanje, kupanje, spustovi niz Drinu( rafting), voznja bicikla, jedrenje, kamping, kajak, camac, 

ekskurzije, lov, itd 

Obratiti se Tomislavu Krsmanovicu, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-

3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829; Mob.tel-

064-3095176; Pokret@eunet.yu: vidite nas sajt- Drina, planine, reke-
http://solair.eunet.yu/~tom 

 

VIDITE NAS WEB, sve na njemu ima o drinskim 

planinama-http://solair.eunet.yu/~tom 

 
 

PROGRAMI  IZLETA I BORAVAKA NA DRINSKE PLANINE-ZA 

PLANINARE ( Mackov Kamen, Jagodnja, Manastir Sveti Nikolaj-Soko, 

Rozanj, Bobija, Kanjon Gornje Tresnjice, Kanjon reke Tribuce, Sokoline, 

Bodnjik, Cuver, Nemic, poseta bosanskim planinama,  rafting Drinom, itd) 
 

 

Pogledajte web o ovome kraju, sa mnostvom slika, i podataka http://solair.eunet.yu/~tom. Planinari su 

dosada prilicno malo posecivali drinske planine, zato sto nema planinarski dom. Koriscenje lokalnih 

smestajnih kapaciteta( moteli, hotel)  u Ljuboviji je skupo.za planinare. 

 

Mi smo ovaj problem razresili, tako sto smo obezbedili  smestaj i ishranu u seoskim komfornim novim 

kucama u selu Uzovnica ( kod Ljubovije na Drini), pored Drine, 200 km asfaltom od Beograda, nadmorska 

visina 160 m,   u podnozju ovih planina, odakle se mogu praviti usponi na vrhove, sa kupatilima, cistom 

izvorskom vodom, ekoloski cistom hranom, a sve za bagatelnu cenu: 270 dinara-prenociste; 70 dinara-

dorucak; 140 dinara –rucak; 120 dinara-vecera. Pun pansion 600 dinara. 

 

Nas eksperiment je uspeo. Prosle godine smo u periodu maj -septembar ,ostvarili 700 turista/nocenja u selu 

Uzovnica, i 300 jednodnevnih spustova Drinom.( Strmovo-Ljubovija, oko 30 km). Planinari sada dolaze u 

ovaj kraj , u susret prelepoj prirodi. Sarm ove regije je spoj najlepse reke Evrope Drine, sa okolnim 

planinama, gudurama, florom, faunom, manastirima,  odrzanim folklorom. Ovo je oaza mira i zdravlja. 

 

Reference i misljenja eksperata, turistickih poslenika, planinarskih vodica koji su sami, ili sa svojim 

grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, peli se na obliznje planine, posecivali 

Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu, i drugo: 

-Zoran Vojinovic, ―Drinska regata‖ Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Skupstina Opstine  Ljubovija, 063-353670 

 --Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com 

-Virgis Daukas, profesor univerziteta, Vilnus, Litvanija-e-mail-virgis3@yahoo.com 

-Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; GeoOlsson@hotmail.com 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖ Pobeda ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-

3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

itd. 

: 

Zdravo Ivanovicu, 

 

Evo podaci za jos neke u Uzovnici: 

 

-Nenad Vasic, Uzovnica, nova kuca, 12 lezaja, ima dva sprata, dva kupatila, struja, izvorska 

voda,staviti samomoje podatke za kontakt( bez njegovih),slika Imga 0112 

-Mica Stajic, Uzovnica, slika DSCN4806, velika nova kuca,10 lezaja,  ima dva sprata, dva kupatila, 

struja, izvorska voda,staviti samomoje podatke za kontakt( bez njenih) 

-Ranko Spasojevic, Uzovnica, nova kuca, ima 6 lezaja, kupatilo, struja, izvorska  voda, ima dva sprata, 

staviti samo moje podatke za kontakt( bez njegovih),slika imga 0114 

-Zivko Matic, Uzovnica  dva sprata, dva kupatila, ima 6 lezaja, struja,  izvorska voda,staviti samo moje 

podatke za kontakt ( bez njegovih),slika-imga 0156 

-Dobrica Peric, noav kuca, ima dva sprata, jedno kupatilo, struja, izvorska voda, 4 lezaja, staviti 

samomoje podatke za kontakt( bez njegovigh), slika Pictures 051 

 

- 
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Tomislav Krsmanovic 

Tel-3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin JOVAN BATALO, Osnivac 

KABEZA 

 

Zdravo Jovo jos jednom, jucerasnji razgovor sa Vama i Acom je bio vrlo sadrzajan i plodonosan. 

 

Sada sam ponovo razgovarao sa Zoranom Vojinovicem kapetanom , pre toga sam obavio razgovore sa 

drugim osobama takodje, evo definitivnih i preciznih podataka: 

 

-Rafting Drinom od Gornje Trijesnjice ( selo izmedju Bajine Baste i Ljubovije) do Ljubovije 20 km, 5-

6 casova, sa dve pauze, ili po zelji, jedna je obicno u Etno selu na obali Drine ( Drlace, ispod Gornje 

Trijesnjice). Vlasnik camaca je Zoran Vojinovic, kapetan Drinske regate,( bio kapetan vojne korvete), 

predsednik udruzenja Drinska regata ( legalna organizacija za ovu svrhu), specijalni gumeni camci za 

spust sa deset pregrada, pojasevi za spasavanje, vodici. Ima za 50-100 osoba odjednom..Ukrcavanje u 

camce u Gornjoj Trijesn jici, iskrcavanje u Ljuboviji na uscu reke Ljubovidje, nedaleko od Motela. 

Autobus dovede polaznike do puta iznad Drine u Gornoj Trijesnjici( do Drine oko 500 metara), a 

saceka ih kod Motela u Ljuboviji( 300 metara od mesta iskrcavanja), celo vreme asfalt. 

 

Ima 4 kajaka i 3 kanua, kajaci su uski, kanui takodje, neophodno je da su vozaci obuceni, voznja je 

besplatna za one koj idu uz spust( tj cena je 500 dinara kao za spust), ukolik iznajmljuju odvojeno, cena 

za dan je 500 dinara. 

 

-Rucak ce biti u selu Gornja Trijesnjica na obali Drine, cena 180 dinara, hleb, salata od kupusa, vrlo 

ukusan seljacki pasulj. 

 

-Rucak u selu Amajic, slicno cena 180 dinara 

-Evo cena u selu uzovnica ( 5 km nizvodno od Ljubovije ka Malom Zvorniku-Loznici-Sabcu-

Beogradu):prenociste 300 dinara, dorucak 100, rucak 200, vecera 150 dinara = 750  dinara ukupno( 

Napomena :za svako prenociste se placa 30 dinara boravisne takse( placa se vlasniku kuce, on daje 

opstini) 

-Satori-naknadno kako smo se dogovorili( na obali Drine, blizu izvora, snabdevanje, hrana, itd) 

-Bicikli-ima ih 100 na raspolaganju 

-pecanje 

-u selu imaju brojni sportski tereni 

-Sto se tice 14 maja, imacete voznju camcem 2-3 casa , vecer u, prenociste, sve besplatno 

-Ukoliko zelite da dodjete pre 14 maja javite, sredicemo i to 

 

Rezervisani su kod Zorana za Vas sledeci termini za rafting : 

 

-16 juli ----------50-100 polaznika 

-23 juli-----------          ― 

-30 juli-------------------― 

-11 avgust----------        ― 

 

Sto se tice Putovanja iznenadjenja, i drugih mogucnosti, tu smo da se dogovaramo. 

 

Izvolite proucite Web-http:// solair.eunet.yu/~tom. Tamo imate sve, detalje, slike. 

 

U kontaktu smo . 

 

SRETNO 

 

Toma 
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            KRSTARENJE DRINOM I ZVORNICKIM JEZEROM  

 

                             

Srednji tok Drine-granice izmedju Srbije i Republike Srpske, Bosne) 

 

                 

    PODJITE SA NAMA U NEZABORAVNU AVANTURU, OTKRIJMO 

ZAJEDNO NEPOZNATE CARI  BUKOVA  DRINE I ZELENOPLAVIH  

DUBINA NJENIH JEZERA 

 

                                           NOVO! SENZACIONALNO! 
 

Cene-jednodnevni spust Drinom,dvadesetak km, oko 6-7 casova sa pauzama , 500 dinara; Dvodnevni-1000 

dinara;Trodnevni 1500 dinara.Jednodnevni obilazaka motornim camcima Zvornickog jezera( oko 3,5 do 4 casa) 750 

dinara. 

 

Za polaznike krstarenja su obezbedjeni komforan smestaj i ishrana u seoskim domacinstvima po vrlo pristupacnim 

cenama: Prenociste-300 dinara; Dorucak 100 dinara; Rucak 200 dinara, Vecera-150 dinara. 

 

Cetvorodnevno, Trodnevno, Dvodnevno ili Jednodnevno. krstarenje. Sve po vasoj zelji.Cene vrlo pristupacne:  , 

Cetvoro dnevno-Drinom tri dana( Prvi dan:Rogacica- Trijesnjica 22 km; Drugi dan Trijesnnjica-Ljubovija 18 km; 

Treci dan Ljubovioja-Velka Reka 18 km; Cetvrti dan-Krstarenje Zvornickim- drinskim jezerom od Velike Reke ka 

Zvorniku  trajanju od oko 3,5-4 casa); dva dana , jedan dan Zvornickim jezerom. Cene:Jednodnevno Drinom-500 

dinara; Dvodnevno Drinom-1.000 dinara; Trodnevno Drinom-1.500 dinara. Jednodnevno-Zvornickim jezerom 750 

dinara., 

 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna kao Tara ili Lim, ali je 

mnogo veca, spust je vrlo uzbudljiv. .Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici tece 

kroz planine, gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki piju. 

 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u svakom 

camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami odredjujete, 

neophodno je da bude najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset camaca)... 

 

Obezbedjujemo smestaj za polaznike krstarenja u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina 

od 160 do 750 metara),Gracanica(slicna nadmorska visina)   i u selu Gornje Koslje( 950 metara nadmorska visina, 

25 km od Ljubovije), selo Amajic na obali Zvornickog jezera, u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom 

,ekoloski cistom hranom, i nadaleko poznatim iskrenim gostoprimljivim domacinima. Iz sela Uzovnica i Gracanica 

kod Ljubovije, ili Amajica,  autobusom ( ili kolima) se ide u selo Gornju Trijesnjicu na ukrcavanje u camce.Ko zeli :  

PUN DNEVNI PANSION  -750 dinara-prenociste, plus tri obroka( 300  dinara prenociste, 100 dinara dorucak, 200 

dinara rucak, 150 dinara vecera).. Prevoz-licno kolima, autobus-gradski prevoz, redovna linija vise puta dnevno u 

oba pravca  Beograd-Ljubovija, ( 210 km),asfalt =500 dinara povratna karta, u oba pravca ( vazi mesec dana). 

 

Kontakt: Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

Tel-3511829; Mob .tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~tom 

Gospodin Nikola Nenadic 

Postovani gospodine Nenadicu, 

Hvala na danasnjem ljubaznom i konstruktivnom razgovoru.U prilogu podaci o jezeru/ smestaju/ ishrani, i jedna 

slika jezera u attachmentu.Iza ovoga podaci o RAFTINGU DRINOM ( I KRSTARENJU DRINOM I 

ZVORNICKIM JEZEPOM). Izvolite pogledajte sajt takodje. 

Zvornicko jezero –zeleni dragulj, je akmulaciono jezero nastalo izgradnjom Hidrocentrale Zvornik 1955 

godine.Dugacko je 25 km, zahvata povrsinu od 13 kvadr.km ili 1300 hektara.Na najuzem mestu je siroko 200 

metara a najsirem delu oko 3 km.Makismanla izmerena dubija ej 39 metara, prosecna dubina je 5-8 metara. U jezeru 

ima vise erozivnih ostrva, poluostrva. Vrlo je bogato ribom, cistom prozirnom vodom, pristupacnim obalama 

pogodnim za pristup camcima, kajacima, jedrlicama, pogodno je za kupanje, ribolov.,kampovanje. 

U selu Amajic na samoj obali jezera nudimo u seoskim( kategorizovanim) kucama smestaj, ishranu po ceni od 300 

dinara prenociste, 100 dinare dorucak, 200 dinaar rucak, i 150 dinara vecera.Za kampere omogucujemo besplatno 

kampovanje, snabdevanje vodom, prikljucak na struju.Hranu mogu spremati sami( snabdevanje jeftinim kvalitetnim 

namirnicama), ili im hrana moze bit pripremana po gore navedenim cenama. 

-  

SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU  

Odmah! Sutra! Kasnije! Kada god zazelite!  

(Ljubovija, Srbija, Srednji tok Drine) 

KROZ BUKOVE DRINE. NEZABORAVNO 

Cena 500 dinara za jednodnevni spust 

Jednodnevni- Gornja Truijesnjica -Ljubovija 20 km, 5-6 casova , sa pauzama, cena 500 dinara po osobi. 

Krstarenje Drinom :Dvodnevno – 1.000 dinara( Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-

Ljubovija, Trodnevno(Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-Ljubovija, Ljubovija.-Crnca).-

1.500 dinara. .Organizujemo krstarenje Zvornickim jezerom. 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna kao Tara ili 

Lim, ali je spust vrlo uzbudljiv. .Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici 

tece kroz planine, gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki piju. 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u 

svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami 

odredjujete, neophodno je da bude najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset 

camaca)... 

Obezbedjujemo smestaj u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina od 160 do 750 

metara),Gracanica(slicna nadmorska visina) i u selu Gornje Koslje( 950 metara nadmorska visina, 20 km 

od Ljubovije), u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom ,ekoloski cistom hranom, i nadaleko 

poznatim iskrenim gostoprimljivim domacinima. Iz sela Uzovnica i Gracanica kod Ljubovije, autobusom ( 

ili kolima) se ide u selo Gornju Trijesnjicu na ukrcavanje u camce.Ko zeli : PUN DNEVNI PANSION -750 

dinara-prenociste, plus tri obroka( 300 dinara prenociste, 100 dinara dorucak, 200 dinara rucak, 150 dinara 

vecera).. Prevoz-licno kolima, autobus-gradski prevoz, redovna linija vise puta dnevno u oba pravca 

Beograd-Ljubovija, ( 210 km),asfalt =500 dinara povratna karta, u oba pravca ( vazi mesec dana). 

Kontakt: Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

MI SMO DRINSKI PRAVAC-POKRET ZA ZDRAVLJE 

Sarm srednjeg toka Drine je spona Drine, koja je jedna do najlepsih reka Evrope, i 

okolnih planina koje u neposrednoj blizini idu do 1.500 metara nadmorske visine, suma, 

klisura, livada, faune, flore. To je vrsta netaknute prirode , vrlo slabe naseljenosti, na 

samo 200 km asfaltnim putem preko Sapca, ili Valjeva.  
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Tomislav Krsmanovic,  

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Milun Tucovic,sektor turizma. direktor 

Ferijal turist 

 

Postovani Milune Tucovicu, 

 

Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa Vama o turizmu na Drini i rodnom kraju. Cim sam dosao kuci  juce 

nasao sam knjigu ZLATIBOR, autor Ljubomir Micic ( izdatu 30-ih godina proslog veka), ima sve o 

Vasim Tucovicima. Kopija knjige je spremna da Vam je dam. Oni su iz Gostilja, poreklom iz 

Hercegovine, kaze Micic dosli pre 300 godina otuda, ( prezivaju se i Djedovici, Kracinici, Popovici, 

Jesici i Mutavdzici), poreklom od nekog Tucaka koji se dugo vremena potucao, dok nije ovde dosao iz 

Hercegovine, iz njihove familije ima dosta svestenika.slave Panteljiin dan, ista su porodica sa 

Obradovicima u Trsavi. Od Tucovica potice naziv sela Gostilje, u staro vreme su putici iz Uzica ka 

Hercegovini zanocivali u selu, narocito kod Tucovica, koji su ih samu gostili, svracali, vrlo dobro ih 

gostili, tako nastade naziv Gostilje(Napomena: TRADICIJA SEOSKOG TURIZMA NA ZLATIBORU 

JE OCIGLEDNO VRLO DUGA!) 

 

Mozemo napraviti dobru saradnju. U prilogu vrlo atraktivni programi, cena bagatelna, reference, svaki 

dan vise puta ima autobus Bgd-Ljubovija-Bgd, cena 500 povratna karta za oba pravca, vazi mesec dana 

 

. Reference-i misljenja eksperata, turistickih poslenika,,planinarskih vodica koji su sami,ili sa 
svojim grupama proslog leta bili u nasoj reziji u -smestaju u Uzovnici, peli se na obliznje 
planine, posecivali Manastir Soko, i obavili u nasoj reziji spustove niz  Drinu, i drugo: -   
 
 -Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-
schoollak001@hawaii.rr.com. 
 -Virgis Daukas, profesor univerziteta, Vilnus, Litvanija-e-mail-virgis3@yahoo.com  
 -Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; 
GeoOlsson@hotmail.com  
 -Rade Lazic, PD”Kopaonik”, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455  
-Dusan Bobic,PD”Sremski Karlovci” tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-
2036938  
 -Sveta Ljubinkovic, PD” Pobeda “,tel. stan 011-2333334;063-247975  
 -Bosko Stanojevic, PD” Pobeda “, tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD”Zeljeznicar”,tel.stan 
011-3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632  
 -Dait Ruben, PD”Zanatlija” Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395  
 -Dule Valterovic, PD”Sabac”, tel.015-327535;063-308922  
 -Zoran Vojinovic, “Drinska regata” Ljubovija, tel.015-663122; Mob. tel-064-2735034  
 -Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-353670  
 -Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel.  
itd, itd: 

 

1.. Rafting ( splavarenje) DRINOM 

2.Krstarenje-cruisade) Drinom 

3.Programi za 2007 god inu 

 

1.RAFTING 

 

 

                         SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ 

DRINU  

                                                          Odmah! Sutra! Kasnije! Kada god zazelite!             

 

                                                      (Ljubovija, Srbija, Srednji tok Drine) 
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Документ број 162. 

 

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Aleksandar Gajsek, novinar 

STUDO B 

 

Postovani gospodine Gajsek, 

 

Vasa supruga je bila ljubazna da me obavesti da ste dobili moju najnoviju knjigu NEFORMALNI 

CENTRI MOCI-Kriminalci, mafije. Molim Vas proucte je u granicama Vasih interesa i vremenskih 

mogucnosti. Radi se o pokusaju da se inicira ovo sudbinsko pitanje, to je pionirski rad sa kojim treba 

upoznati javnost. Cilj mi je da se ljudi osveste, da shvate o cemu se ovde radi. 

 

Evropa ne voli aroganciju, nasilje, ali ako se o necemu kaze na smiren pragmatican nacin, uz 

pribegavanje interdisciplinarnoj naucnoj tehnici, cak ako to mocnicima i zasmeta, tu se ne stavljaju 

nikakve zabrane. Molim Vas da ovu temu stavite na dnevni red STUDIJA B. Uloga intelektualaca nije 

tisina pred arogancijom, nego odgovor argumentima. Bicu slobodan da Vam se javim. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Документ број 163.  

Tomislav Krsmanovic    

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.35118239;Mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

dr.V.Kostunica-Vlada Srbije; Koordinator SLUZBE BEZBEDNOSTI Boris Tadic; Predsednistvo 

Srbije; Ministar pravde Dusan  Petrovic; Aleksandra Smiljanic--Ministarstvo telekomunikacije i 

informaticko drustvo; D.Jocic, MUP-Srbije; Abuse@eunet.yu, Podrska@eunet.yu; Drugi opstinski sud 

u Beogradu; MEDIJIMA  

 

 

SMETNJE U UPOTREBI INTERNETA I PC, 

TELEKOMUNIKACIONA BLOKADA. 
 

Obavestavam da sam izlozen svakodnevnim opstrukcijama u radu sa mojim kompjuterom i internetom 

koje se sastoje u sledecem: 

- Yahoo.Groups iz SAD otvoreno cenzurise svaku moju poruku na Forum Ljudska prava ciji sam 

Moderator, ukoliko sadrzi bilo kakav podatak o kriminalu i bezakonju u Srbiji ( i u proslosti) 

onemogucava pojavu na serveru .Isto cini sa mojim slicnim porukama koje saljem na druge 

forume.Yahoo.groups je lazima i falsifikatima uspeo da me lazno predstavi na pojedinim 

forumima i iskljuci  me otuda.. Tako cineci Yahoo.groups zeli da ovde ukriva stvarnost, da 

sprecava da se kaze istina, preduzmu korekcije,  i ohrabruje svakojake kriminalce i iznutra slabi 

Srbiju. 

- svakojake svakodnevne blokade PC i interneta koje se sprovode odavde iz Beograda koje cine 

nadlezni organi bezbednosti, strani placenici , antropoloski otpad,  koji rade za pare protiv svoga 

naroda po nalogu onih koji zele da nam uzmu Kosovo, oni su ranije nastupali kao navodni ―borci 

protiv Zapada‖ , sada su zapadni spijuni.Ove smetnje se sastoje  u iznenadnim zastojima, ili 

kvarovima, pistanju, nestajanju fajlova,.usporavanjima, blokadama, itd, itd. Na delu je 

svakodnevna nesnosna tortura. 

 

Ovome treba dodati uznemiravanja telefonom, smetnje u upotrebi telefona i faksa, prepiske. 

 

Cilj je,da se spreci iznosenje istine, da se tako ovde jacaju svakojaki prekristelji zakona i kriminalci, da 

se tako ubrza razaranje Srbije  iznutra. .Ovakve smetnje mi se prave odkako sam kupio PC, i kada je 

bio nov. Dakle ne radi se o starosti masine..Isticem da nam se mnogi  zale na slicne zloupotrebe.Nama 

je bio blokiran telefon ranije u vreme Tita i Milosevica, zatim faks, sada PC i internet.  

 

Zalio sam se ranije nadleznim drzavnim organima i strucnim sluzbama bezuspesno 

 

Zar da usred nase zemlje najveci nasi zlotvori nas blokiraju i progone. Vama treba odati priznanje za 

vas patriotizam,  dobre namere, ali je potrebna empatija( moc stavljanja na mesto vecine), jer nasi 

smrtni neprijatelji koji zele da nas istrebe sa ovih prostora varaju formalnu vlast, dajuci im snosljive 

uslove zivota, relativan mir i bezbednost  njima i njihovim porodicama..Da ih tako pasiviziraju, stvore 

pogresnu procenu stvarnosti, a za to vreme nastavljaju vrlo perfidno da satiru vecinu. 

 

Zahtevam od vas da preduzmete ODMAH mere, i da me primite na razgovor. HITNO. Srbija nestaje, 

vas obmanjuju. Izlozen sam kao i vecina gradjana sudskoj blokadi, uznemiravanjima, provokacijama 

kriminalaca( strani zlotvori su ranije to cinili preko nedoraslih  komunistickih nasilnika, njihov novi bic 

su sada umesto komunista primitivni nedorasli kriminalci zaslepljeni carom ,koje oni jacaju svim 

sredstvima da nas preko njih dotuku definitivno i zauvek).Nedorasli kriminalci lesinari neznalice, se 

bogate na krvi vecine. (kasnije ce i njih udariti). Celo leto sam radio na razvoju turizma na Drini( 

Opstina Ljubovija), uprkos vrlo perfidnih opstrukcija postizem zavidne rezultate, koji bi mogli biti 

daleko zapazeniji da nije bilo vrlo zakulisanih smetnji( pitati nadlezne u Opstini Ljubovija). 

 

Osvestimo se.,ispravno procenjujmo, medju nama je antropoloski otpad ( nedorasli, neznalice)  koji 

strani zlotvori nahuskavaju da unistava vecinu. Budimo mudriji, potrebni su nam nova mudrost i 

sloga.Uklonimo kriminalce, mafijase, tajkune. Pretnje smrcu, saobracajkom, razboljevanjem, nece 

zaplasiti, odgovaram samo Bogu i svome narodu. Ovako cineci ce nas vise ceniti nasi neprijatelji. 

Pobeda je nasa. Istina i pravda su na nasoj strani. 

Tomislav Krsmanovic 
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BALKANSKI  LEPROZARIJUM 

  -  pisac  

Vuceta Bozovic   
  
Nastavak broj 8 9 - Evo ko kaze da su Srbi budale - to kazu  

najmonstruozniji debili i otpad ljudskog roda.   

  
   Prisutni: Parapsiholog Debilovic, Parapsiholog Glupanovic,  Separatista 1, Separatista 2,  

Separatista 3,  Bogatas Najnesposobnjakovic Dzeparos, 1, Bogatas Nesposobnjakovic Lesinar,   
2, Bogatas Nesposob njakovic Lopuza, , Agisa Pasuljarevic ,  Huso, Haso, dr.Seizm  
Glupanovic, dr.Seizme Seizmetovic, Hans Otto, Debil separatista, Separatista Bezmozgovic,  
Agata K risti - Pasulj zavodnica,  Serlok Holmsovic, Limo Djukadin, Ramo Ramovic, Pica  
Uzicka, Djovani Al Kapone, , Pavle Pavlovic, Marko Markovic, Milovan Milovanovic,Seizm  
Glupanovic,  Seizm Seizmovic, Pastuv Drakula, bolnicar Krivonosolomic, dr.Marinkovic,  
bolnic ar Platon Karatasijevic, Mesija  - dr.Jankovic, dr.Jovanovic, Lepa Snezana, Lokica,  
Petar, .Arkic Marodera , Marmara - ja on - vik, Milionissimo, Umeren Naprednjakovic, zvani  
Reforma , Jeng - ci - han, , Nok Skender bej, Shoc Shocu, Ivan Ivanov - tajkunski, Pjotr Pavl ovic  
Debilov, Herdajain,  Hardinja, Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj, Bos, Ungar Bos,    

  
- Nok Skender Bej, gura gumenu cev u usi Parapsihologa Debilovica Sorabijskog ,  
sapce, suflira mu, ovaj sikce:” Sta ce nama vojska, ukinuti je, uvesti civilnu sluz bu,  
hrabriti dezertere, “   
  
- Skaradinaj Tachijev, gura gumenu cev u usi Parapsihologa Glupanovica od Sorabije,  
sapce mu, ovaj urla:” Slabiti Sorabe, da ih tako oslabljene prevedemo zedne preko  
cvode, da sacuvamo vlast, pokrademo ih, glupane, da privatizujem o za bagatelu,  
svercujemo, jebemo im zene, nece oni svi poumirati, a posle kada budemo gazde, oni  
ce zivnuti, sta im fali, ajde ne zajebavaj, nece svi pocrkavati”   
  
- Ungar Bos, gura gumenu cev u usi  Bogatasa Najnesposobnjakovic Dzeparosa  Debilovica,  
ovaj ur la besan:” Ama meni  sorabi trebaju slabi, bolesni, razumes li, ocu lovu bre,  
kada su vitalni, brane se, ovako mogu da se bogatim, jebe se meni sto nestaju, boli me  
kurac, ovo je bre kapitalizam, pobedjuje jaci, kada prejebem razbolim jednog sorabina,  
dign e mi se kurac, dobih lovu, tovar droge, belo roblje, braca Albanci pomazu, kad  
ukradem imam orgazam ” :”    
  
Nok Skender Bej i Skaradinaj Tacjuhejjev sapucu :” Nigde vecijeh budaletina na ovoj  
planeti nema od Soraba, muntali smo ih za vreme, Tite, onda Slobe , evo i sada, prosek  
starosti kod nas 27 godina, kod njih 48, mi najzdraviji, oni najbolesniji, nasi mladi  
poletni, njihovi felericni, mi jacamo vojsku, oni je slabe, slabe vojsku kada im treba  
jaka vojska, mi jacamo mlade, oni ih slabe iI unistavaju, iste ruju iz zemlje, razboljevaju,  
sta ce jadni ako ih napadnemo, kako ce se braniti, sorabe stalno muntaju”   
, Hans Otto, gura gumenu  cev u usi Agise Pasuljarevica - Legende ,. suflira mu, ovaj melje:” Joj  
prejebah sorabijske intelektualce, za vreme Tite, i Slob e, ja ih prevedoh zedne preko vode,  
predstavih ih za “strane placenike””izdajnike” agente Zapada, a sebe kao zastitnika Drzave i  
Nacije, borca protiv Zapada.. Sada te budaletine nahuskah  protiv Zapada, a ja sada agent  
Zapada, oni uvek opozicija dole, a ja  uvek gore, vlast. Imam kuce, firme, lovu, deca studiraju   
zive na Zapadu Sada sam ja Zapad a oni Sorabi - nacionalisti. Sta ces zanesenajci, budaletine,  
treba im jebati ljube”   
  
-   Djovani Al Kapone gura gumenu cev u usi Bogatasa Nesposobnjakovica Lesinara, ova j  

rezi:” Obogati se za vreme Tite, Slobe, a onda od 1990 godine, prejebah sorabe, oni uvek  
neprijatelji, a ja vlast, tajna. Neka  dokazu, sve skriveno. Prejebah sorabijse intelektualce,  
joj ja ih prevedem zedne preko vode, da kritikuju Zapad, da ja prikaze m drugima da vide  
kako prolaze oni koji kritikuju Zapad, za nauk, da ih zaplasim da to ne cine,ama ko  
kritikuje Zapad pojebase mu zenu,  ma jos je to lutrija, moze biti mnogo gore.  
za kriticare Zapada. Ja sam ti mudrac, sve ih nahuskah protiv  Zapada, prejebah ih, ja  
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            KRSTARENJE DRINOM I ZVORNICKIM JEZEROM  

 

                             

Srednji tok Drine-granice izmedju Srbije i Republike Srpske, Bosne) 

 

                 

    PODJITE SA NAMA U NEZABORAVNU AVANTURU, OTKRIJMO 

ZAJEDNO NEPOZNATE CARI  BUKOVA  DRINE I ZELENOPLAVIH  

DUBINA NJENIH JEZERA 

 

                                           NOVO! SENZACIONALNO! 
 

Cene-jednodnevni spust Drinom,dvadesetak km, oko 6-7 casova sa pauzama , 500 dinara; Dvodnevni-1000 

dinara;Trodnevni 1500 dinara.Jednodnevni obilazaka motornim camcima Zvornickog jezera( oko 3,5 do 4 casa) 750 

dinara. 

 

Za polaznike krstarenja su obezbedjeni komforan smestaj i ishrana u seoskim domacinstvima po vrlo pristupacnim 

cenama: Prenociste-300 dinara; Dorucak 100 dinara; Rucak 200 dinara, Vecera-150 dinara. 

 

Cetvorodnevno, Trodnevno, Dvodnevno ili Jednodnevno. krstarenje. Sve po vasoj zelji.Cene vrlo pristupacne:  , 

Cetvoro dnevno-Drinom tri dana( Prvi dan:Rogacica- Trijesnjica 22 km; Drugi dan Trijesnnjica-Ljubovija 18 km; 

Treci dan Ljubovioja-Velka Reka 18 km; Cetvrti dan-Krstarenje Zvornickim- drinskim jezerom od Velike Reke ka 

Zvorniku  trajanju od oko 3,5-4 casa); dva dana , jedan dan Zvornickim jezerom. Cene:Jednodnevno Drinom-500 

dinara; Dvodnevno Drinom-1.000 dinara; Trodnevno Drinom-1.500 dinara. Jednodnevno-Zvornickim jezerom 750 

dinara., 

 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna kao Tara ili Lim, ali je 

mnogo veca, spust je vrlo uzbudljiv. .Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici tece 

kroz planine, gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki piju. 

 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u svakom 

camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami odredjujete, 

neophodno je da bude najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset camaca)... 

 

Obezbedjujemo smestaj za polaznike krstarenja u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina 

od 160 do 750 metara),Gracanica(slicna nadmorska visina)   i u selu Gornje Koslje( 950 metara nadmorska visina, 

25 km od Ljubovije), selo Amajic na obali Zvornickog jezera, u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom 

,ekoloski cistom hranom, i nadaleko poznatim iskrenim gostoprimljivim domacinima. Iz sela Uzovnica i Gracanica 

kod Ljubovije, ili Amajica,  autobusom ( ili kolima) se ide u selo Gornju Trijesnjicu na ukrcavanje u camce.Ko zeli :  

PUN DNEVNI PANSION  -750 dinara-prenociste, plus tri obroka( 300  dinara prenociste, 100 dinara dorucak, 200 

dinara rucak, 150 dinara vecera).. Prevoz-licno kolima, autobus-gradski prevoz, redovna linija vise puta dnevno u 

oba pravca  Beograd-Ljubovija, ( 210 km),asfalt =500 dinara povratna karta, u oba pravca ( vazi mesec dana). 

 

Kontakt: Tomislav Krsmanovic,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

Tel-3511829; Mob .tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~tom 

Gospodin Nikola Nenadic 

Postovani gospodine Nenadicu, 

Hvala na danasnjem ljubaznom i konstruktivnom razgovoru.U prilogu podaci o jezeru/ smestaju/ ishrani, i jedna 

slika jezera u attachmentu.Iza ovoga podaci o RAFTINGU DRINOM ( I KRSTARENJU DRINOM I 

ZVORNICKIM JEZEPOM). Izvolite pogledajte sajt takodje. 

Zvornicko jezero –zeleni dragulj, je akmulaciono jezero nastalo izgradnjom Hidrocentrale Zvornik 1955 

godine.Dugacko je 25 km, zahvata povrsinu od 13 kvadr.km ili 1300 hektara.Na najuzem mestu je siroko 200 

metara a najsirem delu oko 3 km.Makismanla izmerena dubija ej 39 metara, prosecna dubina je 5-8 metara. U jezeru 

ima vise erozivnih ostrva, poluostrva. Vrlo je bogato ribom, cistom prozirnom vodom, pristupacnim obalama 

pogodnim za pristup camcima, kajacima, jedrlicama, pogodno je za kupanje, ribolov.,kampovanje. 

U selu Amajic na samoj obali jezera nudimo u seoskim( kategorizovanim) kucama smestaj, ishranu po ceni od 300 

dinara prenociste, 100 dinare dorucak, 200 dinaar rucak, i 150 dinara vecera.Za kampere omogucujemo besplatno 

kampovanje, snabdevanje vodom, prikljucak na struju.Hranu mogu spremati sami( snabdevanje jeftinim kvalitetnim 

namirnicama), ili im hrana moze bit pripremana po gore navedenim cenama. 

-  

SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU  

Odmah! Sutra! Kasnije! Kada god zazelite!  

(Ljubovija, Srbija, Srednji tok Drine) 

KROZ BUKOVE DRINE. NEZABORAVNO 

Cena 500 dinara za jednodnevni spust 

Jednodnevni- Gornja Truijesnjica -Ljubovija 20 km, 5-6 casova , sa pauzama, cena 500 dinara po osobi. 

Krstarenje Drinom :Dvodnevno – 1.000 dinara( Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-

Ljubovija, Trodnevno(Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-Ljubovija, Ljubovija.-Crnca).-

1.500 dinara. .Organizujemo krstarenje Zvornickim jezerom. 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna kao Tara ili 

Lim, ali je spust vrlo uzbudljiv. .Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici 

tece kroz planine, gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki piju. 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u 

svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami 

odredjujete, neophodno je da bude najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset 

camaca)... 

Obezbedjujemo smestaj u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina od 160 do 750 

metara),Gracanica(slicna nadmorska visina) i u selu Gornje Koslje( 950 metara nadmorska visina, 20 km 

od Ljubovije), u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom ,ekoloski cistom hranom, i nadaleko 

poznatim iskrenim gostoprimljivim domacinima. Iz sela Uzovnica i Gracanica kod Ljubovije, autobusom ( 

ili kolima) se ide u selo Gornju Trijesnjicu na ukrcavanje u camce.Ko zeli : PUN DNEVNI PANSION -750 

dinara-prenociste, plus tri obroka( 300 dinara prenociste, 100 dinara dorucak, 200 dinara rucak, 150 dinara 

vecera).. Prevoz-licno kolima, autobus-gradski prevoz, redovna linija vise puta dnevno u oba pravca 

Beograd-Ljubovija, ( 210 km),asfalt =500 dinara povratna karta, u oba pravca ( vazi mesec dana). 

Kontakt: Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

MI SMO DRINSKI PRAVAC-POKRET ZA ZDRAVLJE 

Sarm srednjeg toka Drine je spona Drine, koja je jedna do najlepsih reka Evrope, i 

okolnih planina koje u neposrednoj blizini idu do 1.500 metara nadmorske visine, suma, 

klisura, livada, faune, flore. To je vrsta netaknute prirode , vrlo slabe naseljenosti, na 

samo 200 km asfaltnim putem preko Sapca, ili Valjeva.  

Zvornicko jezero –zeleni dragulj, je akmulaciono  jezero nastalo izgradnjom Hidrocentrale Zvornik  

1955 godine.Dugacko je 25 km, zahvata povrsinu od 13 kvadr.km ili 1300 hektara.Na najuzem mestu 

je siroko 200 metara a najsirem delu oko 3 km.Makismanla izmerena dubija ej 39 metara, prosecna 

dubina je 5-8 metara. U jezeru ima vise erozivnih ostrva, poluostrva. Vrlo je bogato ribom, cistom 

prozirnom vodom, pristupacnim obalama pogodnim za pristup camcima, kajacima, jedrlicama, 

pogodno je za kupanje, ribolov.,kampovanje. 

 

U selu Amajic na samoj obali jezera nudimo u seoskim( kategorizovanim) kucama smestaj, ishranu po 

ceni od 300 dinara prenociste, 100 dinare dorucak, 200 dinara rucak, i 150 dinara vecera.Za kampere 

omogucujemo besplatno kampovanje, snabdevanje vodom, prikljucak na struju.Hranu mogu spremati 

sami( snabdevanje jeftinim kvalitetnim namirnicama), ili im hrana moze biti pripremana po gore 

navedenim cenama. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                     27.8.2007 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176, Pokret@eunet.yu, http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja SNEZANA MALOVIC, pomocnik ministra 

Ministarstvo pravde Srbije 

 
Postovana gospodjo Malovic, 

 

Hvala na Vasem za mene ohrabrujucem dopisu od 3.7.2007 godine., i za izrazeno priznanje za moj 

angazman u borbi za zastitu ljudskih prava. Imam 71 godinu,  ja sam siromasan, izlozen sudskoj 

nepravdi koja traje decenijama , visoko cenim Vas doprinos da ja najzad zivim u miru  koji sam zasluz 

io. Postizem zavidne rezultate u razvoju turizma na Drini( Opstina Ljubovija).  Imam punu podrsku 

organa Opstine Ljubovija. Zelim da se u potpunosti posvetim tome.U prilogu moje dve najnovije 

knjige iz kojih se sve vidi sta sam sve pretrpeo. 

 

Meni je najvaznije : 

-da dobijem obestecenje pred Prvim opstinskim sudom za necuvene torture i progone koji su trajali 

decenijama 

-da mi se vrati oduzeta arhiva ( IV Opstinski sud) 

-da se prekine sa blokadom PC, interneta, telefonskim uznemiravanjima( Drugi opstinski  sud). 

 

Sto se tice, prosledjivanje mojih predstavki navedenim instancama., obavestavam Vas da sam vec duze 

vremena u kontaktu sa Odeljenjem za nadzor u sudovima, pored najbolje volje nisu nista moglu uciniti.  

 

Nadam se da ce Nadzorni odbor Vrhovnog suda Srbije i Republicki javni tuzilac postupiti HITNO i 

ZAKONITO..Obraticu im se ODMAH za saradnju. 

 

s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava 27.8.2007 godine  

Tomislav Krsmanovic , predsednik 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

Gospodin DRAGAN JOCIC, Ministar MUP-a Srbije 

Postovani gospodine ministre, 

Obavesten sam Vasim dopisom da je moja zaplenjena arhiva verovatno spaljena/ 
zagubljena 2000 godine( kada je bila "zauzeta" postaja MUP-a u Majke Jevrosime.ulici, 
da se ne zna sta je bilo sa njom.). 

Ovakvo obrazlozenje je logicki neutemeljeno jer je g.Bjelajac bio stalno u kontaktu sa 
D.Zdravkovicem, on zna da li je ili ne arhiva smestena u prostorije u Majke Jevrosime.  

Nas ocigledno neko zavadja. Ta stvar je predimenzionirana i ispolitizovana, tu arhivu 
nemam nameru da koristim protriv bilo koga, jednostavno to je moj zivot, imam pravo na 
to. 

Molim da preduzmete mere da mi se ODMAH vrati. IV Opstinski sud sa svoje strane 
preduzima prave mere. 

s'postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                     27.8.2007 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176, Pokret@eunet.yu, http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

NADLEZNI ODBOR VRHOVNOG SUDA SRBIJE 

 

Postovani, 

 

Dopisom gdje Snezane Malovic, pomocnika ministra pravde Srbije od 3.7.2007 godine –u prilogu, sam, 

obavesten da su moji podnesci prosledjeni Nadleznom odboru Vrhovnog suda Srbije od strane Generalnog 

sekretarijata Predsednika Republike Srbije, na dalji postupak. Molim da vas ODBOR donese ODLUKU 

zasnovanu na zakonu i cinjenicama I to HITNO. To traje vec decenijama. 

 

U prilogu moj odgovor gdji Malovic i moja najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA CRNA RUPA, zbirka 

dokumenata iz koje se vidi  sta sam sve pretrpeo. Vreme je za pravdu. 

 

s‘postovanjem  

Tomislav Krsmanovic 

 
Tomislav Krsmanovic                                                                                                     27.8.2007 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176, Pokret@eunet.yu, http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

REPUBLICKOM JAVNOM TUZIOCU  

 

Postovani, 

 

Dopisom gdje Snezane Malovic, pomocnika ministra pravde Srbije od 3.7.2007 godine –u prilogu, sam, 

obavesten da su moji podnesci prosledjeni Republickom javnom tuz iocu  od strane Generalnog 

sekretarijata Predsednika Republike Srbije, na dalji postupak. Molim da donesete  ODLUKU zasnovanu na 

zakonu i cinjenicama I to HITNO. To traje vec decenijama. 

 

U prilogu moj odgovor gdji Malovic i moja najnovija knjiga LJUDSKA PRAVA CRNA RUPA, zbirka 

dokumenata iz koje se vidi  sta sam sve pretrpeo. Vreme je za pravdu. 

 

s‘postovanjem  

Tomislav Krsmanovic 
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Документ број 167. 

Pokret za zastitu ljudskih prava 
  

Tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176; Pokret@eunet.yu 
  

  
  
  
PODELA KOSOVA - NAJGORE RESENJE   
VULGARNA PREVARA SRBA 

  
  
Ukoliko dodje do podele Kosova, tj da sever Kosovska Mitrovica pripadne Srbiji, a ostatak Albancima, to bi bilo  
najgor e resenje po Srbiju.. и  krajnje vulgarna prevara nase drzave i naseg naroda. Jer bi prihvatili nacelo da se cepa  
ustavni integrtitet Srbije, krsi medjunarodno pravo. Dobili bi samo mali delic, a izgubili oko skoro 15% nase  
drzavne teritorije. 

  
  
Ali to je najmanje zlo. Najvece zl o je sto bi tako bili obilato nagradjeni srpski tajkuni, oni imaju tapije na rudna  
bogatstva severa Kosova, Srbija i Srbi bi izgubili 15 % svoje teritorije, nezajazljivi povrsni tajkuni bi 

  
dobili basnoslovno bogatstvo, na ustrb Srbije. Ustvari to bi im bil a nagrada sto su u vreme Tita i Milosevica dok su  
iz senke programirali danasnju sveopstu stradaniju, gurali Kosovo u ruke Albancima. Njima nagrada sto su drugima  
dali Kosovo, Srbiji otimanje Kosova.. 

  
  
Jos vece je zlo sto bi tako bili u Srbiji ohrabreni sv akojaki neformalni centri moci, kriminalci, mafijasi, tajkuni, .A  
neformalni centri moci su proizveli ovu krizu, oni je pothranjuju svakodnevno, na svakom koraku, na 

  
svaki nacin. 

  
  
I ovo je jos jedan dokaz da kriminalci imaju jaku stranu podrsku, da su inst rumentalizovani da destablizuju i slabe  
Srbiju i Srbe. 

  
  
Podela Kosova bi ubrzala rastakanje Srbije i slabljenje, propadanje srpskog naroda. Prouzrokovala bi dalju  
balkanizaciju, pothranjivala nove mrznje, pripremala nove ratove na Balkanu..  
. 

  
  
Podela Kosova je najgore resenje. Izgleda da je cilj svih ovih pregovara bio ustvari tvrdjenje pazara, da mi naivni  
prihvatimo podelu Kosova, navodno"bolje ista nego nista". 

  
  
Navodna podrska nek ih krugova iz Rusije ovakvom resenju bi ovde jacala mafije. A jacanje tajkuna je najveca  
tragedija za sve nas ovde. Brat je mio koje drzave bio, samo nek je tajkun, oni imaju svoje zajednicke interese.  
Znamo za jadac . Hvala na ovakvoj podrsci koja ce jacat i smrtnog nepr ijatelja Srbije - KRIMINALCE, TAJKUNE. . 

  
  
Ne! Nikako!. Kosovo je nase po nasem Ustavu i medjunarodnom pravu..Ne dozvolimo da nas jos jednom varaju  
domaci pljackasi i njihovi strani mentori..Ko se sve nije izredjao nad jadnom snemocalom i raspam ecenom Srbijom.  
Nevinost bez zastite. Porodica bez roditelja. 

  
  
Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Документ број 167 А. 

-Септембар 2007.година. Томислав Крсмановић: Објективизам и 

либертаријанизам. Да ли Либертаријанци и Објективисти могу  једни другима 

пружити гранчицу маслине. 

Јула 1992.године сам учествовао на либертаријанској конвенцији у Попраду, Словачка 

( том 4), организованој од стране америчке либертаријанске NGO  ISIL-Internatonal 

society for individual liberties  ( www.isil.org). Од тада сам неколико година био њихов 

представник за СРБИЈУ и публиковао сам либертаријанске књиге, пре свега књигу 

универзитетског професора Кена Скуланда Авантуре Џонатана Галибла, а затим и 

Исцељење нашег света др. Мери Руварт ( проглашену за књигу  деценије у САД), 

поједине либертаријанске памфлете, а касније књигу Карла Хеса Капитализам за децу. 

-September 19, 2000. Our young activist Valerija Dacic aboute professor 

Schoolland` s book  JONATHAN GULLIBLE-OUR HERO  
 

 

 

Jonathan Gullible – our hero 
 

I am both very happy and really proud to take part in this competition for an essay on 

Jonathan Gullible. 

 

The first time I heard about the book was on Belgrade television Studio B, when a young 

woman reporter talked about the adventures of the young Jonathan, whose boat was flung 

over the reef of an uknown distant island. She also showed the audience a copy of the book in 

Serbian. Unfortunately, I did not have time to watch the whole programme, although I was 

very intrigued. Then I read a rather long text about the book in the Politika newspaper. 

 

Walking along Belgrade downtown streets, and glancing at the books displayed by a street 

bookseller, I immediately recognized the character and figure of Jonathan Gullible. I bought 

the book at once and hurried home to read it as soon as possible.  

 

As a schooboy, and now as a student, I have acquired quite a bit of knowledge about the free 

market, the values of free market and market competition, about private property, about 

individual freedoms and human rights. Still, they were mainly theoretical considerations, 

expressed in dry language of teachers who were more of bureaucrats than educators. 

 

When I started reading the book, I realized for the first time what the teachers had meant. 

They had spoken in an unfamiliar, scholarly fashion, without attractiing my attention, without 

inspiring my interest in the subject ; on the other hand, Jonathan imparted to me the ideas, 

motives, values and decisions which constitute the basis of our society, in a very articulate 

way, through his adventures. Each one of his adventures was a challenge to me, encouraging 

me to find out both the apparent and the hidden message, to grasp the full meaning of what 

the personalities want to say, what Jonathan is doing and for what reasons, as well as to grasp 

the enriching message of the author, Ken Schoolland, Professor of economics and political 

scences at Hawaii Pacific University. 

 

I showed the book to my friends, some of whom were disinterested, while some were 

impressed by the book in the same way as myself. We decided to discuss the questions at the 

end of the book, chapter by chapter. It was very exciting. 

 

I realized then, for the first time, that I was a citizen of the world, living in a world without 

borders. It is true, my country has been under sanctions for years, exposed to the punishment 

of the international community, but it is a transient matter, and I am convinced that our 

country will soon find itself among the countries of the international community, with a 

suitable position. Jonathan, who knows of no administrative borders, only the realms of 

freedom which are to be discovered, explored and studied, also teaches us in this way. I have 

realized that freedom has no limits, nor can sanctions reduce it, that every one of us makes 

their own freedom or enslavement; the books demonstrates that our destiny is in our own 

hands and that we should make our own well-being and our personal rights and liberties. 
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Било ми је истинско задовољство да присуствујем скуповима ИСИЛ-а у Попраду, 

Словачка 1992.године, затим у Берлину, Риму, Атини и Копенхагену где сам 22 марта 

1999.године био почаствован престижним признaњем BRUCE EVOY MEMORIAL 

AWARD.( том 5). 

Моје дружење са америчким либертаријанцима и из других земаља целог света, је 

побудило мој интерес да проучавам филозофију либертаријанизма, и нарочито 

објективизма чији је оснивач била Ајн Ренд. 

Ове две филозофије, поред других идеја и схватања, су ми помогле да изградим моју 

животну филозофску платформу. 

Моје становиште је да либертаријанизам као филозофија може помоћи појединцима 

широм планете да остваре своје потенцијале  и просперитете. Али да захтева другачије 

интерпретације и приступе,у  зависности од тога колико је конкретна земља остварила 

демократске стандарде.  

Прихватам критике и корекције објективиста, либертаријанизам је у својим појединим 

виђењима субјективан и ненаучан, или чак  близак анархистима, утопијски. 

Овде немам намеру да извршим свеобухватну и објективну анализу либертаријанизма  

и објективизма, пре бих то учинио узгред, једноставно ово би био краћи осврт. 

Либертаријанци генерално одређују слободу као могућност или слободу да чините 

што год желите све до тачке када ваше понашање почиње да омета или угрожава 

другу особу или њену имовину.  

Са ставом либертаријанаца, према коме су  појединци слободни да чине што год желе 

са собом и својом имовином,  све док не угрожавају ову исту слободу осталих, се 

слажем.  

Увек сам се трудио да упражњавајући моја права не угрожавам туђа 

Ја сам Хришћанин, делам у духу 10 Божијих заповести. Увек имам на уму ове 

заповести: 

Не убиј. 

Не укради. 

Не сведочи лажно на ближњега свога. 

Не пожели ништа што је туђе.                                                                                                       

Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи.. 

Али сам кроз цео мој живот наилазио на оне безобзирне, који су угрожавали моја 

права, и других, да би принудом задовољили своје интересе и потребе. 

 Не слажем се са виђењем појединих либертаријанаца да је потезање за силом против 

друге особе или њене имовине, повреда тог начела  ненасиља (многи од њих су 

индивидуалистички анархисти или анархо-капиталисти).  

Склонији сам становишту да се поред моралних забрана потезања за силом,  

ограничена влада користи минималном количином уводне силе, јер верујем  да је она 

неопходна како би се осигурала највећа слобода појединаца.  

Јер либертаријанци се не противе коришћењу силе као одговор на већ почињен напад 

попут насиља, преваре или повреде права другога.  

Ненасиље је било мој одговор на деценијско насиље. Ганди је био мој велики учитељ. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/Anarho-kapitalizam
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Мржња се не гаси мржњом него потпирује. 

Али сматрам да има места насилном одговору, ако је угрожен живот и опстанак 

угрожене особе. 

Либертаријанци дају предност етици самоодговорности  

Данас је у моди израз `` Узети своју судбину у своје руке``, што би подразумевало 

самодговорност за своје поступке. 

А шта ако је нека особа доведена спољним  поступцима, без њене кривице и 

одговорности у стање да није у поседу својих потенцијала да доноси `` одговорне`` 

поступке. Нпр. у случају `` прања мозга``.  

Наш народ  је деценијама комунистичке  душегупке доведен у стање обеспомоћенсгти 

и врсте распамећености. 

А раније је то био неки другачији народ, смирен и отресит. 

Сматрам да је `` самоодговорност`` применљива само у случају када је особа `` изворно 

одговорна``, да није вештачки, или насилно, измењена,  `` смањена``, духовно , 

морално, интелектуално.  

Према студијама научних института, преко 95 % проститутки су настале таквим, не 

услед генетских склоности, него под дејством окружења. 

Зато се залажем за начело самоодговорности , али онда када су у питању особе, или 

скупине, које су `` смањене`` дејством других, у том случају би требале да буду 

доведене у претходно стање.. 

Код тачке ометања, све стране би постале подложне извесним начелним 

правилима за разрешавање спорова, која истичу надокнаду жртви радије но само 

казну или одмазду.  

Када сам се вратио из егзила у Белгији први пут 1971, а онда и 1974.године,  настали су 

описани политички прогони, без икаквог повода са моје стране. Моја `` кривица`` се 

састојала у томе што сам захтевао да се испоштују моја права из права на рад 

гарантована Уставом и законима. Имао сам високе квалификације, био сам млад, преда 

мном је био живот, имао сам амбиције да будем користан члан друштва,  властодршци 

су ми онемогућили интервенцијама да се запослим на радном месту које одговара 

мојим квалификацијама, са прећутним образложењем , да нисам `` морално-политички 

подобан``.  

Нису ми могли јасно објаснити у чему се састојала моја неподобност. 

У неколико наврата сам се учтиво обратио надлежним државним органима са молбом 

да ми кажу у чему је моја кривица, чиме проузрокујем дискриминацију? А онда када 

ми то саопште. исправићу се. 

Нисам никада добио одговор. Обраћао сам се бироима за тужбе и жалбе, увек је био 

одговор да моје притужбе нису основане, да нико не крши моја законска права. Чак ми 

је једном приликом представник Бироа за при тужбе  жалбе казао дрско: `` Тако нам се 

хоће``. 

Било је још горе.Настала је жестока репресија.Мени је оспоравано право на ненасилн 

одбрану од насиља. 

Поштујући међународне конвенције о људским правима сам се обратио прво бироима 

за притужбе и албе, и редом: државним функционерима, судовима до највишихх 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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инстанци, да бих након исцрпљеност домаћих инстанци се обратио међународним 

организацијама. 

Уследила је моја грчевита и методична борба за моја права, обраћање медијима. 1 

марта 1975.године сам основао први југословенски ненасилни одбор за заштиту 

људских права, ангажовао сам се у заштити појединаца и сегмената угрожених у њихо 

вим правима, све до омасовљавања и настанка масовне политичке странке Покрет за 

заштиту људских права, која је у крајње неравноправним условима учествовала у свим 

парламентарним изборима све до 1997.године, а 1990 године сам био кандидат за 

Председника Србије. ( томови 2-5). 

Властодршци су одбили мој учтив предлог . 

1994.године сам поднео Захтев за рехабилитацију који је 2012.године усвојен, али до 

данашњих дана држава одбија да ми надокнади настале материјалне и  нематеријалне  

штете на које имам право на основу Решења о рехабилитациј Вишег суда у Београду из  

2012.године. 

Либертаријанци углавном виде ограничења која држава намеће појединцима и 

њиховој имовини, преко потребе да се казни повреда права једног од нас од стране 

другог, као повреду слободе.  

Нисам повредио ничија права. Нити  саме државе.Неко би мога узвратити: Свака власт 

је дата од Бога. Да ли је овакво становиште увек исправно?  

Насупрот овоме, прави либертаријанци сматрају владу неопходном са једином 

сврхом заштите права људи. Ово укључује заштиту људи и њихове имовине од 

криминалних дела других, као и обезбеђење националне одбране. 

Нажалост, то може да стоји на папиру, али идеална демократска држава не постоји. 

Увек државе, па и оне најдемократскије, могу понекад  у извесној мери, стицајем 

околности , и када су у питању њихови интереси, отступити од овога начела.. 

Анархисти се залажу за одсуство ма каквих владиних ограничења, засновано на 

претпоставци да су владари и закони непотребни јер ће у одсуству владе 

појединци природно обликовати самоуправне друштвене везе и правила.  

Током целог мога живота до данашњих дана овај постулат анархиста је за мене био 

утопија и наивност. Уз напомену, да је у Југославји био заведен самоуправни експер 

имент, који се завршио катастрофом. Можда би било примереније да је овакав 

експеримент био покушан у некој богатој и демократској западној држави, например у 

Шведској? 

Либертаријанци се снажно противе нарушавању грађанских слобода као што су 

ограничења слободе изражавања (нпр. говора, штампе, или упражњавања вере), 

забрана добровољног удруживања, или задирање у личност или имовину осим као 

исход достојног правног поступка којим се установљава или кажњава 

криминално понашање. Тако, либертаријанци се противе свакој 

врсти цензуре (односно, тврдњама о нападном или увредљивом говору), или 

заплени имовине пре суђења.  

Слобода како је замишљају анархисти  је утопија, и погрешна процена стварности. 

Либертаријанци се такође углавном противе законским забранама 

уживања дроге, коцкања или проституције. Они верују да би грађани требало да 

буду слободни да преузимају ризик, чак и до тачке где себи стварно шкоде. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Овај постулат видим као применљив у слободним демократским државама. Сетимо се 

Бернштајнове декларације капитализма:  

            Али мозак не може да функционише под присилом. Присила угушује 

стваралаштво. Мозак не може бити лишен слободе. Капитализам цвета зато што је 

једини систем слободе духа, слободних људи и слободних тржишта. Највећи мислиоци 

и ствараоци историје- су признали, борили се и славили слободу људског разума. Они 

су схватили да онда када су људи тлачени, да је рационално људско размишљање 

пригушено, и да настаје мрак варварства али када су људи слободни да мисле, и да 

делају све процвета.  

С` овим у вези је филозофија Ајн  Ренд о мисији појединца и о његовим личним 

потенцијалима.  

Кроз цео мој животн век се борим против присиле која смањује личност, спречава ме 

да остварим личне потенцијале, уместо потпунијег развоја потенцијала, процвата  

личности, у пракси настаје личност чапур, како кажу Французи ``Le quart``( четвртина 

личности, уместо целе личности). 

Појединци који су изложени принуди, су смањени интелектуално и духовно, и као 

такви нису у стању  да направе слободан ( довољно рационалан, луцидан) избор .  

Па и када се ради о односу на дрогу, коцкање, или проституцију. 

Поједини либертаријанци верују да Администрација за храну и 

лекове Сједињених држава (и слична тела у другим земљама, као на 

пример Министарство здравља у Србији) би требали да све одлуке о току лечења 

биле доношене између пацијента и доктора, и да би влада била ограничена, и то 

највише, на доношење необавезујућих оцена о делотворности или безбедности. 

У здравству Србије има корупције, и доказаних свакојаких злоупотреба са здрављем 

људи, а држава то није довољно санкционисала нити санирала ову област. 

Поједине постулате либертаријанизма оспоравају мислиоци који себе 

називају објективистима . Они полазе од становишта да стварност треба уређивати 

кроз рационалне одлуке засноване на објективним проценама. Објективност је 

карактеристика неке чињенице, која подразумева да су они утемељени на 

стварном стању, да су реални, исправни, истинити и да нису 

подложни субјективним чиниоцима. 

У науци се овај појам своди на примену тзв. научног метода у процењивању и 

истраживањима, који подразумева: објективност , свеобухватност и континуитет 

мерења. 

Објективисти осуђују либертаријанизам да у појединим становиштима не  процењују 

објективно, и да због тога могу наводити на погрешне закључке, и представљати 

опасност за слободу и заједницу. 

Војна дејства Сједињених држава у Ираку од 2003. наовамо, су истакла напетости 

између објективизма и погледа многих либертаријанаца. Објективисти се често нису 

слагали са политиком неуплитања (често обмањујуће називаном „изолационизам―) 

многих либертаријанаца. Они образлажу да је исправно да држава предузме 

превентивна војна дејства када докази указују на стваран ризик, да ће друга држава 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Administracija_za_hranu_i_lekove
https://sr.wikipedia.org/wiki/Administracija_za_hranu_i_lekove
https://sr.wikipedia.org/wiki/Administracija_za_hranu_i_lekove
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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прва потегнути за принудном употребом физичке силе. Многи би такође желели да 

виде државу која агресивније штити права (у овом случају америчких) грађана и 

предузећа у иностранству, укључујући ту и војну акцију као одговор на подржављење. 

Спиноза је казао :`` Рат је за поједине народе нужност опстанка``. 

Склон сам да не видим као утопију појединих објективистичких  мислиоци, који 

сневају о шару наше планете где обитавају просвећени рационални појединци и 

народи, и њихови политичари, који објективно процењују гео-политику, односе  међу 

народима и државама, који слободу не доживљавају као што то чине анархисти, него 

као деловање према нужностима односа и уважавања Моћи, они су склони да виде 

слободу као избор најбољег решења индивидуе или нације, у оквиру нужности 

наметнутих законима Силе и Моћи.  

Ајн Ренд полази од премисе како је појединцу све допуштено док тиме не угрожава 

другог појединца. Она заговара филозофију СЕБИЧНОСТИ, с гађењем одбацује идеју 

алтруизма и у бити сматра да појединац највећу добробит друштву пружа само ако је 

доживи односом између појединаца који се базира на заједничкој користи. 

Own interest allways governed the world. 

У политици владају закони интереса. Да ли је у данашњем узаврелом и испретумбаном  

свету  нестао морал?   

Хегел дијалектички поима однос слободе и нужности тако да слобода, која у себи не би 

имала нужности, или пука нужност без слободе, представљају апстрактне, па, према 

томе, неистините одредбе. Хегел историју види као „напредовање свести о слободи―. 

Са Хегелом се у овој поставци о историјском  „напредовање свести о слободи―.може 

или не сложити у  извесној, мањој или већој мери, али ми се чини да је свест о слободи 

другачије виђена од Моћи и од Поданика. И једни и други имају своје интересе, али 

Моћ је одувек наметала своје интересе слабијим..  

Себичност је урођена, Хегелову идеју о ``напредовању свести слободе`` , видим пре 

свега као антрополошку категорију, човек је у својој бити себично биће, то се никад не 

може изменити. 

Али се Моћ може временом хуманизовати 

 Уколико би народи планете дошли до овакве спознаје, која би на први поглед могла 

лажно заизгледати као  добровољно пристајање на ропство, уствари би било 

признавање објективних околности на планети. Не би било ратова, било би много више 

просперитета. Тиме би била утрта стаза ка планети разума и објективних процена и 

обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета народа ван  

држава Моћи и Силе.  

Човечанство би по први пут у својој историји кренуло ка Планети-Рају на земљи. 

Али се може говорити о објективним проценама не само индивидуа, Поданика, него  и 

Државника. Државници и Доносиоци одлука у демократским западним државама су  

најкомпетентнији на планети, њихове одлуке су засноване на истраживањима 

еминентних научника  

Да ли они увек обавезно праве рационалне изборе.? 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB


2200 
 

Ово питање је поготову суштинско у недемократским државама где је снажно 

пригушено деловање начела  способности.. 

Како би изгледала објективистичка критика либертаријанизма у случају односа  

САД и Србије? 

Односи САД и Србија су одувек били пријатељски. До драстичног ремећења изразито 

пријатељских односа између две државе је дошло када је СР Југославија због војне 

интервенције НАТО прекинула дипломатске односе са САД  25. марта 1999. године. 

 Дипломатски односи су обновљени 17. новембра 2000. године.  

Србија и САД успостављају званичне дипломатске односе 1881. године. 28. јула 1918 

на четврту годишњицу објаве рата Аустроугарске Србији, Председник Вудро 

Вилсон издао је саопштење америчком народу које је прчитано у црквама широм 

земље и објављено у скоро свим утицајним дневним новинама. Српска застава је 

подигнута изнад Беле Куће као и свим зградама јавних институција у главном граду 

САД.  

У међусобним договорима и уговорима, поштовани су у потпуности принцип 

реципроцитета и принцип најповлашћеније нације. САД нису ни покушале да у своју 

корист траже повластице на које су имале право, следећи начела Америчке револуције, 

успоставиле односе са једном малом земљом на бази суверене једнакости.  

Оба уговора остала су на снази и за време Краљевине СХС, односно Југославије и 

Демократске Федеративне Југославије, односно касније ФНРЈ и СФРЈ. Правно 

вредност ових уговора никада није била довођена у питање. 

 

Након успостављања дипломатских веза, односи САД и Србије крајем 19 и већим 

делом 20 века били су традиционално добри и пријатељски. Рефлектовали су се 

конкретно кроз америчку подршку стварању прве заједничке државе Јужних Словена 

1918. г. Савезништвом у два светска рата и развијеним политичким контактима и 

значајном економском помоћи коју су САД пружиле Југославији након Другог 

светског рата. 

Југославија је од 1948-године, стицала све већу наклоност САД и све до 1980-их 

година је била слављена у свету као самоуправна, несврстана, демократска 

социјалистичка државе, шампипон мирољубиве коегзистенције, мост између Ис тока и 

Запада. Југославија је била мезимче Запада, enfant terribe међународне политике. 

До промене односа међународне заједнице, укључујући и САД, настало је крајем 1970-

их година, а нарочито све више 1980-их година, западне државе су почеле све више да 

подржавају југословенске дисиденте и борце за људска права, у почетку дискретно, а 

онда све снажније. Југославији су изрицане критике, које су из године у годину  

постајале истинска упозорења, у вези Косова, односа нација, тензија на релацији 

Београд-Загреб- Љубљана. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1881
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
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Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као 

коинциденција приближавања краха комунизма, рушења Берлинског зида, и распада 

СССР-а ЧСР и Југославије.  

Нарастајући анимозитет међународне заједнице према Југославији у овим годинама би 

се могао видети и као последица недовољног прилагођавања Југославије убрзаним 

променама у свету, у упорном инсистирању окошталог од света деценијама 

размаженог бирократског апарата да сачува нетакнут STATUS QUO, како у земљи тако 

и  на међународној сцени, као Југославије неспособне да сагледа објективно промене у 

свету и да се на њих прилагоди.  

Уместо тога, повређени лидери земље, пре свега они из Србије и Црне Горе,  су 

кренули  у расправе са САД, које су постале огорченост што Америка подржава 

дисиденте и друге нације.  

Лукавији и упућенији комунистички лидери из Хрватске и Словеније, удружени са 

партнерима припадницима несрпских нација широм ондашње Југославије, су у таквој 

инфантилној осионости и дечијој повређености сујета размажених бирократа из 

Београда, све више распиривали  окретање леђа Београда Западу,  и раст симпатија 

преме СССР-у и Р усији.  

Да тако изолују Србију, да је сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке 

амбиције, уз помоћ анти совјетског ( руског) блока.. 

Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 1990-

их година, од мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана. 

Оваква нагла промена САД према Србији, вечитом пријатељу, се може објаснити и 

тако, да је Србија кроз векове, била окружена махом непријатељским државама, које су 

не само имале претензије на њене територије, него су биле надојене отровном  мржњом 

према Србима као народу, Србија је била вековима  инструментализована по девизи 

DIVIDER ET IMPERA, против ње најснажније на овим просторима су подстицани 

мањи народи, из чега су настајали крвави ратови MAGNUM CRIMEN. 

Да ли су САД по инерцији, помало аутоматски извагале да треба нагло да промене став 

према Србији, да прихвате непријатељске односе на Балкану и у овом делу Европе 

према Србији, сматрајући да је то у њиховим интересима?.  

Америка пре тога  никад није имала било какав лош однос са Србијом, увек је царевало 

међусобно пријатељство.   

Нагла промена Америке према Србији, нема подлогу у историјату међусобних односа, 

она је настала у приказаним околностима крајем 20 века.  

Ту не би могло никако бити етничке нетолеранције, него пре свега се ради о 

политичком прагматизму. 
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Оваква лоша еволуцију у САД према Србима, се може видети и овако. САД су далеко 

преко океана, имају изузетно стручне политичке аналитичаре.Ипак се не може отети 

утиску да су САД у том критичном периоду по Србију, поступиле по инерцији 

наслеђеној вековних односа према Србији, пре свега  од стране поменутих суседних 

европских држава. 

Спољна политика САД је врло рационална и у исто време врло прагматична, у 

политици нема емоција, него постоје само интереси.  

Срби су одувек били пријатељи, они симпатишу Америку, и Америка симпатише њих.  

Али су се поступци Америке према Србији нагло променили.  

Зашто? 

Поредак Слободана Милошевића се супроставио пројекту рушења комунизма и 

Југославије. Можда га је требало привести покорности прибегавајући НАТО бомбама?   

Али је добро познато да комунизам није произведен у СССР-у или Југославији, него да 

је конципиран споља.  

Да ли би то значило да се комунистички робот отео контроли?   

Милан Панић, Американац српског порекла, власник фармацеутске компаније ИЦН 

Галеника, је био ривал Слободану Милошевићу на председничким изборима, раширено 

је убеђење да је добио више гласова на изборима, да је био покраден. 

Међународна заједница је на оптужбе за крађу његових гласова реаговала анемично. 

Да је Панић постао председник државе, можда не би било ратова и сукоба са НАТО?  

Не би се могло узети као поуздано образложење да су Срби пали у немилост зато што 

су традиционални пријатељи Руса. 

Тачно је да Србе и Русе веже иста крв, вера, језик, дух, да су Руси кроз  историју увек у 

најтежим тренуцима били уз Србе и Србију.  

Али је исто тако тачно, да су панславизам и русофилија, све до завођења комунизма у 

Југославији после Другог светског рата, били углавном присутни међу ангажованим 

интелектуалцима. Широке народне масе су СССР виделе не као словенску државу, 

него као омражени бољшевички поредак.  

Комунисти су од доласка на власт у Југославији 1945.године, завели интензивну 

кампању развијања словенофилства и љубави према Русима. 

У исто време су у Србији надојеној традиционалним симпатијама према Америци, 

скојевци певали`` Америка и Енглеска биће земља пролетерска``. 

Сад наједном ``Срби Руси Балкана`` 



2203 
 

Изнурене и ојађене Србе подмукли суседи из бивше Југославије желе да лажно 

представе као `` острашћене  Русе``, да их тако изолују као наводне ``опасне 

непријатеље``, `` уз Русе``, да их тако могу лакше робити, пљачкати их, слабити, да се 

улижу моћним  државама, да на Србима перу историјске комплексе. 

Политика је сурова, у њој царују само интереси. 

Социолози и политиколози добро познају како се концепт НЕПРИЈАТЕЉ може 

употребити у политици, као средство социјалне ( друштвене) контроле, савремена 

политика је постала врло сложена научна дисциплина. Планета је  постала после 

толико векова крвавих ратова простор препун мржњом, предрасудама, дошло је до 

тешке моралне кризе у међународним односима, нарочито после Првог и Другог 

светског рата, после Хладног рата, читаве нације, милиони људских бића, су бивали 

временом на неки начин обезвређивани.  

Разрађена је доктрина владавина државе и друштва путем вештачке производње 

непријатеља, што данас добија кулминацију:. 

-стварањем непријатеља се појачава кооперација у држави, заједници држава 

-стварају  се хаос и конфузија, емоције, мржња, што омогућава моћнима да лове у 

мутном 

-омогућава обрачун са ривалима 

-стварају се жаришта сукоба, подстичу ратови, и потреба за `` ватрогасцима`` 

Србија је постала, од `` мезимчета``  `` непријатељ`, `` демон``, иако није никакав 

непријатељ. Претворена је беспомоћна и без своје стварне кривице у `` страшило``,у  ` 

учионицу`` , Србију грубо је ппонижавајући и комадајући је, нагоне да буде политички 

некоректна, да онда њеним примером застрашују друге, да виде како пролазе 

непослушни, да их збијају у табор моћника. 

Србију на силу пртетварају у непријатеља.. 

У Јерусалиму кажу: Срби и Јевреји су пријатељи од Римских времена. 

Ове чињенице треба да знају данашњи заслепљени који су се острвили на Србију..  

Нека добро размисле шта раде, и ШТА СУ ЧИНИЛИ. 

Свако је одговоран за своје поступке. 

Грађани Србије ће схватити  Слободу објективно. 

Сматрам да долази време истине. 

 

Документ број 168. 
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Pokret za zastitu ludskih prava               9.10.2007 godine   
Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;Pokret@eunet.yu   
  
  

STANJE LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI -  SRPSKA TRAGEDIJA   

OPSTAJE PREVARA  – STATUS QUO   

  

  
Iako patriotska vlast ulaze znacajne napore, nije doslo do ozbil jnijih  poboljsanja ljudskih prava. Zato sto nije doslo do  
diskontinuiteta, segmenti ( neformalni centri moci),koji su decenijama krsili ljudska prava  su se sada 

konsolidovali ,umesto da        budu kaznjeni ,ojacani nastavljaju da u metezu budu kao i ranije drz ava u drzavi,ovekovecuju ropstvo. Od 2000 godine ima  
znacajnih poboljsanja, ali nedovoljnih. Nova vlast je demokratska , ekonomija je zivnula, ima manje 

siromastva, prikljucili smo  se Savetu Evrope, usli u Partnerstvo NATO za mir, ima pomaka sa Haskim sudo m, dobijamo  pomoc, gradi se, stabilizuju se ipak  
jug Srbije i Sanzak, nas pregovaracki tim o Kosovu je vrlo kompetentan, resore vode eksperti, nema 

vise policijskih grubosti,  pokrenute su brojne reforme,penzije i plate se isplacuju redovno, krece isplata  devizne stednje, medija su slobodnija, nas  
medjunarodni prestiz raste. Srbija je zivnula. Uprkos pomaka, opstaju problemi oko Kosova, odnosa 

sa medjunarodnm  zajednicom, susedima, sa regijama Srbije, danasnja Srbija je pozornica sacekusa, pljacki, zrtve nis u obestecene, nepravicno  
sudstvo, nezakonite privatizacije, nisu garantovane licna bezbednost i imovinska sigurnost, stanja 

zdravlja i zdravstva su bliski  katastrofi. Za socijalne programe nema novca, porezi narasli.Prava iz radnog odnosa su cesto krsena,  stopa nezaposlenosti je  
izuzetno visoka, opstaje siromastvo Cvetaju svakojake patologije,korupcija, javne kuce, trgovina 

ljudima, drogom, ljudskim  organima ,kradja beba,nisu jos ukinuti tajni dosije i crne liste, bukte tenzije medju regijama, Srbe 

progone  

na Kosovu, prisutne su  
sveopste  zavade, mladi odlaze van zemlje, iz svih dosadasnjih izbora su bile  iskljucene autenticne 

opozicione snage i licnosti.  Opstaje  nadzor  telekomunikacija.Tajkuni zele da kao i ranije, bez znanja gradjana intervenisu kod  

su 

dova, centara za socijalni  
rad, u firmama ,obrazovnim ustanovama,  ne daju im da usprave kicmu. Ranije su to radili  tajno, 

sada osiljeni zele da otvoreno  legalizuju  nadzor stanova kroz zakone, nasa drzava treba tome da se odupre. Srbija bukti u tinjajuce m gradjanskom ratu  izmedju  
suceljenih svakojakih segmenata..Srbija je u cituljama, u Srbiji vise umire, nego sto se radja ,ukoliko 

se nista ne preduzme Srbi bi  za dve decenije mogli biti manjina u Srbiji, a za pola veka nestati.   
  
Nasi neprijatelji ( npr.  geo - okruzenje, itd) zele  da prethodni tiranski poredak nadomeste tajkunskom despotijom, da nas 

zatecene  tako dotuku.. Obogaceni svemocni kriminalci povrsno racionalizuju da je slabljenje Srbije dozvoljeno 

da u metezu sacuvaju vlast,  da se spasu od kazne,  da prezive tranziciju, privatizuju,  da nadzoravaju rivale, itd.Ustvari, instrumentalizovani guraju Srbiju 

u  ambis iz neznanja ili potplaceni.. Titovoj Jugoslaviji Zapad je davao ogromne kredite  -  cime su bili kamuflirani negativni  
trendovi , pohvalama lju dskim pravima je konzervisao masovne zloupotrebe.Isto se desava i danas.,nasi zvanicnici ne 

zapazaju  zlonamernost pojedinih stranih “danajskih donatora” i pohvala, ne ucimo iz istorije.Borce za ljudska 

prava su ranije ti isti tajkuni  pretstavljali za “agen te Zapada”, a sebe za “borce protiv  Zapada”, sada je obratno.Umesto da budu kaznjeni za rusenje 

SFRJ,  ustvari su unapredjeni od njihovih stranih gospodara, bogati su, imaju kapital u zapadnim drzavama.   
  
Nastavlja se istorijska prevara..Posledice su katast rofalne - ruinirana nacija da ne moze da  brani Kosovo, drzavu, da privredjuje, da  
se rasplodjava. Ranije su istinoljubive progonili titoisti kao nepodobne, danas mafijasi, istinu ne voli 

ni  medjunarodna   zajednica.Paznja je bila skretana na rat, na krsenja  prava etnickih manjina. Sada se skrece paznja na spoljnopoliticke teme,  
Medjunarodna zajednica, i neupuceni zvanicnici tvrde da se u Srbiji sve vise postuju ljudska prava, 

cime zajednicki ohrabruju  kriminalce. Za one koji kazu istinu pronose glasine da ni su pouzdan izvor informacija, ne daju im pristup medijima..Zloupotrebe  
su ukrivane, kriminalci sa iskustvom iz prethodnog perioda  krse prava gradjana bez ikakve pravne 

procedure ( neko je dobio  otkaz kao nepodoban - nije dobar radnik; sud je doneo pogresnu  odluku  -  jer je takav zakon;ubijen je nepozeljni -  delo nepoznatih  
kriminalaca;itd).VIDE SE ZRTVE, A NE VIDE SE DZELATI.Tabu opstaje..Rusitelji drzave zele da stvore 

konfuziju, navodno  ih podrzava pritajena Rusija, a njih ustvari saboterski jaca geo - okruzen je.  Oni koji su na znacajnim pozicijama  nisu licno  
ugrozeni, ili nisu upoznati ( vide stvarnost kroz njihove licne lagodne  subjektivne prizme), dobro im 

je, oportunisticki cute.Kod  
nas govore o stanju vecine oni koji to ne poznaju, ,umesto da se rec da  onima iz potlacene vecine.. Nevid ljiva ruka uklanja  
znance, to je brisanje memorije. Organizacije za ljudska prava su  podeljene na”mondijaliste” i 

“nacionaliste”. Ogorceni gradjani  krivca vide pogresno u zvanicnoj vlasti,  nezadovoljni su, bojkotuju izbo re..   
    
Predlazemo: 1.Ukinuti tabu, staviti na dnevni red ljudska prava, dati rec naucnicima,obznaniti stanje 

ljudskih prava.2.  Prosvecivati narod ,.3.Duhovni preporod, neka svako radi svoje zadatke kako treba, ( na radnom 

mestu, u obrazovnoj ustanovi,  



2205 
 

Документ број 169. 

-  

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                            

25.10.2007 godine 

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu 

 

 

Gospodja Jela Ilic,  

Planinarski savez Srbije 

 

Postovana gospodjo Ilic, 

  

Hvala na ljbaznom ohrabrujucem razgovoru i korisnim savetima. Zelim da ostvarim moj 

san, da imam moju kucu  u rodnom kraju na Drini, u okolini Ljubovije.Posto vec 

nekoliko godina dovodim planinare u ovaj kraj, zelja mi je da to bude i smestajni objekat 

za planinare. Proucio sam Vas propis za kategorizaciju ovakvih objekata, mislim da 

mogu ispuniti ove uslove.Tako bi planinari imali jedan dom u ovom delu Srbije, jer ga 

dosada nije bilo.Sto bi pospesilo razvoj planinarenja u ovome delu Srbije, drinske planine 

su nepravdeno zapostavljene, iako su vrlo lepe, nije bilo planinarskog smestaja-doma. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju. Molim za strpljenje da procitate ovaj 

tekst, ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj planinarenja i turizma u 

ovoj regiji Srbije. Dosta sam putovao, slobodan sam da kazem da je Drina najlepsa reka 

Evrope u svome zanru, nazalost zapostavljena. Planinarenje, rafting -turizam su sansa 

odrzivog ekonomskog razvoja ovoga dela Srbije.Moj san je oduvek bio da doprinesem 

ekonomskom razvoju moga rodnog kraja, nase zemlje. Jos pre 24 godine sam pokusao 

projekat razvoja seoskog turizma u ovoj regiji, bez podrske.Moj san je postao ostvariv tek 

poslednjih godina. Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu 

ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom 

razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za 

marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.. 

 

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: PLANINARI-SEOSKI 

TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam usretsredio da razvijam seoski 

turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., strujom, kupatilima, domacine),da u 

njih dovedem planinare, kao u planinarski dom, da ga povezem sa Drinom, planinama. 

Ovaj deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini 

planinarskog doma.. Tu su reka Drina, planine, manastiri, orlovi, klisure, sume, cist 

vazduh, mir, folklor, evazija. Nema dovoljno hotela, motela, smestajnih kapaciteta, a ono 

sto ima je skupo, nema adekvatnog marketinga, propagande.Razresavao sam taj probem 

tako sto sam posao od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim 

komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, 

ekoloski zdrava hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo 

neophodne uslove.Bilo je, vrlo je bitno obezbediti smestaj po vrlo jeftinoj ceni, pun 

dnevni pansion u sezoni 2005 godine je bio 500 dinara.(Sada je cena oko 10 eura). O 

ovim povoljnostima pogodnostima smo obavestili turiste, pre svega planinare, i one koji 
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-25 октобар 2007.године. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                oktobar 2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu 

 

 

REPUBLICKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA I 

PREDUZETNISTVA-Beograd 

 

 

 

Postovani, 

  

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst.Bio bih Vam zahvalan da me uputite na prave adrese da bih dobio 

adekvatnu podrsku. 

 

Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna 

za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 

1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, 

blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je 

da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci 

totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije. Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu 

ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom 

razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za 

marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.. 

 

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: PLANINARI-SEOSKI 

TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam usretsredio da razvijam seoski 

turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., strujom, kupatilima, domacine),da u 

njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve povezem sa Drinom, planinama. Ovaj 

deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini planinarskog 



2207 
 

 

 

Документ број 170. 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                            

25.10.2007 godine 

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu 

 

 

Gospodin Borivoje Veljkovic  

Planinarski savez Srbije 

 

Postovani gospodine Veljkovicu, 

  

Hvala na ljbaznom ohrabrujucem razgovoru i korisnim savetima. Zelim da ostvarim moj 

san, da imam moju kucu  u rodnom kraju na Drini, u okolini Ljubovije.Posto vec 

nekoliko godina dovodim planinare u ovaj kraj, zelja mi je da to bude i smestajni objekat 

za planinare. Proucio sam Vas propis za kategorizaciju ovakvih objekata, mislim da 

mogu ispuniti ove uslove.Tako bi planinari imali jedan dom u ovom delu Srbije, jer ga 

dosada nije bilo.Sto bi pospesilo razvoj planinarenja u ovome delu Srbije, drinske planine 

su nepravdeno zapostavljene, iako su vrlo lepe, nije bilo planinarskog smestaja-doma. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju. Molim za strpljenje da procitate ovaj 

tekst, ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj planinarenja i turizma u 

ovoj regiji Srbije. Dosta sam putovao, slobodan sam da kazem da je Drina najlepsa reka 

Evrope u svome zanru, nazalost zapostavljena. Planinarenje, rafting -turizam su sansa 

odrzivog ekonomskog razvoja ovoga dela Srbije.Moj san je oduvek bio da doprinesem 

ekonomskom razvoju moga rodnog kraja, nase zemlje. Jos pre 24 godine sam pokusao 

projekat razvoja seoskog turizma u ovoj regiji, bez podrske.Moj san je postao ostvariv tek 

poslednjih godina. Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu 

ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom 

razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za 

marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.. 

 

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: PLANINARI-SEOSKI 

TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam usretsredio da razvijam seoski 

turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., strujom, kupatilima, domacine),da u 

njih dovedem planinare, kao u planinarski dom, da ga povezem sa Drinom, planinama. 

Ovaj deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini 

planinarskog doma.. Tu su reka Drina, planine, manastiri, orlovi, klisure, sume, cist 

vazduh, mir, folklor, evazija. Nema dovoljno hotela, motela, smestajnih kapaciteta, a ono 

sto ima je skupo, nema adekvatnog marketinga, propagande.Razresavao sam taj probem 

tako sto sam posao od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim 

komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, 

ekoloski zdrava hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo 

neophodne uslove.Bilo je, vrlo je bitno obezbediti smestaj po vrlo jeftinoj ceni, pun 

dnevni pansion u sezoni 2005 godine je bio 500 dinara.(Sada je cena oko 10 eura). O 
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Документ број 170 А. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                           12.11.2007  
godine     
Tel.3511829, Mob.tel - 064 - 3095176,    
Pokret@eunet.yu                                      
  
  
TRAMPA RS (REPUBLIKE SRPSK E)  ZA KOSOVO -  NE NIPOSTO,  
VULGARNA UJDURMA ZA NAIVNE   
  
  
Prepoznatljivo je da odredjeni krugovi medjunarodne zajednice efikasno koordiniraju dogadjanja pre 

svega  u vezi Kosova, u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, i sire, nazalost i u samoj Srbiji, da Srbiju  zbrzaju,  
zbune, zastrase, te da je nateraju sada da trampi svoje za svoje, Kosovo za RS.   
svakojaki izvori iz tzv. “medjunarodne zajednice” ( геп пкружеое) sada diskretno, ali jasno 

prepoznatljivo ,lansiraju novu  ujdurmu za naivne, ocenjujuci da ce ojad jena, iznurena,  preplasena i raspamecena Srbija leci na rudu, da ce  
biti zbunjena i sludjena, zastrasena i ucenjena od svetskih mafijasa , biti  tako impulsivna i povrsna 

,da  dozvoli da joj se nametne nova notorna glupost -  da trampi Kosovo za RS, navodno  :”bolje ista nego  
nista”..I Kosovo i RS su nasi, samo budala ce da da tudjincu svoje trampeci ga za svoje. Trampa je da 

se da  nesto svoje za nesto tudje .   
  
Nedavno je pokusana slicna mucka, diskretni test da  dodje do podele Kosova, tj da sever Kosovska  
Mi trovica pripadne Srbiji, a ostatak Albancima, to bi bilo takodje lose resenje po Srbiju.i jos jedna 

krajnje  vulgarna prevara nase drzave i naseg naroda. Jer bi prihvatili nacelo da se daje svoje za svoje, cepa 

ustavni  integrtitet Srbije, krsi medjunarodno  pravo. Dobili bi samo mali delic, a izgubili oko skoro 15% nase  
drzavne teritorije.   
  
Izgleda da je cilj svih ovih dugogodisnjih iscrpljujucih pregovora, pretnji, ucena , bilo ustvari tvrdjenje  
pazara, da mi naivni prihvatimo podelu Kosova, sada da trampimo  Kosovo za RS, opet svoje za svoje,  
navodno"bolje ista nego nista".   
  
Ne nikako, nismo tako naivni.   
  
I ovaj pokusaj nove  ujdurme je jos jedan dokaz sta o nama misli medjunarodna zajednica,( геп-

пкружеое)  koliko nas  potcenjuje, ponizava, kako na perverzan i podao nacin po vladjuje frustriranim Albancima. Zele da podese  
tako stvari da nas nedorasli Albanci ( stalno tvrdoglavo ponavljaju samo jedno: nezavisno Kosovo),  
navodno prevedu zedne preko vode, da nas ponizi, posrami, obezvredi, a da Albance uzdignu na 

pijedestal  “mudr i politicari”, da tako seju nove omraze i moguce ratove., da tradicionalno podbadaju slabije protiv  
jacih.   
  
Pokazimo im da ne gutamo udicu, da znamo za jadac, stavimo im do znanja odmereno, diplomatski,  

ali  efikasno, da iako smo pretrpeli tesko zamislve k alvarije, stradanja, da smo jos jaki, da smo odlucni da  
izadjemo iz krize u koju nas upravo oni .tako dugo guraju ..   
  
Ne! Nikako!. Kosovo je nase po nasem Ustavu i medjunarodnom pravu..RS je takodje nasa zemlja. Ne  
dozvolimo da nas jos jednom varaju domaci  pljackasi i njihovi strani mentori..Ko se sve nije izredjao nad  
jadnom snemocalom i raspamecenom Srbijom. Nevinost bez zastite. Porodica bez roditelja.    
  
Na kraju,Srbi, Bosnjaci, Albanci! Ne dozvolite da vas  opet zavadjaju i muntaju!   
  
SAVET POKRETA  ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA   

  



2209 
 

 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                            12.11.2007 godine      

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE 

 

 

Postovani, 

  

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, koja je zivnula turisticke aktivnosti u ovome kraju..Molim 

Vas za nekoliko minuta paznje da procitate ovaj tekst. Bio bih Vam zahvalan da mi date savet da bih 

dobio eventualnu adekvatnu podrsku. Mogu licno da stvorim mogucnosti za zaposljavanje nekoliko 

osoba u mojoj licnoj reziji, a vec sam stimulisao poslednjih godina angazovanje vise firmi, turistickih 

poslenika, na rad u ovoj oblasti. 

 

Izvolite proveriti tacnost mojih navoda( videti dalje MISLJENJA). 

 

Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih turistickih 

receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting bez 

izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je 

nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta). Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih 

prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro engleski, odlicno 

vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da ovde razvijam 

turizam, videci u tome pored licnog interesa i mogucnosti ekonomskog ozivljavanja ove regije. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u razvoju odrzivog 

turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete ,kao sto rekoh proveriti. .Ocekujem 

Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u ovoj regiji Srbije. Trazeci puta da 

doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim volonterski 

kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.. 

 

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-

RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne 

kuce sa izvorskom vodom., strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge 

turiste, da to sve povezem sa Drinom, planinama. Ovaj deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od 

planinara i turista, nema u blizini planinarskog doma, nema dovoljno hotela, motela, smestajnih 

kapaciteta, a ono sto ima je skupo, nema adekvatnog marketinga, propagande. 

 

Razresavao sam taj probem tako sto sam posao od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih 

kuca, sa punim komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, 

ekoloski zdrava hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo neophodne 

uslove.Bilo je, vrlo je bitno obezbediti smestaj po vrlo jeftinoj ceni, pun dnevni pansion u sezoni 2005 

godine je bio 500 dinara.(Sada je cena oko 10 eura). O ovim povoljnostima pogodnostima smo 

obavestili turiste, pre svega planinare, i one koji vole Drinu, splavarenje, rafting, pecanje, 

kupanje.Radim svake godine vise meseci svakodnevno po vise casova, saljem email poruke, faksove, 

pisma, zovem telefonom, susrecem.Tako sam uspeo da privucem u selo Uzovnicu u toj sezoni oko 600 

turista nocenja, uglavnom planinara, i da dovedem 400 ljubitelja Drine koji su obavili jednodnevne 

komercijalne spustove od Strmova do Ljubovije( 30 km). Bila su i 4 strana turista(1 Amerikanac, 1 

Svedjanin i 2 Litvanca). 
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Документ број 171. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                           12.11.2007  
godine     
Tel.3511829, Mob.tel - 064 - 3095176,    
Pokret@eunet.yu                                      
  
  
TRAMPA RS (REPUBLIKE SRPSK E)  ZA KOSOVO -  NE NIPOSTO,  
VULGARNA UJDURMA ZA NAIVNE   
  
  
Prepoznatljivo je da odredjeni krugovi medjunarodne zajednice efikasno koordiniraju dogadjanja pre 

svega  u vezi Kosova, u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, i sire, nazalost i u samoj Srbiji, da Srbiju  zbrzaju,  
zbune, zastrase, te da je nateraju sada da trampi svoje za svoje, Kosovo za RS.   
svakojaki izvori iz tzv. “medjunarodne zajednice” ( геп пкружеое) sada diskretno, ali jasno 

prepoznatljivo ,lansiraju novu  ujdurmu za naivne, ocenjujuci da ce ojad jena, iznurena,  preplasena i raspamecena Srbija leci na rudu, da ce  
biti zbunjena i sludjena, zastrasena i ucenjena od svetskih mafijasa , biti  tako impulsivna i povrsna 

,da  dozvoli da joj se nametne nova notorna glupost -  da trampi Kosovo za RS, navodno  :”bolje ista nego  
nista”..I Kosovo i RS su nasi, samo budala ce da da tudjincu svoje trampeci ga za svoje. Trampa je da 

se da  nesto svoje za nesto tudje .   
  
Nedavno je pokusana slicna mucka, diskretni test da  dodje do podele Kosova, tj da sever Kosovska  
Mi trovica pripadne Srbiji, a ostatak Albancima, to bi bilo takodje lose resenje po Srbiju.i jos jedna 

krajnje  vulgarna prevara nase drzave i naseg naroda. Jer bi prihvatili nacelo da se daje svoje za svoje, cepa 

ustavni  integrtitet Srbije, krsi medjunarodno  pravo. Dobili bi samo mali delic, a izgubili oko skoro 15% nase  
drzavne teritorije.   
  
Izgleda da je cilj svih ovih dugogodisnjih iscrpljujucih pregovora, pretnji, ucena , bilo ustvari tvrdjenje  
pazara, da mi naivni prihvatimo podelu Kosova, sada da trampimo  Kosovo za RS, opet svoje za svoje,  
navodno"bolje ista nego nista".   
  
Ne nikako, nismo tako naivni.   
  
I ovaj pokusaj nove  ujdurme je jos jedan dokaz sta o nama misli medjunarodna zajednica,( геп-

пкружеое)  koliko nas  potcenjuje, ponizava, kako na perverzan i podao nacin po vladjuje frustriranim Albancima. Zele da podese  
tako stvari da nas nedorasli Albanci ( stalno tvrdoglavo ponavljaju samo jedno: nezavisno Kosovo),  
navodno prevedu zedne preko vode, da nas ponizi, posrami, obezvredi, a da Albance uzdignu na 

pijedestal  “mudr i politicari”, da tako seju nove omraze i moguce ratove., da tradicionalno podbadaju slabije protiv  
jacih.   
  
Pokazimo im da ne gutamo udicu, da znamo za jadac, stavimo im do znanja odmereno, diplomatski,  

ali  efikasno, da iako smo pretrpeli tesko zamislve k alvarije, stradanja, da smo jos jaki, da smo odlucni da  
izadjemo iz krize u koju nas upravo oni .tako dugo guraju ..   
  
Ne! Nikako!. Kosovo je nase po nasem Ustavu i medjunarodnom pravu..RS je takodje nasa zemlja. Ne  
dozvolimo da nas jos jednom varaju domaci  pljackasi i njihovi strani mentori..Ko se sve nije izredjao nad  
jadnom snemocalom i raspamecenom Srbijom. Nevinost bez zastite. Porodica bez roditelja.    
  
Na kraju,Srbi, Bosnjaci, Albanci! Ne dozvolite da vas  opet zavadjaju i muntaju!   
  
SAVET POKRETA  ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA   
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16 новембар 2007.године. 

 

-21 новембар 2007.године.Горану Петровићу , државном секретару туризма 

Србије. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       20  novembar  2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; www.drinskipravac.co.yu 

 

 

Gospodja Danijela Milutinovic 

 

LOZNICA-KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 

 

 

Postovana Danijela, 

 

Hvala na konstruktivnom i korisnom telefonskom razgovoru.Izvolite u prilogu podaci, 

molim proucite.Da se cujemo kako rekoste sutra. Drina je jedna do najlepsih reka Evrope 

u svome zanru. O tome se kod nas uglavnom cuti. Treba Drin staviti na dnevni red 

najzad. Vas rad o Drini je vrlo korisna stvar u vezi ovoga. Moracu to da vidim. Knjiga 

profesora Ristanovica je jako dobra. 

  

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst.Bio bih Vam zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  

adekvatniju podrsku. 

 

Kao sto odlicno znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun 

vrlo atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije. Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu 

ljudskih prava kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom 

razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za 

marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.. 
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-  

-22 новембар 2007.године.. Предрагу Бубалу, министру министру трговина  услуга 

Србије. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       21  novembar  2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Goran PETKOVIC, Drzavni sekretar za turizam Srbije 

 

Postovani gospodine Petkovicu, 

 

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst. Posebno privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

 

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju 

podrsku.na ovome projektu. 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

 

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 

povezem sa Drinom-spustovi rafting, planinama, sve po vrlo pristupacnim cenama.. Ovaj 

deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini planinarskog 

doma, nema dovoljno hotela, motela, smestajnih kapaciteta, a ono sto ima je skupo, nema 

adekvatnog marketinga, propagande. 



2213 
 

 

 

22 новембар 2007.године. Саши Драгину министру за заштиту животне средине. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       22  novembar  2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Predrag Bubalo, ministar trgovina i usluga Srbije 

 

Postovani gospodine Bubalo,  

 

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst. Posebno privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja. .Molim 

za Vas savet u vezi eventualne podrske? 

 

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju 

podrsku.na ovome projektu. 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

 

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 

povezem sa Drinom-spustovi rafting, planinama, sve po vrlo pristupacnim cenama.. Ovaj 

deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini planinarskog 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                       22  novembar  2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Sasa Dragin, ministar zastite zivotne sredine 

 

Postovani gospodine Dragin,  

 

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Buduci da ovaj projekat ima implikacije 

zastite zivotne  sredine,molim Vas za nekoliko minuta paznje da procitate ovaj tekst. 

Posebno privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

 

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju 

podrsku.na ovome projektu. 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

 

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 

povezem sa Drinom-spustovi rafting, planinama, sve po vrlo pristupacnim cenama.. Ovaj 

deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini planinarskog 
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Документ број 173. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                       23.11.2007 godine                              

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

Jos povodom izvestaja MDRI:  SRBIJA KAO  

PSIHIJATRIJSKA USTANOVA 

Uz  sumnju u dobre namere ovoga izvestaja, ponovo izjavljujemo na osnovu nasih proverenih saznanja da 

je stanje mnogo gore nego sto je opisano u Izvestaju MDRI. Masovne su zloupotrebe u proceni dusevnog 

zdravlja, u nasilnim hospitalizacijama, uslovi zivota i nege u psihijatrijskim bolncama su cesto opasni po 

zdravlje pacijenata. Ne zelimo da ponavljamo.,teorija i praksa, zakoni, norme ponasanja,  moral, kultura 

,siromastvo, politicke borbe, kriminal, korupcija,sukobi i ratovi,sve to sustinski danas determinise oblast 

psihijatrije,otvora siroke mogucnosti za pojave voluntarizama, izgrednika, arbitrarnosti,i zloupotrebe. 

Stvorena je istinska kaljuga. Na delu je rasirena nesputana praksa zloupotreba iz prethodnog poretka kada 

je  psihijatrija bila masovno zloupotrebljavana u politicke svrhe.  

Krivac za ovakvo tesko sta nje nije zvanicna vlast, posle 2000 godine nova patriotska i ekspertska vlast cini 

znacajne napore na bolje. Takodje, ogromna vecina nasih psihijatara su savesni, odani Hipokratovoj 

zakletvi.,ali su i oni stesnjeni, nemocni. Tragicni haos u psihijatriji stvaraju kriminalci,sudski organi i 

psihijatrijski vestaci, kao i pojedini saradnici socijalnih ustanova, koji su pod kontrolom tajkuna, koji su 

drzava u drzavi. Oni  poznavajuci ranije zloupotrebe jer su bili bliski ranijoj vlasti, postaju  svakojaki 

samozvani mocnici  koji nasrcu na snemocale, preplasene i nezasticene gradjane , da se tako docepaju  

imovine, starateljstva nad nekim, da se svete supruzniku, ljubavnom partneru, omrazenoj osobi ili susedu ,  

onima koji im se ne svidjaju, da kazne kriticare, na radnim mestima, u vezi privatizacija,  manifestuju zelju 

da se i dalje svete pojedincima koje su ranije kinjili, oduzimaju  poslovne sposobnosti, na delu su uvrezene 

decenijske  navike. 

Dok u isto vreme mnogi prepoznatljivi dusevni bolesnici na znacajnim pozicijama locirani pre svega u 

tajkunskim mafijama( neformalnim centrima moci )opasni po bezbednost i imovinsku sigurnost gradjana, 

takoreci neometano zare i pale po Srbiji, ubijaju, kidnapuju, ranjavaju, prave sacekuse, rezirane 

saobracajke, pljackaju, reketiraju,  trguju ljudskim organima, belim robljem, sire prostituciju, ubijaju 

vojnike, truju decu drogom, pedofili ( cak siluju bebe,ili mrtvace), kasape ljude, stavljaju ih u kese, siluju, 

ucenjuju, sire svakojake posasti , enormno se bogate, oblepljuju Srbiju cituljama..(Navodno da oslabe 

Srbiju, da bi mogli da sacuvaju vlast, da se enormno bogate, a ne vide raspameceni –izludjeni ,zaglupljeni, 

da su spolja zloupotrebljavani da slabe drzavu, da ne moze da brani Kosovo, svoje teritorije, da opstane). 

Ovome doprinosi  nasledjeno stanje u zakonima i sudstvu. Kljucni pojmovi do cijih zloupotreba dolazi su 

DUSEVNO ZDRAVLJE, OPASNOST PO OKOLINU I MEDICINSKA INDIKACIJA..Tzv OPASNOST 

PO OKOLINU, umesto da se kao u demokratskim drzavama misli na fizicku opasnost ( agresivnost), pod 

opasnost se podvodi i opasnost od reci ( neuracunljiv dusevni bolesnik nema lucidnost),ili navodno radi 

lecenja. Po oba zakona (Krivicnom i Vanparnicnom)se smesta u bolnice navodno radi lecenja, a obicno u 

bolnicama ne postoje uslovi za lecenje, pojedinci su bili fizicki zlostavljani, injekcijama, opasnim 

lekovima.,hladnoca, hrana, te iz bolnica izlaze oboleli . 

Ne radi se samo o zloupotrebi psihijatrije ,nego pre svega o zloupotrebi psihijatara,  koje mafijasko 

drustveno-politicko okruzenja navodi na pogresne procene zdravlja..Ovo okruzenje ima ogromnu abizivnu 

moc da utice na rad psihijatara, da ih navede na pogresne dijagnoze.Psihijatri su  upuceni na podatke o 

ponasanju i uslovima zivota pacijenta iz okruzenja( radno mesto, susedstvo ,mesna zajednica,  u centri za 

socijalni rad ,itd.).Na vecini ovih nivoa,cesto kriminalizovani klanovi mogu  preko svojih ljudi  delovati, da 

daju iskrivljene podatke o osobi sa ciljem da je predstave u laznom svetlu. Ovaj problem je utoliko 

slozeniji, i delikatniji, jer upravo samo ovo okruzenje moze destruktivno uticati na pojedinca, njegovo 

zdravlje, sto psihijatri ne mogu proveriti.Npr.sikaniranja na radnom mestu, od strane sudova, 

kriminalizovanih segmenata,  itd.. Ovakve proganjane osobe, a to moze biti dugotrajno i intenzivno, cesto 
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Документ број 174. 

BALKANSKI LEPROZARIJUM - pisac Vuceta Bozovic 
 

Nastavak broj 94 

EU  DALA  SORABIJI  1  MILIJARDU  EURA-

MUNTANJE  NAIVNIH  I  NEZNALICA 

Prisutni: Predstavnik EU Jaquse Pervers , Pirocanac Odlican makroekonomista i 

finansijer, ali ne zna istoriju i politiku, Bogatas Nesposobnjakovic Lopuza 1, Lopuza 23, 

Lopuza 3, itd., Umeren Naprednjakovic, zvani Reforma , Jeng-ci-han, , Nok Skender bej, 

Shoc Shocu, Ivan Ivanov-tajkunski, Pjotr Pavlovic Debilov, Herdajain,  Hardinja, 

Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj, Rom Bos, Ungar , , Jean Dubois, Pierre Leblanc, 

Andre Dumas, Kusnerovac broj 1,parapsiholog Pasulj Debilovic, Kusnerovac broj 2 

parapsiholog Glupanovic Pasuljarevic, Kusnerovac Bogatas Najnesposobnjakovic 

Dzeparos, 1, Kusnerovac Bogatas Nesposobnjakovic Lesinar,  2, Kusnerovac Bogatas 

Nesposob njakovic Lopuza, , Kusnerovac Agisa Pasuljarevic ,  Huso, Haso, Simkovic 

,dr.Seizm Glupanovic, dr.Seizme Seizmetovic, Hans Otto, Debil separatista, Separatista 

Bezmozgovic, Kusnerovka Agata Kristi-Pasulj zavodnica,  Serlok Holmsovic, Limo 

Djukadin, Ramo Ramovic, Kusnerovna Pica Uzicka, Djovani Al Kapone, , Pavle 

Pavlovic, Marko Markovic, Milovan Milovanovic,Seizm Glupanovic,  Seizm Seizmovic, 

Pastuv Drakula, bolnicar Krivonosolomic, dr.Marinkovic, bolnicar Platon Karatasijevic, 

Mesija -dr.Jankovic, Kusnerovac dr.Jovanovic, Kusnerova agentkinja Lepa Veca 

Snezana, Lokica, Petar, .Arkic Marodera , Marmara-ja on-vik, Milionissimo,  

 

- Predstavnik EU Jaques Pervers, pred TV, medijima, pruza 

dokument Pirocancu odlicnom finansijeru i makroekonomisti 

,losem poznavaocu politike  istorije,ljubi ga, grli ga, sapuce 

medeno:‖ EU poklanja bespovratno Sorabiji milijardu eura , 

dobice jos, kao podrsku ulasku u EU‖. 

- Pirocanac odlican finansijer i makroekonomista los poznavaoc 

politike  istorije sav sija, odlicno govori strane jezike, ima lep 

nastup pred medijima, grle se,:‖Novac ce biti dat u prave ruke, 

sve ce biti transparentno, u Sorabiji se sprovode najpravcinije 

privatizacije, treba sto pre da budu zavrsene, sto se tice enormnih 

bogatasa oni svugde postoje, oni vuku svoje zemlje napred‖ 

- Dr.Nina:‖ Tih mlijardu eura su dati da potkupe mocnike da 

prihvate nez avisnost Kosova , da poprave imidz EU u ocima 

gradjana‖ 

- Ungar Bos:‖Nini treba zabraniti da govori, uhapsiti je, smestiti u 

ludnicu zauverk, sa debelim gumenuim zidovima, ona truje 

sorabe‖ 
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 Документ број 174.А 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       5 decembar   2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Slobodan Milosavljevic, ministar poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede 

Srbije 

 

Posovani gospodine Milosavljevicu,  

 

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst. Posebno privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

 

Buduci da se radi o valorizaciji seoskog turizma, poljoprivrede, razvoja poseta planinama 

i sumama,  podsticanja koriscenja sliva reke Drine, sto je resor Vaseg ministarstva, bio 

bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju podrsku.na 

ovome projektu. 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

 

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

 

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

 

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 

povezem sa Drinom-spustovi rafting, planinama, sve po vrlo pristupacnim cenama.. Ovaj 
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Документ број 175, 

Pokret za zastitu ljudskih prava   
  

NAJMONSTRUOZNIJI  ZLOCIN  U  ISTORIJI  COVECANSTVA - 

UNISTAVANJE  VECINE  GRADJANA  SRBIJE  BEZ  STVARNOG  
OTPORA, ODBRANE    
  

Budimo najzad otvoreni: nasa nacija je najstarija i najbolesnija na  
svetu. Srbi nestaju, za par dece nija bi mogli biti manjina, za pola veka  
nestati. To ima svoje uzroke koje cemo dalje rasvetliti.   
  
Pozivamo se na pravo na samoodbranu. Skupo cemo prodati svoju kozu. Da bi se tako spasavali.   
  
Ovo sto cemo reci znamo dobro da ce jako obradovati anti - srpske  lobije iz geo - okruzenja koji sve  
cine da nas izazovu protiv medjunarodne zajednice. Mi necemo nikad biti njihovi neprijatelji, nas  
cilj je ulazak u taj svet. Ali cemo reci sve istine o krajnje neprijateljskom, monstruznom odnosu  
 rotiv nas licno, nasih porodica,  i naseg naroda..   
  
Zahtevamo od medjunarodne zajednice da nas tretira kao civilzovanu naciju koja iza sebe ima ,  
hiljadugodisnju drzavu, veru, naciju, kulturu, svoje junake, velicanstvena dostignuca u raznim  
oblastima.Nazal ost, medjunarodna zajednica se na nase prijateljske inicijative oglusava, podstice  
Albance na Kosovu protiv Srba, na jugu Srbije, u Sandzaku,  kriminalce u Srbij instrumentalizuje  
protiv vecine sa ciljem   dalje destabilizacije zemlje,podstice ovde razne m orbidne  patoloske pojave.    
  
Mi zelimo u Evropu, druge integracije, ali postoje struje  u medjunarodnoj zajednici  koje nas ne 

zele  tamo, jer stalno prave zackoljice da nas drze van Evrope., npr. u vezi Haskih  
osudjenika ( glavni kan didati za Haski sud treba da budu pravi  vinovnici,a  to su tajne   
agenture ovde koje su  se obogatile od rata i koje su ga izazvale, umesto da idu u Hag ,oni tamo 

salju  one kojima tamo nije mesto),konstatuje se da se ovde postuju ljudska prava ,da  sudstvo ide nabolje.  
Sto nije tacno. cime se ohrabruje kriminal. Mi zelimo da budemo  prijatelji Evrope sveta,  
medjunarodne zajednice, SAD, ali sve ove skupine nas ne zele za prijatelje.zele za saradnike  
mafijase i kriminalce ko  
 
 
  
 
 
k  
.   
  
Mi borci za ljudska prava se osecamo prevarenim   ne postuje nase  
dopri nose, koja se prema nama odnosi dvolicno, neiskreno,  umesto da nam izrazi  
priznanja,.U vreme komunizma kada smo bili potrebni za njihove  
strategije ,bilo je podnosljivije.Sada zele da nas zbrisu, uniste, j er neko zeli da ovekoveci bezakon je.,  
a to znaci ukloni one koji se bore za postovanje zakona.   
  
   
  
Da budemo otvoreni, mi licno,  nase porodice, smo ovde ugrozeni upravo od po jedinaca kriminalaca  
iza kojih stoje strukture medjunarodnog geo - okruzenja koje ih nahuskava na nas da pravi haos, i  
blokira pomake.   
  
Na delu je zavera vrlo sirokih razmera izvanredno metodicno programirana.   
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.Одговор из Министарства пољопривреде. 
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Poštovnai G-dine Krsmanoviću, 
Hvala Vam na javljanju i naporima koje ulažete u budućnost ruralne Srbije.  
Ministarstvo, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ove godine davalo sredstva za razvoj 
ruralnog turizma , pre svega u marginalnim oblastima koje su navedene u samoj Uredbi o 
raspodeli i korišćnju podsticajnih sredstava kroz investiranje u ruralni turizam za 2007. godinu. 
Ove godine je uredba relativno kasno objavljena, ali i u sledećoj 2008. godini očekujemo da će 
određena sredstva biti izdvojena u iste svrhe, pa Vas zato savetujem da pratite Uredbe i 

konkurse Ministarstva poljoprivrede na sajtu ministarstva: www.minpolj.sr.gov.yu . 
U prilogu e-maila Vam šaljem  ovogodišnju Uredbu (za 2007.god.) za ruralni turizam kako bi imali 
pregled uslova koji su se se morali ispuniti.  Slični uslovi će verovatno biti  i u planiranoj Uredbi za 
ruralni turizam za 2008. godinu. 
  
Što se tiče Sajma dobrih praksi za  ruralnu politiku, na konkurs mogu da se prijave društvene 
organizacije i udruženja građana registrovane po zakonu, kao i zadruge i druga pravna lica 
registrovana u privrednom registru, lokalna samouprava i druge organizacije, koje sprovode ili su 
sprovodile projekte od značaja za rzralni razvoj, kako i projektni timovi i međunarodne 
organizacije nerezidenti, koje su sprovodile ili sprovode projekte od značaja za ruralni razvoj na 
teritoriji Republike Srbije. Pri tom se podrazumeva, da prijave moraju da sadrže isključivo projekte 
koji su već pokazali merljive rezultate. U prilogu Vam dostavljam prijavni formular u okviru kojeg 
su kriterijumi za ocenjivanje  prijava. 
  
S poštovanjem, 
  

Sanja Prodanovic 

  

  

Odeljenje za razvoj sela i savetodavne sluţbe 

Sektor za razvoj sela i poljoprivrede 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

  

Department for Rural  Development and Advisory Service 

Rural and Agriculture Development Sector 

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management 

  

Nemanjina 22-26 

11000 Beograd 

Srbija 

  

tel / fax: +381 11 263 4941 

tel : +381 11 263 7829 

  

  

e-mail: prodanos@minpolj.sr.gov.yu 

                      www.minpolj.sr.gov.yu 

 

 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и  

Тим за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва  
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Tomislav Krsmanovic,                                                                       14 decembar   2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

Gospodja-djica Jagoda Jovicevic 

TOS, Beograd 

 

  

Postovana gdjo-gdjice Jovicevic,  

  

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da 

procitate ovaj tekst. Posebno privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

  

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju 

podrsku.na ovome projektu. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

  

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

  

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 

povezem sa Drinom-spustovi rafting, planinama, sve po vrlo pristupacnim cenama.. Ovaj 

deo zemlje je vrlo lep, a zaobilazen od planinara i turista, nema u blizini planinarskog 
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Документ број 176. 

 

-  

     Божидар Ђелић. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       14 decembar   2007 g 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

Gospodja-djica Ruzica Blagojevic 

Beogradski eko centar 

 

 

Postovana gdjo-gdjice Blagojevic, 

  

Slobodan sam da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog 

razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija.Ovaj projekat ima znacajne implikacije u 

vezi unapredjenja zivotne sredine u ovoj regiji, kao sto cete videti dalje. Molim Vas za 

nekoliko minuta paznje da procitate ovaj tekst. Posebno privlacim Vasu paznju na 

REFERENCE-Misljenja.  

  

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kako da  dobijem neku  adekvatniju 

podrsku.na ovome projektu. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo 

atraktivnih turistickih receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde 

poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, 

okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, 

kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima vrlo 

malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome 

zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

magistar sam marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu 

ljudskih prava, sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos 

ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

  

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u 

razvoju odrzivog turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. 

,videti REFERENCE..Ocekujem Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u 

ovoj regiji Srbije.  

  

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, 

evo vec cetvrta godina radim volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju 

turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u kopci: 

PLANINARI-SEOSKI TURIZAM-RAFTING (splavarenje). Svoju paznju sam 

usretsredio da razvijam seoski turizam, (imaju slobodne kuce sa izvorskom vodom., 

strujom, kupatilima, domacine),da u njih dovedem planinare, i druge turiste, da to sve 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                       20 decembar   2007 g 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik,  

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

  

Gospodin Bozidar Djelic, potpredsednik Vlade 

  

Postovani gospodine Djelicu, 

 
Dozvolite da Vam izrazim podrsku za Vasu uspesnu borbu za ekonomski preporod Srbije i stabilizacju 

njenih finansijskih institucija i tokova. Nije lako to uspeti, posle decenija nazadovanja, nazalost to mnogi 

ne razumeju, ali gradjani sazrevaju., prepoznaju cinjenice. 

 

Vec decenijama se borim na celu Pokreta za zastitu ljudskih prava za unapredjenje demokratije i postovanja 

zakona za sve u nasoj zemlji. Nova vlast je demokratska, ali postoje tajkuni i mafijasi koji opstruiraju 

pomake, jos vecina gradjana nije nasla njihova prava, ugrozena je pred sudovima, od svakojakih 

neformalnih siledzija, nije vraceno oduzeto, nisu rehabilitovani niti obesteceni, Srbija je u cituljama zbog 

kriminalaca. 

 

Pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, kao ekonomista ekspert za marketing, smatram da 

je ekonomski preporod vrlo bitan, bogatija zemlja znaci vise demokratije, vec nekoliko godina se zalazem 

za ekonomski preporod Srbije, kroz unapredjenje turizma u mom rodnom kraju na Drini, postigao sam 

rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije, sto se moze potvrditi od osoba 

u dalje navedenim referencama. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Molim da Vasi saradnici pazljivo procitaju dole prilozen tekst. Molim za savet. 

 

Zelim da upoznam ovoga puta sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja turizma na 

Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da procitate ovaj tekst. Posebno 

privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

  

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kome da se obratim da  dobijem neku  adekvatniju podrsku.na 

ovome projektu. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih turistickih 

receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg 

adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, 

fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima 

vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci 

totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, sa mnom je 

aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), 

poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

  

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u razvoju odrzivog 

turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. ,videti REFERENCE..Ocekujem 

Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u ovoj regiji Srbije.  

  

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao predsednik Pokreta 

za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim 

volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog 
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Документ број 177. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                       20 decembar   2007 g 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik,  

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

  

Gospodin Mirko Cvetkovic, ministar finansija Vlade Srbije,  
 

Postovani gospodine Cvetkovicu,  

 
Dozvolite da Vam izrazim podrsku za Vasu uspesnu borbu za stabilizacju finansijskih institucija i tokova. u 

Srbiji, za ekonomski preporod Srbije. Nije lako to uspeti, posle decenija nazadovanja, nazalost to mnogi ne 

razumeju, ali gradjani sazrevaju., prepoznaju cinjenice. 

 

Vec decenijama se borim na celu Pokreta za zastitu ljudskih prava za unapredjenje demokratije i postovanja 

zakona za sve u nasoj zemlji. Nova vlast je demokratska, ali postoje tajkuni i mafijasi koji opstruiraju 

pomake, jos vecina gradjana nije nasla njihova prava, ugrozena je pred sudovima, od svakojakih 

neformalnih siledzija, nije vraceno oduzeto, nisu rehabilitovani niti obesteceni, Srbija je u cituljama zbog 

kriminalaca. 

 

Pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, kao ekonomista ekspert za marketing, smatram da 

je ekonomski preporod vrlo bitan, bogatija zemlja znaci vise demokratije, vec nekoliko godina se zalazem 

za ekonomski preporod Srbije, kroz unapredjenje turizma u mom rodnom kraju na Drini, postigao sam 

rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije, sto se moze potvrditi od osoba 

u dalje navedenim referencama. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Molim da Vasi saradnici pazljivo procitaju dole prilozen tekst. Molim za savet. 

 

Zelim da upoznam ovoga puta sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja turizma na 

Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija.Molim Vas za nekoliko minuta paznje da procitate ovaj tekst. Posebno 

privlacim Vasu paznju na REFERENCE-Misljenja.  

  

Bio bih Vam veoma zahvalan da me uputite kome da se obratim da  dobijem neku  adekvatniju podrsku.na 

ovome projektu. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih turistickih 

receptivnih faktora( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting bez izrazenijeg 

adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske visine, manastiri, flora, 

fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd)..Ali je nazalost zapostavljena, turista ima 

vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci 

totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji, poznatiji u javnosti kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, sa mnom je 

aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), 

poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da ovde razvijam turizam. 

  

Dozvolite da Vas ovoga puta upoznam sa mojim radom i konkretnim rezultatima u razvoju odrzivog 

turizma u ovoj regiji, mom rodnom kraju,ove navode mozete proveriti. ,videti REFERENCE..Ocekujem 

Vase razumevanje koje moze podstaci razvoj  turizma u ovoj regiji Srbije.  

  

Trazeci puta da doprinesem dobrobiti zajednice, ne samo na planu ljudskih prava kao predsednik Pokreta 

za zastitu ljudskih prava, nego i u ekonomskom razvoju nase zemlje, evo vec cetvrta godina radim 

volonterski kao ekonomista ekspert za marketing na razvoju turizma u ovom delu Srbije.Sansu odrzivog 
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Verica Jakovljevic 

15319-Uzovnica, Tel.015-666098, Mob.tel-063-889872; E-mai adresa: Pokret@eunet.yu, 

vladoinena@ptt.yu 

 

Postovani, 

 

Slobodna sam da Vam se javim za radno mesto u Vasem oglasu. U prilogu mj CV sa 

detaljnim podacima. Mlada sam, obrazovana, zdrava, imam odlicne radne navike, zelim 

da radim. Spremna sam da prihvatim i poslove koji mogu biti van delokruga moga 

obrazovanja, i van moga rodnog kraja, pod uslovom da budu na teritoriji Srbije.  

Ukoliko ste zainteresovani za moju kandidaturu izvolite me obavestiti  na gornje brojeve 

telefona, i e-mail adrese. 

s-postovanjem 

 

Verica Jakovljevic 
 

  

  

  

 CV-CURRICULUM VITAE 

  
  

Ime i prezime-----Verica Jakovljevic 

  

Adresa---15319 Uzovnica  tel .015-666098, Mob.tel-063-8898672-e-

mail=vladoinena@ptt.yu 

  

Datum i mesto rodjenja—18.01.1981.god. Ljubovija 

- 

Bracno stanje:neudata      

-- 

Obrazovanje --- Srednja skola-gimnazija-opsti smer, srednja ocena:4,00 

Visa skola:Visa PTT skola, prosecna ocena na ispitima:7,00, ocena na 

diplomskom:10.Poznavanje rada na racunaru i delimiĉno poznavanje engleskog 

jezika. 

 

Strani jezici:ruski i delimiĉno engleski 

Vozacka dozvola:B kategorija 

Znanje kompjutera:poznavanje rada na kompijuteru. 
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Потом сам се 8 јануара овим поводом обратио Републичком јавном тужиоцу. 

 

8 јануар 2008.године. 

 

 

Документ број 179. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                        4.1.2008 g. 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik, Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Vladimir TAMAS, sudija 

Nadzorni odbor Vrhovnog suda Srbije 

 
Postovani gospodine Tamas, 

 

Dana 1 juna 2007 g.sam se obratio podneskom saborcima iz Kabineta Predsednika 

Republike B.Tadica, oni su to prosledili gdji Snezani Malovic  koja me je 3.07.2007 

g( Broj 071-00-1342/2003-02) obavestila  da je moja prituzba prosledjena na dalju 

nadleznost Nadzornom odboru Vrhovnog suda Srbije.  

 

Ovo poslednje  traje vec pola godine, pre toga vise od deset godina, rasteze se u 

beskraj. Receno mi je u pisarnici vaseg suda da je predmet ustupljen Vama licno,( 

br.VI.Su.no.1194/07). Zovem Vas od tada mesecima, Vas je nemoguce dobiti na 

telefon. Molim Vas da mi kazete kada da Vas pozovem, ili da dodjem na razgovor? 

Stvar je vrlo urgentna.  

 

U ocekivanju Vaseg obavestenja izvolite primiti izraze moga uvazavanja 

Tomislav Krsmanovic 

Tomislav Krsmanovic                                                                                       8.1.2008 g. 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik, Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

REPUBLICKOM  JAVNOM  TUZIOCU 

 
Postovani , 

 

Dana 1 juna 2007 g.sam se obratio podneskom saborcima iz Kabineta Predsednika 

Republike B.Tadica, oni su to prosledili gdji Snezani Malovic  koja me je 3.07.2007 

g( Broj 071-00-1342/2003-02) obavestila  da je moja prituzba prosledjena na dalju 

nadleznost Republickom javnom tuzilastvu..  

 

Receno mi je u pisarnici vaseg suda da je predmet bi zaveden pod brojem KTR 

1193/07, da je bio dat u rad Zameniku, zatim da je prosled jen  Okruznom javnom 

tuziocu u Palati pravde. Bio sam tamo, broj kod njih je bio Kup-3300/07, kazu da su 

ga vratil Republickom javnom tuziocu 

 

 

Zovem Vas od tada mesecima, ovo sve  vise od trinaest  godina, rasteze se u beskraj 

Vas je nemoguce dobiti na telefon. Molim Vas da mi kazete kada da Vas pozovem, 

ili da dodjem na razgovor? Stvar je vrlo urgentna.  

 

U ocekivanju Vaseg obavestenja izvolite primiti izraze moga uvazavanja 

Tomislav Krsmanovic 
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Документ број 179 А. 

 

BALKANSKI LEPROZARIJUM-Nastavak broj 100 

PREDSEDNICKI IZBORI U SORABIJI 

Prisutni: Kandidat nacionalista broj 1, Kandidat demokrata broj 1, Kandidat levica 

broj 2, Kandidat broj 3, Predstavnik EU Jaquse Pervers , Bogatas 

Nesposobnjakovic Lopuza 1, Lopuza 2, Lopuza 3, itd., Umeren Naprednjakovic, 

zvani Reforma , Jeng-ci-han, , Nok Skender bej, Shoc Shocu, Ivan Ivanov-tajkunski, 

Pjotr Pavlovic Debilov, Herdajain,  Hardinja, Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj, 

Rom Bos, Ungar Bos, Jean Dubois, Pierre Leblanc, Andre Dumas, parapsiholog 

Pasulj Debilovic, parapsiholog Glupanovic Pasuljarevic, Bogatas 

Najnesposobnjakovic Dzeparos, 1, Bogatas Nesposobnjakovic Lesinar,  Bogatas 

Nesposob njakovic Lopuza, Agisa Pasuljarevic ,  Huso, Haso, Simkovic ,dr.Seizm 

Glupanovic, dr.Seizme Seizmetovic, Hans Otto, Debil separatista, Separatista 

Bezmozgovic, Agata Kristi-Pasulj zavodnica,  Serlok Holmsovic, Limo Djukadin, 

Ramo Ramovic, Pica Uzicka, Djovani Al Kapone,  Pavle Pavlovic, Marko Markovic, 

Milovan Milovanovic,Seizm Glupanovic,  Seizm Seizmovic, Pastuv Drakula, 

bolnicar Krivonosolomic, dr.Marinkovic, bolnicar Platon Karatasijevic, Mesija -

dr.Jankovic dr.Jovanovic, agentkinja Lepa Veca Snezana, Lokica, Petar, .Arkic 

Marodera , Marmara-ja on-vik, Milionissimo,  

 

-Skaradinaj gura gumenu cev u usi Kandidata levica broj 3, suflira mu, ovaj urla:‖ Mi 

smo najsposobniji, mi smo sve ovo stvorili, sjeme se zatrlo onima koji drugacije misle‖. 

Skaradinaj sapuce Nok Skender Beju:‖Oni levicari unistise prethodnu drzavu, on prica  o 

zaslugama, takvi nam trebaju, da ih unapredimo da dotuku Sorabiju‖. 

 

-Jean Dubois gura gumenu cev u usi Kandidata nacionalistra broj 1, suflira mu ovaj 

urla:‖:Mi smo patrioti, mi branimo sorabe, ali znate sada ih treba slabiti da mi u metezu 

pobedimo, da privatizujem, da se konsolidujemo, a pos.le ce se sorabi povratiti, 

ZIVJECE OVAJ NAROD‖ 

 

-Nok Skender Bej gura gumen cev u usi Kandidata nacionalistra broj 1, suflira mu ovaj 

urla:‖ Sve je dozvoljeno, ovo su teska vremena, slabiti, otimati sorabima, pljackati, 

trovati ih, siriti drogu, posasti, udari sorabina gde god mozes, marvu rogatu, da se samo 

mi docepamo vlasti, za vreme Tite i Slobe, smo isto radili, sorabi su stoka, za njih je bic, 

kandzija, ― 

 

-Nok Skender Bej sapusce Shoc Shocu:‖Nigde na ovome svetu nema vecih budaletina od 

sorabskijeh nacionalista, navodno da sacuvaju vlast, a oslabise sorabijski narod , ne moze 

da radi, ne moze da se razmnozava, da ratuje, gurajmo svi kandidata nacionalistu broj 1., 

ad dotucu sorabe 

 

-Mirceta Bozovic sapuce dr.Nini Razumenovic:‖Pogledaj u predizbornoj kampanji niko 

ni rec  o zdravlju naroda, natalitetru, tajkunima, mafiji, sudstvu, ― 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                            14.1.2008  godine  

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

PODMUKAO NAPAD  TAJKUNA  NA  ZDRAVLJE  VECINE 

GRADJANA  SRBIJE 

 
 

Stanje zdravlja nacije je blisko katastrofi,  sto  je proizvod brojnih ucinaka: osiromasenje, stres i slabljenje imuniteta,  

zagadjenje sredine, ali narocito zbog kraha medicinske etike,  kriminalizacije i politizacije medicine i zdravstva ,zbog 

raspada pravne drzave. Ekspertima je prepoznatljivo da dominiraju cinioci metodicnih uticaja na zdravlje nacije, 

koji se svi mogu podvesti pod jedan zajednicki nazivnik ― medicinski inzenjering -‖. U prilogu  sajt Hemijsko i 

biolosko oruzje : http://cns.miis.edu/research/cbw/ .. 

 

U klimi sveopstih pogresnih procena, politicki diletanti, tajkuni i mafijasi , misle da ce lakse robiti  zdravstveno 

iznurene gradjane, privatizovati za bagatelu,  ima ih  koji to cine za nagradu. Krajnji cilj je ustvari slabljenje nacije 

da ne moze da brani Kosovo, da ne moze da radi, privredjuje, da se rasplodjava. 

 

Serija nerazjasnjenih umiranja, kradje beba, trgovine ljudskim organima, nasilni smestaji  

normalnih ljudi u ludnice, korupcija,  zloupotrebe sprejovima. Kriminalci iz Zemunskog klana su 

hteli da otruju Danicu Draskovic, Cumetova supruga muza,  injekcija Verulovicu, telefonski 

razgovor lekara ranjenog Djindjica sa ubicama, ubod injekcijom sestre Djindjica, mucenja 

medicinom bracnog para  Draskovic. Bezbroj je zalbi vrlo ozbiljnih pojedinaca , od akademika do 

radnika i seljaka, da su im lekari sve do danasnjih dana svesno unistili zdravlje, primera radi: 

akademik Nikola Milosevic, dr.Zarko Gavrilovic, Vuk Draskovic, dr.Marko Mladenovic, profesor 

Pravnog fakulteta, profesor dr. Miroljub Kojovic, ing Ranko Milovanovic-predsednik Stranke 

ekonomskog napretka, Rade Micic,urednik casopisa Drzava, Milutin Stankovic, izdavac iz Beograda, 

Zoran Dimitrijevic, biznismen iz Grocke, itd .Kako to da se Haski optuzenici razboljevaju vec u 

Srbiji? Otkud toliko  smrtnih ishoda haskih zatvorenika Setimo se ranijeg uskracivanja medicinske 

pomoci ranjenim demonstrantima, gasa,  postavljanje od M.Markovic u Upravne odbore bolnica 

julovaca, aprila 1984. godine je otrovan disident Radomir Radovic, mnogi su izgubili zivote u 

nejasnim okolnostima u zatvorima i bolnicama. Dokazano je da je SDB Jugoslavija zajedno sa 

zapadnim policijama kidnapovala i ubijala jugoslovenske politicke emigrante, a nekoliko agenata 

SDB SFRJ su 1982 godine otrovali vise jugoslovenskih politickih emigranata u Nemackoj i Turskoj. 
 

Danas vecina gradjana tvrdi da im  neko ugrozava zdravlje. Spremni smo da stavimo na uvid 

podatke o vrlo velikom broju ovako ostecenih osoba. Svako ovo moze prepoznati ,neka prouci svoje 

okruzenje. Sire se vesti da  tajkuni uzgozavaju  zdravlje pojedinih vodecih politicara iz vrha drzave 

koje svakodnevno gledamo na TV. 

 

U zemlji je stvorena istinska kaljuga. Cilj je osigurati efikasan obracun , koji je tesko dokazati i 

boriti se protiv njega. VIDE SE ZRTVE A NE VIDE SE DZELATI .To je delo istinskih monstruma, 

psihopata snizenog QI, u teznji za savrsenim zlocinom. Javnost je paralisana , one koji to obznane, 

neuki proglasavaju  da iznose neistine, ili da su paranoicari. Cutimo zateceni, pokazujemo na delu 

nedoraslost.  

 

Obavestavamo da nam je u poslednje vreme  izreceno telefonom ( i preko interneta) vise pretnji zdravlju. ( Telekom i 

MUP Srbije imaju podatke o inkriminisanim osobama,Drugi opstinski sud XII.K.br.696/06, sudija Nebojsa 

Popovic.).Nasi stanovi su pod nadzorom. Zahtevamo od nadleznih i odgovornih: a.Da ODMAH ovo pitanje stave na 

dnevni red; b.da se ustanove uzrocnici c.da se preduzmu mere da se stanje popravi.d..da se dalje zloupotrebe 

preduprede.e.da se pocinioci privedu pravdi. f.da budemo ODMAH zasticeni od onih koji nam prete zdravlju. 

Zaustavimo  doktora Mengelea koji unistava Srbiju,  Vas licno koji ovo citate, Vase srodnike! 

 

Savet Pokreta 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                             14.1.2008  godine    
Tel.3511829; Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   
  
  
др. Обрен Цицовић. POVODOM  IZJAVE  MINISTRA  JEREMICA  D A  UKOLIKO   

DODJE  DO PROGLASAVANJA  NEZAVISNOSTI  KOSOVA  NECE   

INTERVENISATI  NASA  VOJSKA I DA  CE  SEVER  KOSOVA   

BITI  PRIPOJEN  SRBIJI.   

  
Ukoliko dodje do proglasavanja nezavisnosti nasa vojska  nece intervenisatiu ne  
zbog nekih medjunarodnih pitanja  ili pritisaka, nego pre svega jer je nasa vojska  
slaba, mladi i svi drugi iznureni, demoralisani u dubokoj krizi  identiteta,  vojska  
bez opreme, orudja, sredstava.   
  
Za ovakvo stanje sa odbranbenom moci nase vojske su krivi diletanti  tajkuni i  
mafijasi, k oji godinama iznuruju naciju, piju krv gradjanima, navodno da budu   
umorni, iznureni, da ne mogu da im se odupru, da oni mogu lakse da privatizuju, da  
se odrze na vlasti, da se obracunavaju sa rivalima. Zaslepljeni  svojim carom ne vide  
krajnji cilj, a to  je da preko njih slabe Srbiju i Srbe.   
  
Kada se radi o pripajanju severa Kosova  Srbiji u slucaju proglasavanja  
nezavisnosti, mi smo se o tome oglasili vise puta dosada. Cela ova igra oko Kosova,  
navodne nezavisnosti, ima za cilj da “tvrdi pazar”, da na kra ju sever Kosova da  
srpskim tajkunima, i njihovim stranim partnerima ( koji tamo imaju svoje tapije), a  
Kosovo albanskim tajkunima. Ovakav scenarijo bi bio najgore  resenje za Srbiju,  
baksis  - nagrada srpskim tajkunima sto su decenijama opstruirali Srbe na K osovu,  
jacanje mafije u Srbiji, guranje Srbije u definitivnu  propast.   
  
Ne dozvolimo da nas varaju. Budim mudri. Eventualno proglasenje nezavisnosti  
Kosova bi bilo nelegalan nistavan akt. Tako ga i tretirajmo.   
  
   



2230 
 

-  

Документ број 182. 

Tomislav Krsmanovic                                                                                      16.1.2008 g. 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik, Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

 

 

 

ODELJENJE  ZA  NADZOR  RADA  U  SUDOVIMA, ORGANIMA 

ZA  PREKRSAJE  I  U TUZILASTVIMA 
 

Postovani , 

 

Dana 1 juna 2007 g.sam se obratio podneskom saborcima iz Kabineta Predsednika 

Republike B.Tadica, oni su to prosledili gdji Snezani Malovic  koja me je 3.07.2007 

g( Broj 071-00-1342/2003-02) obavestila  da je moja prituzba prosledjena na dalju 

nadleznost Republickom javnom tuzilastvu ( br.KTR 1193 /07) i Nadzornom odboru 

Vrhovnog suda Srbije, sudija Vladimir Tamas( Br.VI Su.no.1194/07).  

 

Slobodan sam da vas obavestim da od jula ove godine kada, dosada nije uradjeno 

ama bas nista. Sada me iz Republickog javnog tuzilastva i Nadzornog odbora 

Vrhovnog suda upucuju opet na vasu Sluzbu ( Vasa Sluzba je obradjivala moje 

podneske, npr. vas dopis od 17.3.2007 g, Broj-07-00-423/2007-02). Ocigledno se 

nastavlja razvlacenje sudskog postupka koje traje od 1994 godine, dakle 14 godina, 

oni to ne zele da privedu kraju na zakonit nacin. 

 

Svi mi vidimo sta se desava sa sudstvom, oni nastavljaju flagrantno i masovno 

bezakonje, cime nastavljaju da ruse ovu drzavu, i  ovaj narod, kao sto su srusili 

SFRJ, SRJ, SKJ, JNA, celu drzavu. Njih ( neznalice-diletante, kriminalce, dusevno 

ostecene, ili zaplasene) instrumentalizuju spolja da to rade, da dotuku Srbiju( jer 

kada nema pravicnog sudstva buja bezakonje, koje guta drzavu i gradjane kao rak 

sa metastazama ). 

 

Zahtevam moje pravo. I to ODMAH. Rezervisem sebi mogucnosti koje mi stoje na 

raspolaganju da se borim protiv zlocinacke sudske pete kolone. Izvolite me pozvati 

da se dogovorimo, zelim da cujem sta mi vi savetujete? Potsecam vas da su sve vase 

dosadanje intervencije bile bez ikakvog rezultata. U ocekivanju razgovora sa vama.- 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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I.ODBRANA. 
 
-Ofanziva 

-Glas proganjanih:novac, sponzori, stamparija, 

-Saopstenja 

-Internet, PC 

-Sudovi, MUP 

-Drzavni funkcioneri, NVO, medjunarodne organizacije, Sindikati, SPC, SANU, Univerzitet, 

naucne ustanove, UKS, drugo 

-Ombudsmani, D.Gacesa, Rakovica 

-Funkcioneri za ljudska prava, drzavni organi za ljudska prava 

-knjige 

-Medija, Radio Fokus- 

-Tribine 

-Knjizevne veceri 

-Koalicija samozastite 

-Arhiva 

-Obestecenje 

--Webs 

-Evropski  sud u Strazburu 

-stampac 

-PC 

-Faks- 

-Javne tribine 

-OPTUZUJEM 

-Liderima 

-Unesco 

-Ambasade 

-Medjunarodne organizacije 

-Vladari stranih zemalja 

-Predavanja 

-Koalicije 

-SL stranka, vasina ulica 

-Clanarina- 

-Istomisljenici 

-P.Al.Karadjordjevic 

-Dijaspora 

-LJUDSKA PRAVA-Diskusiona grupa 

-Naucnici 

-casopisi 

-Povezati se 

-izaci iz izolacije 

-Rakovica-BORAC 

-R.Veljkovic 

-Forma:Avala, suma, san, zdravlje, plivanje,optimizam 

-Novac 

-Osobe: dr.Cvetkovic, dr Trklja, Vera Kondic, R.Krstic, D.Cosic, K.Cavoski, V.Pavlovic, Tr 

Indjic, Zivanovic, Srdja Popovic, M.Brkic, Z.Dimitrijevic, Mil Bajic, Cupic, Marko krsmanovic, i 

drugi 

-Ambasada Rusije 

-Udruzenje Slovena 

-Odeca, obuca 

-San: setnja, smanjiti pils, lek, lekar, rano leganje-kasno ustajanje, zamor, hrana, 

-stomak: propolis, medicinski ugalj, hrana, lekovi, cajevi 

-Ruski dom- 

-Strajk gladju  

-Balkanski leprozarijum 

-telefoniranje- 

-Izvestaji o ljudskim pravima 

-okupljanje 
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                                                      SVAKI DAN 
  

                                                                                    Januar 2008 g.   

  

  

I .   PRIORITETNI ZADACI I AKCIJE   

                                                                      
1.ODBRANA:    
2.ZDRAVLJE -- duseci specijalni za spavanje    
- 3.KNJIGE:   .Sagao..icima, Radomir Veljkovic, 100 knjiga: UKRADENO ZDRAVLJE -  BELA  
KNJIGA, NEFORMALNI OBLICI KAZNJAVANJA, Kako unistavaju Srbiju, MPP, Verbaln delikt,   
Kosovo, Stanje u zatvorima,  Progoni dece u obrazovnim ustanovama,  Rasturanje porodica i   
brakova, Porodica, Sloboda izrazavanja,  itd( razraditi)Kaznena policijska politicka psihjatrija,  
Zalagao sam se za,  Zrtveni jarac - moje borbe,.Dnevnici,.Zalagao sam se za,  - Knjige: saga o..icim a,  
lekt orisanje, slike, Dragan Nikaljevic,  - Bela knjiga, Zloupotreba psihijatrije:R.Veljkovic, Mira  
Solajic, Mira Kosoric, Zvezdan Milivojevic, B.Grujic, svi drugi, Lj Predic Joksic, drugi,  - BELA  
KNJIGA o Pokretu Licno,  - R.Veljkovic - stampati   
5.NOVAC -  Akci je Galenika 200 po svakoj godini, .DUG ICN, Penzija osnovica, Evropski sud  
Strazbur - Bratunac , LICNO,   -  Dug ICN,Strazbur.dr.T.Jovicevic    
-- Povracaj imovine, Bratunac.,Strazbur   
- Penzija, osnovica, MPP   
-- Elektronska prodaja, Glosarijum.   
- Biznis   
- Casovi   
- Sud  Strazbur, Evropski sud, Sasa   
6.DRINA - Uzovnica ,.  Prebivaliste , Uzovnica, iznajmiti - .Kuca , Uzovnica, novac, kredit plac,  
sponzori, novac, krediti,dijaspora,prodaja stana, .Drina tours: Krediti, bespovratno, obestecenje   
7. DUGOVI   
8. STAN --- Podrum S Paunovi ca   
9.PC -  faks, popraviti,  - PC,razraditi, pristup raznim soc grupama, srpski forumi, webovi, itd..   
,CD rom za narezavanje - Pavle Zivkovic,Z.Dimitrijevic, preko pc,progoni, reci sve,    
- plan zalbi, poboljsati webs, koristiti komponente,  - .PC, Internet - licna pr ezentacija, ocistiti ogroman  
broj poruka - Ljudska prava grupa,webs,povecati broj clanova,Godisnji izvestaj slati,slati  
poruke,diskusione tribine u zemlji, van zemlje,umesati se,sopstvena grupa, e - groups,Sorabija,Srpska  
kultura,sopstvene knjige, elektronska  prodaja, aktivirati PC, narezivati CD roms, enciklopedije,  
ICQ, ,ubaciti tekstove na stranim jezicima,libertarianske grupe,svim libertarianskim grupama  
kazati, Pravo na odbranu,Necu da cutim,reci o falsifikovanim stranicama o proganjanim  
osobama,masovni pr ogoni,paranoja,psiholog,ISIL, Pokret, Stedise, Podstanari,o sebi,unistavanje  
vecine,cdroms,Serbian caf?,Bgd com,Mostovi,svugde se upisati,slati webs,soc. cultures - ubaciti,sta se  
svaki dan desava,prouciti poruke,adresar Internet,Enc Britanica,enciklopedije, naucni clanci   
10. POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA -  God skupstina Pokreta,Prostorije,mesni odbori,  
list   
11. EVROPSKI SUD   
12. RODBINA/  -  Rodbina, Valerija, Boro, Milic, Nada, ujko Bozo, Bobo, etc,prebaciti Mamu i Tatu u  
Uzov.Milan, izvesti na put,Valerija - S asa, Uzovnica a svi dodju da se odmore   
13.ODECA, OBUCA   
14.RAZNO: Zavicajnu krug Azbukovica, Enciklopedije.citati   
15.   
16.HRANA   
16.CASOPISI, NOVINE   
17.MEDIJA   
18.KNJIZEVNE VECERI    
19.Zabava  – druzenja, sastanci u stanu, prostorije,   
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Документ 183. 

I. ODBRANA 

 

A.-Ofanziva :MEDICINSKI  DOSIJE  DOSTAVITI  SVIMA-Odmah, Dopis vladarima Srbije, 

tajkunima,da plate obestecenje, da vrate arhivu, NN, spasiti zdravlje, optuziti ih za zdravlje, licno 

Miskovica i druge, izaci u medija, koristiti  PC, internet, drugo (videti), zavera tajkuna, objasniti, 

prodor blokade-odbraniti se , iznurivanje, obznaniti, svakodnevna tortura, RECI SVE 

-prouciti nedavne akcije, email poruke, dati im nastavak, videti izbore 

-OPTUZUJEM 

-LIDERIMA 

-JAVNOSTI 

-Javni nastupi u medijima, Borba, Medj. radio Srbije, Glas javnosti, drugo 

-SVIMA:NEMA PROMENE; ZAHTEVAM MOJA PRAVA 

-Novi tekst o sebi, ZASTO SAM SE BORIO,ZDRAVLJE , IZBORI 

-Strajk gladju 

-Glas proganjanih: novac, sponzori, stamparija 

-Koalicija  samozastite 

-Prouciti sva saopstenja o zdravlju, Saopstenja: - Povezati saopstenja,reakcije, .Saopstenja, izvestaji, 

Jasmina-ukoriciti SANU, medija, pojedinci, drzavnici, videti spisak svih koji dobijaju, zvati ih, o 

zdravlju reci svima, PROGLAS GRADJANIMA SRBIJE,  Izbori, Pishologija vastodrzaca, Metodi 

obracuna, Nadzor stana, TV, uredjaji,Evropski sud, Medjunarodna zajednica, Sudstvo 

-Zdravlje, pravo na zdravlje, bio-hemijski rat, otpor bolestima, san, setnja, hrana, rano leganje, 

tecnost, smanjiti lek, obavestiti sve o zdravlju, sastanci, saopstenja, propolis, istomisljenici, reci na 

Internetu, PC, Ljudska prava, drugi forumi, - Zdravlje:zdrava hrana, rende, sokovnik, razonoda, 

rekreacija,Avala, Zlatibor, Kosmaj, Vrdnik, Uzovnica, suma, setnje, bazeni,izlasci, posete, tribine, 

kontakti,  promeniti pilule, san, sveopsta akcija,zdrava, Borba protiv nesanice, -Borba za zdravlje 

-Tuzba protiv NN, naci pravnika, pravnu sluzbu 

-pravnici: Nada Crnja, Ljubica Dimitrijevic, drugi, videti 

-- Balkanski lerprozarijum 

-telefoniranje 

--Konferencija za stampu 

--Javne tribine, povezati se, izaci u javnost 

-Posete manifestacija, tribina:videti Politiku, --Predavanja 

-Kontakt, posete, veze, izolacija 

-Javnosti, Okupljanje, Javne trib ine, Druzenja, Proboj izolacije, 

-JAVNOSTI, Sve rec 

- Peticija MEDICINSKA DEKLARACIJA 

-Slucajevi 

--Koalicije 

- Zdravlje:zdrava hrana, rende, sokovnik, razonoda, rekreacija,Avala, Zlatibor, Kosmaj, Vrdnik, 

Uzovnica, suma, setnje, bazeni,izlasci, posete, tribine, kontakti,  promeniti pilule, san, sveopsta 

akcija,zdrava, Zdravlje:zdrava hrana, rende, sokovnik, riba  

--Odeca, obuca, pantalone, cipele, kosulje, sakoi,  

-Razonoda, rekreacija 

-PR dobri odnosi sa okruzenjem: 

-Rodbina, prijatelji, susedi. 

--Plakati, lepiti 

-Leci 

-Webs, -Burek, Internet, PC, Forum Ljudska prava, Srpski forumi na internetu,,propaganda websa, 

poboljsati webs, Srbi van zemlje, ,drugi ,obavestiti Srpske novine,Mica Tadic,M 

Vasic,Kostic,Hilendar,adresa,,Stanit novin,Canada, izvaditi adreseYahoo 

-Pokret za zastitu ljudskih prava, ojacati 
-Obestecenje 

-Arhiva 

--Blokada PC, telefon 

-Tuzba ,Telekom 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                      29.1.2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

 

Gospodja Darinka Radojevic, rukovodilac 

GRUPA ZA ODRZIVI  RAZVOJ 

 

Postovana gospodjo Radojevic, 

 
Predmet: Zazivela formula odrzivog razvoja turizma u Opstini Ljubovija na Drini, Srbija 

 
Molim Vas da budete ljubazni i procitate ovaj dopis koji sadrzi podatke kako naucni marketing 

pristup , kreativnost i inovacija, bez ikakvh investicija mogu doprineti  ozivljavanju turizma u ovom 

delu Srbije. 

 

U javnosti sam poznatij kao borac za ljudska prava( predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava), 

pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, uvideo sam kao ekonomista ekspert za 

marketing,  da je ekonomski preporod vrlo bitan za jacanje nase zajednice, bogatija zemlja znaci vise 

demokratije, prosperitet i dobrobit za njene gradjane. 

 

Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu 

odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba 

u dalje navedenim referencama. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Posto se Vasa ustanova bavi  upravo podsticanjem odrzivog razvoja ,molim da Vasi saradnici 

pazljivo procitaju dole prilozen tekst, da mi date savet, i da ostvarimo saradnju 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 

mogucu sansu. Posao sam od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim 

komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, ekoloski zdrava 

hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo neophodne uslove. Motivisao 
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Документ број 184. 

  

BALKANSKI LEPROZARIJUM - Nastavak broj 104   

  

Pise-Mirceta Bozovic. 

 

HARADINAJ OF KOSOVA 

- DOBITNIK  NOBELOVE  NAGRADE  ZA  

―DA  KOMSIJI  CERKNE  KRAVA‖   

  

Prisutni: Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj,  Bos, Vuceta Bozovic, dr.Nina  
Razumenovic,dr.Marinkovic, bolnicar Plato n Karatasijevic, Mesija  - dr.Jankovic, dr.Jovanovic, Jean  
Pervers, Nicolas Ungrois,  Parapsiholog Debilovic, Parapsiholog Glupanovic,  Agata Kristi - Pasulj  
zavodnica, Serlok Holmsovic, Ramo Ramovic, Pica Uzicka, Djovani Al Kapone,  Pavle Pavlovic,  
Marko Mark ovic, Milovan Milovanovic,Seizm Glupanovic, Seizm Seizmovic, Pastuv Drakula,  
bolnicar Krivonosolomic, Nok Skender bej, Shoc Shocu, Petar Petrov - tajkunski, Pjotr Pavlovic  
Debilov, Ivan Putinov - Hirurgovski urgentni, Herdajain, Hardinja, Gas Majstor Diletant  
Bezmozgovic,Darahjain, Skardajinal, Skanadalaj, Bos, Ungar Bos, Vuceta Bozovic, dr.Nina  
Razumenovic,dr.Marinkovic, bolnicar Platon Karatasijevic, Mesija  - dr.Jankovic, dr.Jovanovic, Jean  
Pervers, Nicolas Ungrois,  Parapsiholog Debilovic, Parapsiholog Gl upanovic, Separatista 1,  
Separatista 2, Separatista 3,  Huso, Haso, Hajra, dr.Seizm Glupanovic, dr.Seizme Seizmetovic, Hans  
Otto, Debil separatista, Separatista Bezmozgovic, Lepa Snezana, Lokica, Petar, .Arkic Marodera ,  
Militantni zastitnik Nacije broj 1,  Militantni zastitnik nacije broj 2, broj 3, itd., Marmara - ja on - vik,  
Milionissimo, Umeren Naprednjakovic, zvani Reforma , Jeng - ci - han, Bogatas Najnesposobnjakovic  
Dzeparos, 1, Bogatas Nesposobnjakovic Lesinar, 2, Bogatas Nesposobnjakovic Lopuza 3   

- Mr.Dalm atiner:” Oglasavam da je Mr.Haradinaj of Kosova dobio Nobelovu  
nagradu za “Da komsiji cerkne krava”.Izvolite Mr.Haradinaj predstavite your  

CASE STUDDY.   
  

- Mr.Dalmatiner gura gumenu cev u usi Otto Hansa, ovaj gura gumenu cev u usi  
Haradnaja of Kosova, ovaj g ura gumenu cev u usi  Militantnog zastitnika sorabstva  

broj 1, ovaj potonji urla:” Razbolelo se dete , njem on je mondijalista, sorosevac,  
tako mu i treba, sredili ga nasi, braca Rusi, nas klan “   

  
  

- Mr.Dalmatiner gura gumenu cev u usi Otto Hansa, ovaj gura  gumenu cev u usi  
Haradnaja of Kosova, ovaj gura gumenu cev u usi  Militantnog zastitnika srpstva  

broj 3, ovaj urla:” Zdes Maskva, davaj ,opet gas u Pancevu, Hitler je bio u pravu,  
gas za ludake, ocistiti sorabiju do ludaka, svako ko misli drugacije od nas   

Militantnih treba d a bude otrovan gasom u stanu bez njegovog znanja, ama to je  
aranzman sa bracom Rujama, mi Militantni smo najspsosobniji, najbolji, mi smo  

genijalni, vezi konja gde ti gazda kaze, ja sam genije, ama raja ima da slusa kao sto  
je slusala  za vreme Tite i Slobe, sta im je falilo onda, za sorabijsku stoku je kandzija  

i bic ,obezobrazila se raja, ja sam nadcovek, oni su stoka”   
  

njegovog znanja:” Mi treba da vodimo sorabe, oni su stoka, mi ih varamo jer su  
naivni, jer su stoka, mamuza za glupe  sorabe.    
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     30.1.2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

  

  

Gospodja ANA PESIKAN, MINISTAR 

NAUKE 

  

Postovana gospodjo PESIKAN , 

  
Predmet: Kako primena nauke ostvaruje formulu odrzivog razvoja turizma u Opstini 

Ljubovija na Drini, Srbija 

  
Molim Vas da budete ljubazni i procitate ovaj dopis koji sadrzi podatke kako NAUKA( naucni 

marketing pristup , kreativnost i inovacija) bez ikakvh investicija ozivljavaju turizam u ovom delu 

Srbije. 

  

U javnosti sam poznatiji kao borac za ljudska prava ( predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava), 

pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, uvideo sam kao ekonomista ekspert za 

marketing,  da je ekonomski preporod vrlo bitan za jacanje nase zajednice, bogatija zemlja znaci vise 

demokratije, prosperitet i dobrobit za njene gradjane.Izrazavam podrsku demokratskoj struji u 

Srbiji,  gospodin Dinkic tome daje znacajan doprinos. 

  

Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu 

odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba 

u dalje navedenim referencama. Ono sto je ovde u vezi sa Vasim resorom, je da ovo ostvarujem 

primenjujuci NAUKU. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Posto se Vase ministarstvo bavi  upravo podsticanjem primene i razvoja nauke, ,molim da 

Vasi saradnici pazljivo procitaju dole prilozen tekst, da mi date savet, i da ostvarimo saradnju 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                              4.2.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

OPSTINA LJUBOVIJA 

Gospodja Rada Trijic , sekretar, gospodin Dragoljub Petrovic, 

direktor TO Ljubovije 
 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  ZASTITU  OD 

ZAGADJIVANJA I ZA UREDJENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA 

CAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , OPSTINA LJUBOVIJA, SRBIJA 

 

 

POSTOVANI,  
 

Hvala na ljubaznom prijemu i konstrukivnm razgovoru. U prilogu  dopis Direkciji JVP 

Vodoprivredi Srbije. MOLIM VAS da mi date vasu SAGLASNOST na koriscenje 30 metara duzine  

I 15 metara sirine  Krsmanovica cagelja u Uzovnici., NA NEODREDJENO VREME. 
 

 

                                     OBRAZLOZENJE 
  

 

Drinsko ostrvo zvano ―KRSMANOVICA CAGELJ‖.se nalazi u selu Uzovnica kod Ljubovije, 

pripada Srbiji, Opstina Ljubovija, dugacko je oko 700 metara kada je vodosta nizak , u ovome 

slucaju pocinje kod Kucevackog sokaka i zavrsava se blizu  Krsmanovica groblja,( naspram zaseoka 

KRSMANOVICI, sve do velikog povodnja na Drini 1892 godine do strva su se prostirale njive 

Krsmanovica),  sirina ostrva je od 50 do 100 metara kako gde.Od toga je oko 450 metara pod sumom 

i sibljom, ostalo je obala pokrivena malim kamencicima i sljunkom. Vodostaj je nizak uglavnom leti,  

ali i u letnjim danima ima svakodnevnih znacajnih varijacija nivoa vode  jer Hidrocentrala 

―Perucac‖ kod Bajine Baste udaljena oko 60 km uzvodno ,jednom dnevno ispusta vodu iz 

akumulacionog jezera, vodostaj svaki dan poraste , rukavac koji  sa strane Srbije pase ostrvo 

nadodje  ne moze da se  onda pregazi na ostrvo, duzina ostrva se smanj za oko  150 metara.  

 

Ovo ostrvo je istinska oaza ciste prirode, izuzetno privlacno,  na njemu ima mala plazica gde se leti  

kupaju deca, na njega dolaze ribolovci, ponekad navrate znatizeljni polaznici, tu se zaustave 

kajakasi,  oni koji obavljaju rafting spustove Drinom, tu se nalaze stanista drinskih ptica.Slobodan 

sam da vas obavestim ,kao sto znate iz Uzovnice sam , ekonomista eskpert za marketing turizma , 

poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dosao na ideju, kao sto znate, da ovde razvijam turizam, 

pa je pocela pre cetiri godne akcija razvoja seoskog turizma u selu Uzovnica, uz vasu podrsku 

Opstine Ljubovija,  koja je dala valjane rezultate. 

 

Kao sto znate  u toku je akcija da se napravi mali pesacki mostic izmedju kopna  i ostrva, sirok oko 

2, 5 metara  u duzini od oko 12 metara cime bi se na ostrvo moglo prelaziti i kada je vodostaj visok. 

Nadam se da ce ovo pitanje biti reseno do pocetka letnje sezone ( maj ove godine) ,sledi odvojen  

dopis. 
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Документ број 186. 

 

Postovana Rado, 

 

Hvala na konstruktivnom razgovoru i dogovoru. U prilogu dopisi : Vodoprivredi Sava-Dunav, 

Opstini Ljubovija, i u vezi Mostica za Cagelj. Molim pogledajte, bicu slobodan da Vas sto pre 

pozovem telefonom da mi kazete da li je ovo dobro napisano? Onda saljem ostampano Vama i 

Vodopr ivredi. Molim STO PRE, treba da podnesem Gradjevinski projekat i Biznis plan sto pre.Sto 

se tice Mostica, bicu u  kontaktu sa g.Spasojevicem, razgovarao sam nekoliko reci sa njim, on ce 

dobiti detalje ne samo od mene nego i od njegovog kolege iz skole u Bratuncu ing Jove Pucarevica. 

Molim da u dogovoru sa Jovom uradi i projekat za Nastresnicu na ostrvu , dacu mu detalje 

telefonom, il na drugi nacin..Ja sam vrlo zahvalan Opstini Ljubovija za ovu konkretnu podrsku, koja 

ne zadovoljava samo  licne nego i kolektivne interese. 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

1.Tomislav Krsmanovic,                                                                                              4.2.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

 

VPC "Sava-Dunav" 
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  ZASTITU  OD 

ZAGADJIVANJA I UREDJENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA 

CAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , OPSTINA LJUBOVIJA, SRBIJA 

 

POSTOVANI,  
 

Uzimajuci u obzir osnovne delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća ―SRBIJAVODE", kao 

delatnosti od opšteg interesa (definisana Zakonom o vodama i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i 

registru jedinica razvrstavanja), u okviru toga pre svega zastitu od zagadjivanja(  preduzimanje 

mera zaštite vode od zagaĊivanja;  odvoĊenje otpadnih voda industrije, rudarstva, poljoprivrede i 

drugih vidova zagaĊivanja, osim atmosferskih voda, voda iz naselja i otpadnih voda domaćinstava) 

kao i zaštitu od štetnog dejstva voda(• zaštitu od poplava i leda; • zaštitu od erozija i ureĊenja 

bujica;• odvodnjavanje zemljišta;• regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima;• odrţavanje 

objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda;•),znajuci da vasa ustanova u okviru vasih 

ovlascenja je zaduzena za ove zadatke 

 

MOLIM VAS da mi date vasu SAGLASNOST 
 

 

                                     OBRAZLOZENJE 
  

U vezi  ovoga projekta imam podrsku vaseg Ministarstva za poljoprivredu, sumarstvo i 

vodoprivredu ( g.g.Stefanovic i Mirkovic), oni ce biti slobodni da vas kontaktiraju, kao i Opstine 
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Документ број 187. 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     4.2..2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

 

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE 

 

Postovani, 

 
Predmet: Zazivela formula odrzivog razvoja turizma u Opstini Ljubovija na Drini, Srbija-

PODRSKA 

 
Molim Vas da budete ljubazni i procitate ovaj dopis koji sadrzi podatke kako naucni marketing 

pristup , kreativnost i inovacija, bez ikakvh investicija mogu doprineti  ozivljavanju turizma u ovom 

delu Srbije. 

 

U javnosti sam poznatij kao borac za ljudska prava( predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava), 

pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, uvideo sam kao ekonomista ekspert za 

marketing,  da je ekonomski preporod vrlo bitan za jacanje nase zajednice, bogatija zemlja znaci vise 

demokratije, prosperitet i dobrobit za njene gradjane. 

 

Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu 

odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba 

u dalje navedenim referencama. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Posto se Vasa ustanova bavi  upravo podsticanjem odrzivog razvoja ,molim da Vasi saradnici 

pazljivo procitaju dole prilozen tekst, da mi date savet, i da ostvarimo saradnju 

 

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 

mogucu sansu. Posao sam od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim 

komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, ekoloski zdrava 

hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo neophodne uslove. Motivisao 
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Документ број 188. 

DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                                      Ki.br.1374-07 

KRIVICNOM VECU 
 

                            ZALBA 
 

 

Vasim Resenjem od 03.12.2007 godine odbacuje se podnesak ostecenog kao tuzioca 

Tomislava Krsmanovica od 25.04.2007 godine, kao NEUREDAN. 

 

Ulazem ovu ZALBU blagovremeno u roku .Prethodni podnesak sam uredio u 

smislu clana 242 stav 3 i cl.171 stav 3 ZKP. Vas sud proglasava moj podnesak 

NEUREDNIM iako to ne odgovara cinjenicnom stanju, nego je to u smislu dobijenh 

direktiva cime se stite pocinioci.  

 

Saznao sam da je jedna od N.N osoba Slavica Spasic iz Beograda, ona  ja ponekad 

caskamo, ne verujem da je ona cesto zvala telefonom, to su neke druge osobe. Sto se 

tice suseda Dragana Trivana , mi smo se izmirili, te ukoliko je on jedan od NN 

pocinioca ,odricem se sudskog gonjenja protiv njega. Smatram da su druge osobe u 

pitanju. U prilogu dve nedavne pretece e-mail poruke koje salju ove osobe , dakle 

iste osobe nisu prekinule da mi prete i da me uznemiravaju. 

 

Ja nemam pare da placam advokate, kao i  vecina sudeonika, znaci za siromasne 

nema pravde. Gradjani nemaju pare za advokate, pravosudni poredak je elitisticka 

jurisdikcija u koju se ogromna vecina ne razume, zahtevi su vrlo strogi, za 

najmanju sitnicu koja nije savrseno u skladu sa zahtevom, podnesak se odbija.  

 

Sto sudije zloupotrebljavaju da muntaju neupucene gradjane. 

 

Ustvari muntaju sami sebe. Mi smo neprosveceniji od africkh crnaca. Jos drevni 

Kinezi su znali da je najbrzi nacin da se jedna nacija, ili drzava, uruse  bez rata, 

tako da se tamo pusti virus bezakonja. Kinezi su zato danas duplo brojniji nego li  

pre 60 godina. A gde smo mi? Glavni krivac je sudstvo koje ne sankcionise 

prekrsioce, a oni su se toliko nakotili da su sve urusili. Setite se zakonika Cara 

Dusana,"Da sudije sude po zakonu".Tada se Srbija prostirala od Peleponeza do 

Budima, od Crnog do Jadranskog mora.Upravo zato sto sve cveta tamo gde se 

postuje zakon. I obratno, Srbija je danas patrljak.. 

 

Svi oni koji ne sprece bezakonje, ruse svesno ili nesvesno pravni sistem, guraju 

Srbiju u provaliju, na kraju rade i protiv sebe, svi  smo u  istom camcu. (Evropski 

sud za ljudska prava tvrdi da ovde ima malo sudskih nepravdi, tako kao  i Haski 

sud ovde suptilno jaca bezakonje.).  

 

Nase sudije i javni tuzioci nisu dovoljno svesni ovih cinjenica.Takodje ima mnogo 

preplasenih, ima i potplacenih, nestrucnih, ili dusevno fiksiranih za ranije vreme, ali 

je najvazniji razlog sto ne poznaju medjunarodnu politiku. Nisu dovoljno svesni da 

ih jacaju spolja da tako tiho slabe Srbiju. Sudovi odlazu odluke, cesto su pristrasni, 
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Документ број 188А. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     5.2..2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

  

  

Gospodja/gospodjica Aleksandra Pastor 

Agencija za strana ulaganja I promociju 

izvoza Republike Srbije 
  

Postovana gospodjo/gospodjice Pastor, 

  
  
Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telef onskom razgovoru. Molim Vas da budete ljubazni i 

procitate ovaj dopis koji sadrzi podatke kako NAUKA, ISTRAZIVANJE ( naucni marketing pristup 

, kreativnost i inovacija) bez ikakvh investicija ozivljavaju RAZVOJ ( ekonomski, itd) turizam u 

ovom delu Srbije. Sa Vama sam ovim povodom vec jednom razgovarao pre par meseci. Mislim da 

ova poruka moze pojasniti ceo ovaj moj projekat. 

  

U javnosti sam poznatiji kao borac za ljudska prava ( predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava), 

pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, uvideo sam kao ekonomista ekspert za 

marketing,  da je ekonomski preporod vrlo bitan za jacanje nase zajednice, bogatija zemlja znaci vise 

demokratije, prosperitet i dobrobit za njene gradjane. 

 

Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija, primenjujuci nauku, istrazivanje skrivenih 

potencijala, videci u nauci mogucu polugu razvoja ovoga kraja, da zivne, da privuce srane turiste, da 

podstakne vanpansionsku potrosnju, da unapredi lokalnu ekologiju, doprinese koriscenju lokalnih 

ljudskih resursa i prirodnih potencijala, da Opstinu ljuboviju izvlaci iz zaostalosti. 

 

Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  

bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama. Ono sto je 

ovde u vezi sa Vasim resorom, je da ovo ostvarujem primenjujuci NAUKU, ISTRAZIVANJE videci 

u tome mogc RAZVOJ.. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela 

zemlje.Posto se Vasa ustanova  bavi  upravo podsticanjem primene i razvoja nauke, istrazivanja, 

razvoja, itd, molim da Vasi saradnici pazljivo procitaju dole prilozen tekst, da mi date savet, i da 

ostvarimo saradnju 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 
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Документ број 189. 

OKRUZNOM SUDU U BEOGRADU 

REPUBLIKA SRBIJA 

REH.BROJ 322/06 

VAS DOPIS OD 10.12.2007 GODINE 

 

ZAHTEV ZA REHABILITACIJU 

 

POZIVAM SE NA CLAN 1 ZAKONA O REHABILITACIJI  , PODNOSIM OVAJ 

ZAHTEV JER SAM BIO LISAVAN SLOBODE I DRUGH MOJIH PRAVA , 

MUCEN , IZ POLITICKIH RAZLOGA U VREMENSKOM PERIODU OD 1964 

GODINE DO  2007 GODINE. CELO OVO VREME SAM ZIVEO U BEOGRADU, 

S TIM STO SAM OD 1963 DO 1964 GODINE  BIO NA SLUZBI VOJNOG ROKA 

U VOJNJ JEDINICI U KRALJEVU , 1965 DO 1971,I OD 1973 DO 1974 GODINE  

BORAVIO U BRISLU, BELGIJA.  

 

POZIVAM SE NA CLAN 3 ZAKONA O REHABILITACIJI, DAJEM SLEDECE 

LICNE PODATKE‖ 

 

IME I PREZIME: TOMISLAV KRSMANOVIC, IME OCA-MILAN, MAJKE-

ZORA( DEVOJACKO PREZIME- POPOVIC) 

ADRESA: STANKA PAUNOVICA 70, 11090-BEOGRAD 

ZANIMANJE: PENZIONISANI EKONOMISTA  

MESTO RODJENJA: PRESEVO, SRBIJA 

DATUM RODJENJA: 20.7.1936 GODINE 

BRACNO STANJE: RAZVEDEN, OTAC SINA OD 27 GODINA 

OBRAZOVANJE: EKONOMSKI  FAKULTET U BEOGRADU ZAVRSEN 1963 

GODINE, I POST DIPLOMSKE STUDIJE ISTRAZIVANJA TRZISTA NA 

KATOLICOM FAKULTETU ICHEC U BRISLU , BELGIJA 1969 GODINE 
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Документ број 190. 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                            7.2. 2008  godine  

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Povodom predsednickih izbora-NEZADOVOLJSTVO GLASACA JER 

NEMA RASKIDA SA PROSLOSCU. Podela na one koji zele RASKID 

SA PROSLOSCU I  ONE KOJI  ZELE DA BUDE KAO RANIJE 
 
Rezultati predsednickih izbora i nova profilisanja na politickoj sceni Srbije pokazuju da je nacija na 

prvi pogled zvanicno podeljena skoro podjednako, iako ima indicija da u stvarnosti  ipak nije tako. 

 

Ovi izbori su pokazali da u danasnjoj  Srbiji losih procena i sveopste konfuzije,  glasaci nazalost cesto  

nemaju dovoljno ispravnih informacija da bi mogli da naprave racionalan izbor, sto stvara sirok 

prostor za manipulacije sa neobavestenima. Sadasnji haos u Srbiji ne proizvodi narocito  zvanicna 

vlast, nego mafijasi protiv kojih se demokratska zvanicna vlast bori. Gradjani Srbije pogresno 

procenjuju, ono sto cine mafijasi pripisuju neobavesteni zvanicnoj vlasti. Ovu pogresnu procenu 

glasaca vrlo lukavo koriste  politicki rivali da tako blamiraju aktuelnu demokratsku vlast. 

  

Vidjene su dve izborne strategije, radikalska- tradicionalno sklona apelima na emocije, potsvest, i 

demokratska- odmerena, racionalna, posezuci samouvereno za sustinskim fundamentalnim 

motivima, koji se ticu buducnosti i sudbini zemlje, uzdajuci se pre svega u ispravne procene i razum 

biraca. Ovi izbori su bili odmeravanje radikalskog tradicionalnog masovickog agitovanja i cehovske 

organizacije clanstva,  i demokratskog izbornog odmerenog klisea po uzoru na neke zapadne 

demokratije, pa neka pobedi racionalan izbor za onoga  ko stvarno nudi najvise.   

 

Gradjani su vrlo nezadovoljni, posle smene prethodne vlasti su ocekivali demokratiju i bolji zivot, 

iako ima znacajnih poboljsanja u pojedinim  segmentima, nema sustinskih  promena u odnosu na 

raniji period.Gradjani  jos nisu nasli njihovu pravdu pred sudovima, nije vraceno sto je oduzeto, 

nisu rehabilitovani ili obesteceni, nisu  im garantovane licna bezbednost i  imovinska sigurnost,  

vlada nezaposlenost, rasirena je korupcija. Dok vecina zivi na ivici siromastva ili vrlo skromno, dotle 

jedna manjina zivi na visokoj nozi, stvoren je sloj bogatasa koji plajcka i tiranise Srbiju, privatizuje 

za bagatelu. Jednostavno, nastavljaju se bezakonje i pljacka kao sto je  bilo i ranije.Ozlojedjeni 

gradjani kazu  da je  siso Kurta doso Murta,  svi su isti,  svi kradu, izabracemo manje zlo. 

 

Ne radi se o izboru za Evropu ili za Rusiju, ili o dilemama oko Kosova, Srbija je ustvari podeljena na 

one koji zele RASKID SA PROSLOSCU i  one KOJ ZELE DA BUDE KAO RANIJE. Ovi prvi su 

ojadjena vecina, ovi potonji  su manjina  koja zeli da ovekoveci privilegije. Oni su ispekli zanat 

manipulacija, uspevaju cak da obmanu  ranije obespravljene gradjane da glasaju za povratak u 

vreme kada su bili pljackani i tiranisani. 

 

Ovi  izbori su pokazali da u danasnjoj uzavreloj Srbiji, prevagu mogu neretko odneti emocije umesto 

razuma, i da glasaci nisu ovoga puta dovoljno glasali u njihovom interesu, pucali su ponekad u 

sopstveni gol. 

 

Tako da se sadasnji izborni rezultat moze videti kao labav i nedovoljno pouzdan,  u buducnosti 

potencijalno  vrlo fluidan parametar. 

 

Ukoliko zvanicna vlast ne uspe da se brzo i energicno obracuna sa mafijasima i svima onima koji  

krse zakon, ukoliko ne otkloni  lose procene, ukoliko naucno ne prouci proslost i danasnju stvarnost i 

ne izadje pred naciju sa cinjenicama, da svako vidi i zna, ubrzace se osipanje glasackog tela 

demokratskog bloka. Sto moze u skoroj buducnosti Srbiju voditi u nepredvidive ponovne politicke 

turbulencije i nazadovanja. 

 

SAVET Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     8.2..2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

  

  

Gospodja Danijela Milutinovic, Kancelarija za lokalni ekonomski 

razvoj -Loznica 

  

Postovana Danijela,  

 
Hvala na malopredjasnjem ljubaznom i konstruktivnom razgovoru, kako smo se dogovorili 

prosledjujem Vam detaljniji dopis sa hronologijom. Molim Vas da budete ljubazni i procitate ovaj 

dopis koji sadrzi podatke kako NAUKA ( naucni marketing pristup , kreativnost i inovacija) bez 

ikakvh investicija ozivljavaju turizam i ekonomski razvoj u ovom delu Srbije, kroz ekologiju, 

iskoriscavanje ljudskih i drugih resursa, kako je moguce pribegavajuci marketingu  aktivirati 

potencijale. Molim za savete i podrsku. 

  

U javnosti sam poznatiji kao borac za ljudska prava ( predsednik  Pokreta za zastitu ljudskih prava), 

pored borbe za one koji su ugrozeni u njihovim pravima, uvideo sam kao ekonomista ekspert za 

marketing,  da je ekonomski preporod vrlo bitan za jacanje nase zajednice, bogatija zemlja znaci vise 

demokratije, prosperitet i dobrobit za njene gradjane. 

  

Zelim ovoga puta da Vas jos jednom upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli 

odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. Postigao sam valjane rezultate, 

implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  bez ikakvih investicija, sto se 

moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama. Ono sto je ovde u vezi sa Vasim resorom, je 

da  ostvarujemODRZIVU FORMULU RAZVOJA TURIZMA primenjujuci NAUKU. Mogu 

pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela zemlje.Posto se Vasa ustanova bavi  

upravo podsticanjem primene i razvoja privrede , ,molim da Vasi saradnici pazljivo procitaju dole 

prilozen tekst, da mi date savet, i da ostvarimo saradnju 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     8.2..2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

  

  

Gospodin dr.Jovan Popesku, profesor 

  

Postovani profesore Popesku,   

 
Hvala na malopredjasnjem ljubaznom i konstruktivnom razgovoru, kako smo se dogovorili 

prosledjujem Vam detaljniji dopis sa hronologijom. Molim Vas da budete ljubazni i procitate ovaj 

dopis koji sadrzi podatke kako NAUKA ( naucni marketing pristup , kreativnost i inovacija) bez 

ikakvh investicija ozivljavaju turizam i ekonomski razvoj u ovom delu Srbije, kroz ekologiju, 

iskoriscavanje ljudskih i drugih resursa, kako je moguce pribegavajuci marketingu  aktivirati 

potencijale 

  

Zelim ovoga puta da Vas jos jednom upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli 

odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. Postigao sam valjane rezultate, 

implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  bez ikakvih investicija, sto se 

moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama. Ono sto je ovde u vezi sa Vasim resorom, je 

da  ostvarujemODRZIVU FORMULU RAZVOJA TURIZMA primenjujuci NAUKU. Mogu 

pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela zemlje. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 

mogucu sansu. Posao sam od cinjenice da ima u ovoj regiji mnogo lepih novih kuca, sa punim 

komforom, ( zamislio sam ih kao depandense ogromnog hotela), cista izvorska voda, ekoloski zdrava 

hrana, predivna priroda, preduzimljivi domacini, znaci posedujemo neophodne uslove. Motivisao 

sam zemljoradnike u selu Uzovnica kod Ljubovije,  vrlo je bilo bitno da se obezbedi smestaj po vrlo 

jeftinoj ceni,  pun dnevni pansion u sezoni 2005 godine je bio 500 dinara.(Sada je cena oko 10 eura). 

Segemnt broj 1 su bili planinari, o ovim povoljnostima pogodnostima sam  obavestio turiste, pre 

svega planinare, i one koji vole Drinu, splavarenje, rafting, pecanje, kupanje, poznanike i prjatelje. 

Sledeci korak je bio da planinare usmerim na rafting Drinom,  po vrlo jeftinoj ceni od 500 dinara 

jednodnevni rafting 30 km.  Bez rekame, samo licnim rad, radim svake godine vise meseci 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                     8.2..2008 godine   

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

  

  

  

Gospodin Vladislav Vlajic, 

CARE Int. Srebrenica 

  

Postovani gospodine Vlajicu,  

 
Dozvolite da Vam se predstavim, ja sam magistar marketinga turizma, zivim  u Beogradu, moja otac 

je iz Uzovnice, a majka iz Bratunca ( cerka pokojnog Vasilija Popovica, trgovca), ulazem vec cetirui 

godine vreme i energiju u razvoj seoskog turzima i raftinga,  planinarenja u Opstini Ljubovija. 

Molim Vas da budete ljubazni i proucite ovaj dopis koji sadrzi podatke kako sam uz primenu 

NAUKE ( naucnog marketing pristupa , kreativnosti i inovacija) bez ikakvh investicija u izvesnoj 

meri oziveo  turizam i ekonomski razvoj u Opstini Ljubovija, privukao u ovaj kraj planinare, 

potstakao zajedno sa g.Zoranom Vojinovicem da se Drinska regata komercijalizuje, uz podrsku 

g.Branislava Pavlovica Popa  poceo da dovodim planinare, znacajnu podrsku su mi pruzili takodje  

g.Dragoljub Petrovic Cale i gdja Rada Trijic iz Opstine Ljubovija. 

  

Molim Vasu eventualnu podrsku,  jer zelim da znacajno intenziviram moje napore za razvoj ovoga 

dela zemlje.  

 

Sada Vas molim za paznju. Zelim ovoga puta da Vas  detaljnije  upoznam sa mojim 

cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija. 

Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  

bez ikakvih investicija,  sto se moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama. Ono sto je 

ovde u vezi sa Vasim resorom, je da  ostvarujemODRZIVU FORMULU RAZVOJA TURIZMA 

primenjujuci NAUKU, aktiviranje neostvarenih potencijala, zastitu sredine, ocuvanje prirode i r eke 

Drine. Mogu pokrenuti uspavanu energiju ekonomskog razvoja ovoga dela zemlje. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                               12..2..2008 godine   

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik                                                                                                     

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

 

 

SLUZBA ZA MANJINSKA I LJUDSKA PRAVA  
 
Postovani,  

 

Ubedjen da se Sluzba za manjinska i ljudska prava bavi pre svega zastitom ljudskih prava svih 

gradjana bez obzira na etnicku i versku pripadnost, zelim jos jednom da vas potsetim da u Srbiji 

nema znacajnih pomaka sto se tice postovanja zakonskih i ljudskih prava gradjana. 

 

Narocito je tesko stanje u sudstvu, vecina sudeonika su zrtve nesavesnih sudija. 

 

Molim Vas da proucite ovaj kratak dopis. Decenijama sam se borio za demokratiju, zbog cega sam 

bio kao sto je poznato zrtva teskih progona. Iako imam 71 godinu ja jos nisam ostvario moja 

ugrozena  prava. Slicno je sa vecinom gradjana. Molim vas da postupite u granicama vasih 

ovlascenja i kompetencija, i da me obavestite da li mozete nesto  preduzeti. 

  

Dana 1 juna 2007 godine sam se obratio dopisom gospodinu Borisu Tadicu povodom  odbijanja 

Prvog opstinskog suda u Beogradu da evo vec 14 godina uzme u razmatranje moj opravdan 

ZAHTEV ZA OBESTECENJE( XXIV.P.br.688/02, 1767201, itd) kojom prilikom su podneti dokazi o 

pretrpljenim torturama  u specijalnim kaznenim ustanovama koje su zlocin protiv covecnosti koji ne 

zastareva, kao i u vezi POVRACAJA ODUZETE ARHIVE aprila 2000 godine ( IV Opstinski sud u 

Beogradu,  Posl. Br.I-III-II99/02-VI.cy.1361/04), i zbog drugih  povreda mojih prava.  

 

Gospodja Snezana Malovic , pomocnik ministra pravde mi je odgovorila 3 jula 2007 godine,( Broj 

071-00-1342/2003-02) da  je Generalni sekretarijat Predsednika Republike Srbije uputio 13 juna 

2007 g Ministarstvu pravde moj podnesak , te da ce uvazavajuci moj dugogodisnji angazman na 

planu unapredjenja ljudskih prava postupiti u okviru nadleznosti ministarstva , te da su moji podaci 

dostavljeni na dalju nadleznost Nadzornom odboru Vrhovnog suda Srbije ( sudija Vladimir Tamas, 

Br.VI Su.no.1194/07),  kao i Republickom javnom tuzilastvu.( Br.KTR 1193/07) 

 

Evo od tada do danas je proslo vise od osam meseci, sacekao sam do novembra prosle godine da 

vidim da li ce nesto uraditi, onda sam ih pozivao telefonom, isao licno do njih., ustanovio sam da 

nijedna od navedenih instanci nije nista preduzela. Slao sam im nekoliko dopisa, bio sam vise puta u 

Nemanjinoj ulici gde se nalazi Republicki javni tuzioc, uputili su me kod Okruznog javnog tuzioca u 

Palati pravde, tako sam se danima setao od saltera do saltera, najzad su mi kazali da je greska, da je 

moj podnesak celo vreme bio kod RJT.Gospodin Nikola Petkovic Zamenik Republickog javnog 

tuzioca mi je odgovorio 29.1.2008 godine, KTR br.1524707, da nema mesta njihovoj intervenciji, jer 

navodno nema krsenja zakona. Ovakva tvrdnja je neosnovana  jer su dati neoborivi dokazi 

osnovanosti moga zahteva. Sto se tice Nadzornog odbora , sudija gospodin Vladimir Tamas, uopste 

nje odgovorio na moje dopise, mesecima ga zovem telefonom, on odbija da razgovara sa 

mnom..Gospod in Miodrag Majic, predsednik Prvog opstinskog suda je vrlo arogantan, on kaze da je 

moj zahtev za obestecenje arhiviran- RACUN SE NE PRAVI BEZ KRCMARA. Zvao sam Kabinet 

ministra pavde , gospodju Mirjanu Tadic, pomocnika ministra pravde koja je zamenila gospodju 

Malovic, poslao joj dopis 18.12.2007 godine, njena sekretarica mi je saopstila  da je moj podnesak 

prosledjen u  Odeljenje za nadzor rada u sudovima, organima za prekrsaje i u tuzuilastvima. Vec 

godinama moji podnesci stizu do njih bez ikakve stvarne podrske od njih. 

 

Sada su mi kazali uKabinetu gospodina Petrovica da je ovaj moj dopis  prosledjen u Odeljenje za 

nadzor rada u sudovima, organima za prekrsaje i u tuzuilastvima.  
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Mob tel-064-3095176;  
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Gospodin PREDRAG OSTOJIC, Ministarstvo za dijasporu 

 

Postovani gospodine Ostojicu, 

 

Hvala veliko na podrsci. U prilogu moj danasnji dopis g.g.Stefanovicu i Djordjevicu iz Min istarstva 

za poljioprivredu, u vezi koriscenja delica ostrva na Drini u selu Uzovnica, kod Ljubovije. Mislim da 

je VPC Sava-Dunav u kompetenciji Ministarstva poljoprivrede. Molim Vasu podrsku kod njih, da se 

uzme u obzir moj doprinos i STO PRE donese  odluka u okviru zakona. Molim procitajte ovaj dopis 

.Sve se nalazi kod g.Stojanovica u Filijali Sabac, tel.br. 015-346085, 086, Njihov broj je 519. 

 

Bicu slobodan da Vam se javim  

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                             20..2.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

POSTOVANA GOSPODO, g.g.D.Stefanovic i V.Djordjevic,  

 

 

Hvala na Vasoj iskazanoj podrsci za projekat razvoja turizma na Drini, Opstina Ljubovija. Pratim 

uredbe da bih mogao blagovremeno konkurisati za sredstva.  

 

U medjuvremenu sam se 4.2.2008 g, obratio Opstini Ljubovija, i VPC ―SAVA-DUNAV‖ 

ZAHTEVOM  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  ZASTITU  OD ZAGADJIVANJA I 

UREDJENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA CAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , 

OPSTINA LJUBOVIJA, SRBIJA , izvolite pogledati ovaj dopis  u prilogu. Opstina Ljubovija je ovaj 

Zahtev podrzala preporukom ( imam znacajnu moralnu podrsku Opstine Ljubovija)  i prosledila ga 

VPC ―Sava D unav‖ u Beograd dana 8.2.2008 g, njihov broj 13-/8, Broj preporuke Opstine Ljubovija 

je 13931. VPC ―Sava-Dunav‖ su primili ovaj dopis njihov broj je 519, dosije je prosledjen gospodinu 

Miodragu Stojanovicu u Filijali VPC Sabac, njegov telefon je 015-346085, 086. 

 

Slobodan sam da Vas zamolim da u okviru Vasih kompetencija u odnosu na VPC Sava –Dunav, 

intervenisete kod g.Stojanovica da sto pre donese legalnu pravicnu odluku da bih mogao 

blagovremeno da pripremim projekat za podnosenje zahteva nadleznim ministarstvima. 

 

U nadi da cete mi izaci u susret STO PRE,  cime cete podrzati ovaj projekat i ekonomski razvoj 

ovoga kraja 

 

s-postovanjem 
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POSTOVANA GOSPODO, g.g.D.Stefanovic i V.Djordjevic,  

 

 

Hvala na Vasoj iskazanoj podrsci za projekat razvoja turizma na Drini, Opstina Ljubovija. Pratim 

uredbe da bih mogao blagovremeno konkurisati za sredstva.  

 

U medjuvremenu sam se 4.2.2008 g, obratio Opstini Ljubovija, i VPC ―SAVA-DUNAV‖ 

ZAHTEVOM  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  ZASTITU  OD ZAGADJIVANJA I 

UREDJENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA CAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , 

OPSTINA LJUBOVIJA, SRBIJA , izvolite pogledati ovaj dopis  u prilogu. Opstina Ljubovija je ovaj 

Zahtev podrzala preporukom ( imam znacajnu moralnu podrsku Opstine Ljubovija)  i prosledila ga 

VPC ―Sava D unav‖ u Beograd dana 8.2.2008 g, njihov broj 13-/8, Broj preporuke Opstine Ljubovija 

je 13931. VPC ―Sava-Dunav‖ su primili ovaj dopis njihov broj je 519, dosije je prosledjen gospodinu 

Miodragu Stojanovicu u Filijali VPC Sabac, njegov telefon je 015-346085, 086. 

 

Slobodan sam da Vas zamolim da u okviru Vasih kompetencija u odnosu na VPC Sava –Dunav, 

intervenisete kod g.Stojanovica da sto pre donese legalnu pravicnu odluku da bih mogao 

blagovremeno da pripremim projekat za podnosenje zahteva nadleznim ministarstvima. 

 

U nadi da cete mi izaci u susret STO PRE,  cime cete podrzati ovaj projekat i ekonomski razvoj 

ovoga kraja 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                              4.2.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

VPC "Sava-Dunav" 
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  ZASTITU  OD 

ZAGADJIVANJA I UREDJENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA 

CAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , OPSTINA LJUBOVIJA, SRBIJA 

 

POSTOVANI,  
 

Uzimajuci u obzir osnovne delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća ―SRBIJAVODE", kao 

delatnosti od opšteg interesa (definisana Zakonom o vodama i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i 
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Gospodin OLEG DZYZA  

AMBASADA RUSIJE 
  

Mnogo postovani gospodine Dzyza,  

 
Izrazavam Vam moje veliko iskreno postovanje i zahvalnost za prijem i razumevanje.U ovim teskim 

i slozenim vremenima pored borbe na planu politickih akcija, ja se borim i za ekonomski napredak, 

razvijam turizam u mome rodnom kraju na reci Drini ( Drina je jedna od retko lepih reka, izvolite 

pogledajte moj sajt-; http://solair.eunet.yu/~tom), Opstina Ljubovija, Srbija, na granici sa RS-

Republikom Srpskom. Molim Vas ako je moguce da me uputite na pojedine  ruske biznismene 

spremne na saradnju sa mnom u vezi ovoga. Da Vas obavestim, ruski drzavljann je sada vlasnik dva 

bogata rudnika u mome kraju, Veliki Majdan ( Srbija) i Sase( RS). Odlicno sam uveden u ovome 

kraju, imam podrsku opstine Ljubovija i lokalnih zajednica. 

  
Molim Vas procitajte moj rad u vezi ovoga.Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim 

cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija, 

primenjujuci nauku, istrazivanje skrivenih potencijala, videci u nauci mogucu polugu razvoja ovoga 

kraja, da zivne, da privuce turiste, da podstakne vanpansionsku potrosnju, da unapredi lokalnu 

ekologiju, doprinese koriscenju lokalnih ljudskih resursa i prirodnih potencijala, da Opstinu 

Ljuboviju izvlaci iz zaostalosti. 

 

Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  

bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama.  

  

Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih turistickih 

receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting bez 

izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 

bila komercijalizovana. Video sam kopcu SEOSKI TURIZAM-PLANINARENJE-RAFTING kao 
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OPRAVDAN GNEV  MLADIH IZOKRENUT U RUSENJE UGLEDA I PRESTIZA DRZAVE  

SRBIJE I NJENIH PRAGMATICNIH VODJA B.TADICA I V.KOSTUNICE- Kriminalizovano 

drustvo, kriminalizovani mladi, kada nema sudstva onda cvetaju kriminalci i vandalizam .Jos 

jednom je dokazano da kriminal u Srbiji jacaju  spolja. 

 

 

Velicanstveni protest stotina hiljada gradjana Beograda jasno je pokazao  sta misli narod Srbije-on 

nikad nece prihvatiti otimanje svoje teritorije. Srbija je poslala jasnu poruku svetu: RACUN SE NE 

MOZE  PRAVITI  BEZ  KRCMARA. Ugled Srbije u svetu je sada znacajno uvecan,  svet nas sada 

bolje razume, postuje, uvidja da se ne moze vise tako ponasati. 

 

Nazalost, opravdani bes i ogorcenje mladih protiv medjunarodne zajednice  i protiv unutrasnjih 

tajkuna-eksploatatora i tirana,  smisljeno su izokrenuti u vandalizam, rusenje vlastite prestonice, 

pljackanje prodavnica, pustosenje ulica i javnih mesta, ( DÉJÀ VU! –u ratovima poslednje dvadeset 

godina), sa ciljem da se Srbija prikaze u pogresnom svetlu, da se obori ugled u svetu pragmaticara 

B.Tadica i V.Kostunice, u korist ekstremnih nezrelih aktuelnih i buducih unutrasnjih destabilizatora 

Srbije. Domaci projektanti nereda u sprezi sa stranim mentorima koji nam otimaju Kosovo, vrlo 

dobro znaju dusu nasih mladih, kako su na njihov moral pogubno delovali komunizam i ―tranzicija‖,  

kako su pljackani, unesrecivani  ( a to su im radili bas  oni koji ih sada  zloupotebljavaju), narocito 

poslednje dve decenije, znaju dobro koliko, kako, i zasto je kriminalizovana  Srbija, da taj proces 

nije mimoisao ni mlade, da su mladi u dubokoj krizi identiteta, oni su suflirali  mladim razjarenim 

pljackasima radnji,  u prvom licu mnozine :‖ Svi su oni  lopovi, svi su isti,  sve nam pokradose, da im 

se sada osvetimo―.Pa ipak, uprkos besa ocajnih mladih koji su van sebe sve rusili pred sobom, znacaj 

ovoga protesta nije u vecoj meri anuliran, ali je cinjenica da je to  veliki propust koji se nikada vise 

ne sme dozvoliti. 

 

Ispadi na beogradskim ulicam su jos jednom pokazali da je kriminal u Srbij podstican iz 

inostranstva - sto mi odavno tvrdimo, uprkos optuzbama diletanata i zlonamernih  da preterujemo. 

 

Medjutim ovi dogadjaji ponovo ukazuju prstom na sveopste  lose procene, na nedostak  naucnih 

analiza drustva, na gorku istinu da demokratska vlast zivi u svom svetu udaljenom od sveta vecine,  

bez dovoljno saznanja za patnje naroda, ne uvidjajuci da vecina gradjana takoreci kopni. Pogresno 

nazivanje mladih ljudi huliganima je za mlade izgrednike jos jedan dokaz olakog  odbacivanja, 

nerazumevanje njihovih problema u svetu odraslih. To je nacin da se oni jos vise gurnu na 

stranputicu , a njima umesto toga treba razumevanje. Ustvari potrebni su  korenita sverobuhvatna 

ispravka i preporod drustva. Ovo nije pravdanje rusilastva nego apel na svestranu analizu i pravilnu 

ocenu uzroka i posledica vandalizma. Vecina gradjana Srbije je na ivici nervnog sloma, jer ih  

tiranisu tajkuni, svakojaki kajisari, reketasi, makroi, novopeceni bogatasi,  korumpirane sudije 

svakodnevno muntaju njih i njihove roditelje. Razbesnelim mladima je pukao film, ovo je bila prilika 

da pokazu pesnicu svakojakim nasilnicima koji im zivot svakodnevno pretvaraju u kosmar.  

 

I ovo izokretanje i obezvredjivanje velicanstvenog protesta  Srbije protiv medjunarodnog nasilja i 

lokalnih mafijasa u primitivnu pljacku,  dokaz je da su nelegalne formacije vrlo mocne, da su 

zloupotrebile bes mladih u svoje svrhe, STO GORE TO BOLJE! STO SLABIJI I ZBUNJENIJI 

NAROD – SLABIJA DRZAVA, LAKSE CEMO PLJACKATI!. Mladi treba da se pobune protiv 

nepravicnih sudija, tajkuna, mafijasa, kriminalaca, a ne da pljackaju butikase koji jedva 

prezivljavaju. 

 

Predstavnici demokratske vlasti  treba da znaju da se rovarenje i  krticenje sledeci put moze 

okrenuti protiv njih,  te da destabilizatori tako iz ilegale predju zvanicno na celo drzave. Zadatak 

broj 1: DA POCNE NAJZAD DA FUNKCIONISE NEZAVISNO, EFIKASNO I PRAVICNO 

SUDSTVO! SAVET Pokreta 
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Gospodin STANIMIR ZORNIC, DSS 

 

Postovani gospodine Zornic,  
 
Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Kontakt sa Vama sam dobio od 

gospodina Velizara Pavlovica , predsednika Odbora ljudskih prava DSS.Molim Vas proucite ovaj 

tekst  I  budite ljubazni da mi kazete Vase misljenje? 

 

U ovim teskim i slozenim vremenima pored borbe na planu politickih akcija, ( u javnosti sam 

poznatiji kao predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava) ja se borim i za ekonomski napredak, 

razvijam turizam u mome rodnom kraju na reci Drini ( Drina je jedna od retko lepih reka, izvolite 

pogledajte moj sajt-; http://solair.eunet.yu/~tom), Opstina Ljubovija, Srbija, na granici sa RS-

Republikom Srpskom. Molim Vas ako je moguce da me uputite na pojedine  biznismene DSS 

spremne na eventualnu saradnju sa mnom u vezi ovoga.. 

  
Zelim ovoga puta da Vas upoznam sa mojim cetvorogodisnjim radom na formuli odrzivog razvoja 

turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, Srbija, primenjujuci nauku, istrazivanje skrivenih 

potencijala, videci u nauci mogucu polugu razvoja ovoga kraja, da zivne, da privuce turiste, da 

podstakne vanpansionsku potrosnju, da unapredi lokalnu ekologiju, doprinese koriscenju lokalnih 

ljudskih resursa i prirodnih potencijala, da Opstinu Ljuboviju izvlaci iz zaostalosti. 

 

Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  

bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama.  

  

Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih turistickih 

receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting bez 

izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd, okolne planine do 1.500 metara nadmorske 

visine, manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, orlovi, blizina RS, dva jezera , itd). Ali je ova 

regija nazalost zapostavljena, turista ima vrlo malo, tuzno je da je Drina koja je sa Tarom jedna do 

najlepsih reka u Evropi u svome zanru takoreci totalno zapostavljena ( osetno je bolje  u Opstini 

Bajina Basta) 

  

Buduci da sam poreklom iz ovoga kraja, (zivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, magistar sam 

marketinga u penziji,  sa mnom je aktivan moj sin 26 godina, gradjevinski tehnicar, zna dobro 

engleski, odlicno vlada PC, uci da vozi), poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dos ao na ideju da 

ovde razvijam turizam. 

  

Sansu odrzivog turistickog razvoja ovde sam video u primeni marketing koncepta, segmentacije, 

kroz upotrebu tehnika kreativnosti i inovacija. U Opstini Ljubovija ima nesto hotela i motela, koji 

imaju svoju dugogodisnju uobicajenu klijentelu, svoje cene, smestajne kapacitete. U ovom delu 

Srbije nema planinarski dom, planinari bi dosli ali je skupo, ne mogu u hotel, ovo znam jer sam 

planinar. Sa druge strane bila je krenula Drinska regata, ali samo kao promotivna manifestacija, nije 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                   29.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu    

. 

 

Gospodin Nenad LIJESKIC 
 

Predmet:Vas usmeni poziv na razgovor 

 

U vezi Vaseg usmenog poziva na razgovor u prostorijama OUP Rakovica u utorak 4 

marta u 15 casova , pozivam se na Zakon, ovakav poziv je nevazeci, izvolite mi 

poslati pravno valjan  pismeni poziv, navedite naziv ustanove , mesto i adresu , 

razlog , mesto i vreme pozivanja, zakon i clan po kome sam pozvan. Po zakonu o 

izvrsenom dostavljanju se sastavlja dostavnica koju ja treba da potpisem.  

 

Razlog koji ste mi naveli  nije pravno valjan da bih ja isti prihvatio, jer zakon kaze 

da lice nije duzno da pruzi trazeno obavestenje,osim ako time cini krivicno delo, Vi 

znate da ja time ne cinim krivicno delo, jer sam ja licno pokrenuo inicijativu kju Vi 

zelite da podrzite. 

 

Prema Zakonu, ovlasceno sluzbeno lice je izuzetno ovlasceno da lice pozove i 

usmeno. U mome slucaju ne postoji taj izuzetan razlog jer se radi o mojoj 

socioloskoj analizi i Vasoj zelji da cujete moje misljenje, i da saradjujete sa mnom 

po tome pitanju. Moj je licni izbor da li cu ja hteti da saradjujem sa Vama ili ne,  i 

na nacin koji Vi predlazete, ja Vam predlazem ovaj nacin  saradnje, saljem Vam 

detaljnu dokumentaciju u kojoj se nalaze svi odgovori na Vasa potencijalna pitanja, 

daleko vise nego sto mogu reci usmeno. Ukoliko imate dodatna pitanja , izvolite ih 

postaviti?  

 

Policija je za mene vrlo stresno mesto, buduci da se radi  mojoj inicijativi za 

saradnju sa Vama, koja moze biti vrlo plodonosna, predlazem Vam ova dokumenta 

, a sto se tice moga potpisa , o tome tehnickom detalju cemo se naknadno dogovoriti. 

Patim od intenzivne nesanice, imam 72 godine, dolazak u policijsku stanicu moze 

naneti ozbiljnu stete mome zdravlju, a ja sam se upravo obratio vama u vezi 

zdravlja, te i zbog ovoga razloga necu doci na razgovor kod Vas. Potsecam Vas da se 

organi policije po zakonu ponasaju sa strankama uctivo i uljudno, ja sam zasluzni 

gradjanin i uzivam veliki ugled u zemlji zbog zalaganja za prava vecinskog naroda. 

Vase insistiranje i podizanje tona nije u skladu sa zakonom. 

 

Nasa organizacija i ja licno smo dosada imali odlicne odnose sa MUP-om Srbije, sa 

OUP Rakovica( g.Rankovic), izrazavamo podrsku poboljsanju u MUP-u,  moj 

decenijski saborac je g.V.Kostunica predsednik DSS ima svoga ministra policije, 

odlicno saradjjem sa g.V.Pavlovicem predsednikom Odbora za ljudska prava DSS, 

on Vam moze dati dodatna obavestenja. 
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Документ број 197. 

MASOVNA PODRSKA GRADJANA-SLAGANJE SA STAVOVIMA O ZDRAVLJU izrecenim u 

Saopstenju od 14 januara 2008 g‖PODMUKAO NAPAD TAJKUNA  NA  ZDRAVLJE  

VECINE  GRADJANA  SRBIJE‖. 

 

U toku je prikupljanje potpisa za PE TICIJU -IZRAZAVAMO  NASE  SLAGANJE  SA  

STAVOVIMA  U SAOPSTENU POKRETA ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA OD 

14.1.2008 godine ‖ PODMUKAO NAPAD TAJKUNA  NA  ZDRAVLJE  VECINE  

GRADJANA  SRBIJE‖.Skoro svako kome ovaj tekst ponudimo i pokazemo inkriminisano 

saopstenje na uvid zeli da potpise. Ukoliko ulozimo trud mozemo prikupiti na stotine, 

hijade, stotine hiljada potpisa, vecina tako misli , to znaci milioni gradjana Srbije.U prilogu 

7 potpisa. 

 

Ovo je odgovor gradjana Srbije onima koji podmuklo slabe zdravlje vecine gradjana 

Srbije, koj su instrumentalizovani za to spolja, i koji su za to placeni, ili to cine iz neznanja. 

Umesto sto sudstvo progoni Krsmanovica neosnovano, treba da ODMAH resi njegov 

ZAHTEV ZA OBESTECENJE . Pozivamo Nenada Lijeskica i njegove nalogodavce iz 

MUP-a Srbije  da uvaze glas vecine gradjana Srbije. Gospodo iz MUP-a, pogledajte vase 

okruzenje, videcete viziju bola i patnje.Krsmanovic se bori protiv toga.  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

 

U prilogu 

 

PETICIJA:IZRAZAVAMO  NASE  SLAGANJE  SA  

STAVOVIMA  U SAOPSTENU POKRETA ZA ZASTITU LJUDSKIH 

PRAVA OD 14.1.2008 godine ‖ PODMUKAO NAPAD TAJKUNA  NA  

ZDRAVLJE  VECINE  GRADJANA  SRBIJE‖. 

 
Izrazavamo nase slaganje sa stavovima i navodima Tomislava Krsmanovica, predsednika 

Pokreta za zastitu ljudskih prava u SAOPSTENJU Pokreta od  14.1.2008 godine ‖ 

PODMUKAO NAPAD TAJKUNA  NA  ZDRAVLJE  VECINE  GRADJANA  SRBIJE‖. 

Ujedno podrzavamo Krsmanovica u njegovoj borbi za postovanje zakonitosti. 

 

-Ljiljana Pecanac, pravoslavna monahinja ,Hadzi Djur imova 15-17, 

Beograd 

-Milos Marinkovic, predsednik sindkata Solunska 32 

-Ljilana Lenic, teolog, Bulevar Arsenija Carnojevica 126, Novi Beograd 

-Petar Bjelanovic, sluzbenik, Valentina Vodnika 3, Beograd 

-Vladimir Cervenjak, publicista, Sremska Mitrovica, Zitni trg br.1 

-Nikola Fukic,Aleksinackih rudara 24-21, Novi Beograd  

-Ljiljana Kosanic,  Beograd 

- 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                              19.3.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja Rada Trijic , sekretar, OPSTINA LJUBOVIJA 
  
 

Predmet: NOVI ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  

KORISCENJE  DRINSKOG OSTRVA‖KRSMANOVICA CAGELJ‖ 

U SELU UZOVNICA, SRBIJA 
 

 

POSTOVANA RADO,  
 

Nisam bio dobro formulisao prethodni Zahtev Direkciji JVP Vodoprivredi Srbije, oni su to shvatili 

kao detaljno preuredjenje celog CAGELJA, a ne kao moju zelju da dobijem nesto malo prostora  za 

NASTRESNICU. Molim Vas da uzmete u obzir  ovaj novi Zahtev , ukoliko imate zakonski bilo 

kakav osnov molim dajte mi saglasnost da mogu da trazim neku subvenciju, vreme munjevito 

prolazi. Kasnije bih preduzeo potrebne radnje sa Direkcijom  JVP Vodopr ivrede Srbije, ukoliko je 

to potrebno. 

 

 

MOLIM VAS ,dakle, da mi date vasu SAGLASNOST na koriscenje 30 metara duzine  i 15 metara 

sirine  Krsmanovica cagelja u Uzovnici., NA NEODREDJENO VREME. ( Necu ponavljati detalje 

iznete u prethodnom dopisu). 
 

                                          OBRAZLOZENJE 
 

 

Molim vas da mi odobrite na upotrebu NA NEODREDJENO VREME delic ovoga ostrva 

KRSMANOVICA CAGELJ ( po rodnom zaseoku KRSMANOV IC naspram ostrva), na onom 

posumljenom delu koji gleda na RS ( ranije Bosnu), u duzini od 30 metara , uzvodno  pocev 15 

metara iznad male plaze na ostrvu, ili  pocev otprilike 10 metara iznad-ka Ljubovinji, naspram  

njivice Dragoljuba Krsmanovica ( Milenka Jakovljevica)  u duzini od 30 metara, ova njivica je pored 

puta Ljubovija –Loznica. Molim sirinu od oko 15 metara.  Istrazujem mogucnosti, i sredstva, da se 

napravi mali pesacki mostic izmedju kopna  i ostrva, sirok oko 2, 5 metara  u duzini od oko 12 

metara cime bi se na ostrvo moglo prelaziti i kada je vodostaj visok. ( ili mali ponton na buricima-

samo za toplu sezonu). Nadam se da ce ovo pitanje biti reseno do pocetka letnje sezone ( maj ove 

godine). 

 

Ovaj prostor bi obezbedio moju stalnu prisutnost na ostrvu tokom pola godine. Napravio bih malu 

NASTRESNICU u skladu a zakonskim propisima pod nadzorom Opstine Ljubovija ( gde bi se 

namernicima moglo  posluziti pice,  mozda pored nastresnice postaviti neki satorcic).Tu ima pogodno 

mesto za pristanjanje recnih plovila. 

 

Ovo bi vrlo znacajno doprinelo poletu seoskog turizma u Uzovnici, okolini, planinarenja, raftinga, 

itd..Ujedno bi se unapredial ekologija ovoga ostrva i dela Drine. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                      20. 3.2008 godine   
Tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176;  Pokret@eunet.yu   
  
  
  

Др. Обрен Цицовић: OBISTINJUJU SE NASA PREDVIDJ ANJA: PODELA KOSOVA   
NAJGORE RESENJE - VULGARNA PREVARA SRBA   
  
  
Vec duze vremena upozoravamo javnost   da se priprema davanje na srpsku upravu delica severa  
Kosova,  nazalost bilo je nepoverenja   ( pricaju price,  nepouzdan izvor ..). Nasa predvidjanja se  
obist injuju, na severu Kosova ostaje prisustvo Srba, ogroman ostatak Kosova  se daje Albancima.  
Izgleda da je cilj svih ovih pregovara bio ustvari tvrdjenje pazara, da mi naivni tako prihvatimo da  
ogroman deo nase teritorije  - Kosovo pripadne Albancima,  a nas d a smire, daju nam delic,  
navodno"bolje ista nego nista".Pojeo vuk magarca. Drugim recima:Srbi su magarci. Ta abizivna  
tehnika se u psihologiji zove “tranzitivna matrica”, ona prolazi kod aboridzina, urodjenika, zulu,  
nece valjda proci i kod Srba. ( Kao da   nisu mogli  oterati Srbe sa severa  
pokrajine!). Prihvatimo prisustvo Srba na severu , ali ne prihvatimo podelu Kosova.    
  
Ovo bi bilo najgore resenje po Srbiju, krajnje vulgarna prevara nase drzave i naseg naroda. Jer bi  
prihvatili nacel o da se cepa ustavni integrtitet Srbije, krsi medjunarodno pravo. Dobili bi samo mali  
delic, a izgubili oko skoro 15% nase drzavne teritorije. Ali to je najmanje zlo. Najvece zlo je sto bi  
tako bili obilato nagradjeni srpski tajkuni, oni imaju tapije na ru dna bogatstva severa Kosova,  
Srbija i Srbi bi izgubili 15 % svoje teritorije, nezajazljivi povrsni tajkuni bi dobili basnoslovno  
bogatstvo, na ustrb Srbije. Ustvari to bi im bila nagrada sto su u vreme Tita i Milosevica dok su iz  
senke programirali danasnj u sveopstu stradaniju, gurali Kosovo u ruke Albancima. Njima nagrada  
sto su drugima dali Kosovo, Srbiji otimanje Kosova. Srbe varaju opet.   
  
Jos vece je zlo sto bi tako bili u Srbiji ohrabreni svakojaki neformalni centri moci, kriminalci,  
mafijasi, tajkuni.  A neformalni centri moci su proizveli ovu krizu, oni je pothranjuju svakodnevno,  
na svakom koraku, na svaki nacin.    
  
Diskretno lansiraju  novu ujdurmu za naivne, ocenjujuci da ce  
ojadjena, iznurena,  preplasena i raspamecena Srb ija leci na rudu, da ce, zastrasena i ucenjena  
 biti  tako impulsivna i povrsna, da dozvoli da joj se nametne nova notorna glupost -   
nova zamajavanja, spominju da navodno trampi Kosovo za RS, ili  jug Srbije :”bolje ista nego  
nista”..I  Kosovo i RS , i jug Srbije su nasi,  samo budala ce da da tudjincu svoje trampeci ga za svoje.  
Trampa je da se da nesto svoje za nesto tudje.   
  
I ovo je jos jedan dokaz da kriminalci imaju jaku odrsku, da su instrumentalizovani da  
destablizuju i sla be Srbiju i Srbe.   
  
Ovakva podela Kosova bi ubrzala rastakanje Srbije i slabljenje, propadanje srpskog naroda, dosao  
bi na red jug Srbije, Sandzak, Vojvodina. Prouzrokovala bi dalju balkanizaciju, pothranjivala nove  
mrznje, pripremala nove ratove na Balkanu, .  a na stetu  
svih naroda ove regije.Hocemo savez sa Rusijom, ali navodna podrska nekih krugova iz Rusije (  
verovatno je u pitanju lokalni interes nekih ruskh tajkuna) ovakvom resenju bi ovde jacala mafije. A  
jacan je tajkuna je najveca tragedija za sve nas ovde. Brat je mio koje drzave bio, samo nek je tajkun,  
oni imaju svoje zajednicke interese. Nas narod ima svoje interese. Znamo za jadac. Putin je veliki  
drzavnik, voli Srbe, uzdajmo se u njega, a ne u rusk e mafij ase.   
  
Ne! Nikako!. Kosovo je nase po nasem Ustavu i medjunarodnom pravu. Ne dozvolimo da nas jos  
jednom varaju domaci pljackasi i njihovi strani mentori..Ko se sve nije izredjao nad jadnom  
snemocalom i raspamecenom Srbijom. Nevinost bez zastite. Porodica b ez roditelja. Dokazimo im da  
su Srbi mudar narod!   
Savet Pokreta   
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                      22. 3.2008 godine 

Tel.3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

NASILNI  NEZAKONITI  SMESTAJI  NEISTOMISLJENIKA  U  

PSIHIJATRIJSKE USTANOVE- MASOVNIJE  NEGO  U  VREME  

TITA  I MILOSEVICA 

 
Obavestavamo vrlo malo informisanu javnost da raspolazemo detaljnim i pouzdanim podacima da se 

u Srbiji sve cesce pribegava nezakonitim interniranjima neistomisljenika u psihijatrijske ustanove. 

Oni koji to cine (mafijasi), su ohrabreni jer ne samo da ne bivaju privedeni pravdi, nego zloupotrebe 

najcesce prolaze bez ikakve reakcije nadleznih ustanova i javnosti. Mafijasi dizu glavu,  kriza u 

odnosima sa medjunarodnom javnoscu i  sveopsta psihoza, su vrlo pogodno tle  za ohrabrivanje 

svakojakih samozvanih spasilaca i mesija. Dobro upoznati sa ovakvim zloupotrebama izjavljujemo 

da je stanje po ovom pitanju danas gore nego li u vreme J.B.Tita.  Mafijasi, obogaceni pripadnici 

bivse vlasti dizu ohrabreni glavu, kazu da ponovo dolazi njihovih pet minuta, tesko li se onima koji 

su im se ranije odupirali.  

 
Dr.Marko Mladenovic, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, jedan od najumnijih Srba, pisac 60 

knjiga, dobitnik brojnih domacih i stranih priznanja, koji stavlja na dnevni red nestajanje Srba ( 

usled bolestina i nataliteta), umesto podrske je napadnut od mafijasa kao da je najokoreliji zlikovac, 

protiv njega se vodi specijalni rat, njemu svakodnevno otvoreno prete ludnicom. Radomir Veljkovic, 

SRPSKI MENDELA , uziva status AI‖Zatvorenik savesti‖ ,penzionisani pukovnik JNA je vec 20 

godina u ludnici ( sada u PB VRSAC) ,zato sto je svojevremeno okvalifikovao Tita za sabotaze JNA 

na Kosovu i dalmatinskim ostrvima. Dusevno osakaceni i intelektualno obskurni mafijasi su se cak 

usudili da nedavno zaprete predsedniku nase stranke‖slanjem na posmatranje‖. Milijana Petkovic iz 

Gornjeg Milanovca je nasilno internirana 2005 godine,‖sto ne drzi jezik za zubima‖. Cvetkovic 

Dragan inzenjer iz Bosilegrada koji se hrabro borio na Kosovu, tamo se zamerio mocnim Albancima, 

poslednjih godina vodi svoju bitku za zivot, ―zato sto deli letke‖.dr.L.L.( ime izmenjeno), vrlo 

cenjena lekarka  je 2004 godine bila internirana u psihijatrijsku ustanovu  obznanjivala trgovinu 

ljudskim organima. Bosko Grujic iz Stare Pazove je proveo godinu dana u psihijatrijskoj bolnici zato 

sto je optuzio mocnike za propuste, opet mu prete utamnicenjem, ( spremni smo da posredujemo-on 

ce prestati da ih optuzuje). Zivojin Buzankic iz Mokranja , borac protiv kriminalaca, je pod 

opsadom, kao i ing Mihajlo Pavlica inzenjer iz Banatskog Despotovca ( nekoliko njegovih saboraca je 

vec bilo internirano),  Anka Boka, Nikola Fukic , Ljiljana Senk,  Sladja Gajic, M.Brajuskovic, sestre 

Stojkovic  svi iz Beograda , Zvezdan Milivojevic iz Lazarevca, Dusica Popovic profesorka iz 

Arandjelovca, Cervenjak Vladimir ronilac iz Sremske Mitrovice, i td,- psihijatrijski obruc se steze 

oko mnogih gradjana. Stojimo na raspolaganju da povezemo sve zainteresovane sa vecinom ovih 

osoba. 

 

Krivac za ovakvo tesko stanje nije zvanicna vlast, posle 2000 godine nova patriotska i ekspertska 

vlast cini znacajne napore na bolje. Takodje, ogromna vecina nasih psihijatara su savesni, odani 

Hipokratovoj zakletvi, ali su i oni nemocni.  

 

Niko ne moze biti smesten nasilno u ludnicu zbog reci ako nije opasan po okolinu. U klimi sveopste 

raspamecenosti, nasi psihijatri su navodjeni na lose procene, normalni u lancima, opasni ludaci zare i 

pale. Demokratska vlast zaneta stranackim borbama ne vidi zakulisani uzlazni kurs masovnih 

mafijaskih zloupotreba, narod je pogresno ogorcen na demokratsku vlast, umesto na vinovnike-

kriminalce. Zato ce dati glas drugima, umesto njima. Otuda majski izbori mogu biti veliko 

iznenadenje i  razocarenje. 

 

Sprecimo neznalice! Zaustavimo masovna krsenja ljudskih prava i  zloupotrebe psihijatrije. Ne 

dozvolimo sabotazu demokratskih stranaka. 

SAVET POKRETA. 
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REPUBLICKI HIDROMETEOROSKI ZAVOD  
Ulica Kneza Viseslava broj 66 

BEOGRAD 

 

 

Predmet: ZAHTEV za dobijanje MISLJENJA Republickog hidrometeoroloskog 

zavoda sa potrebnim podacima o merodavnim vodama reke Drine ,ostrvce u Drini, 

Krsmanovica Cagelj u selu Uzovnica kod Ljubovije, verovatnoca pojave Q1%, 

Q2%, Q4% kao i bioloskom minimumu ovog vodotoka u zoni predmetnog sektora 

 

 

POSTOVANI, 
 

Magistar sam marketinga, bavim se razvojem turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, rezultati su tu, 

imam podrsku Opstine Ljubovija i nadleznih ministarstava, doprineo sam da u ovoj opstini krene 

seoski turizam, rafting, planinarenje, itd. S-ovim u vezi obratio sam se 4.2.2008 g, Javnom 

vodoprivrednom preduzecu SRBIJAVODE Zahtevom za dozvolu uredjenja ostrva  na Drini 

Krsmanovica cagelj, u selu Uzovnica kod Ljubovije-u prilogu kopija ovoga Zahteva. Dobio  sam 

njihov odgovor od 29.2.2008 g-u prilogu kopija ovoga odgovora. Oni traze vise novih dokumenata, 

jedan do njih je pod tackom 4 ovo zahtevano vase MISLJENJE. 

 

Molim vas da mi ovo MISLJENJE izdate sto pre jer mi je potrebno radi dobijanja saglasnosti 

SRBIJAVODE, da bih moga  podneti Zahtev za dodelu sredstava nadleznom ministarstvu . 

 

 

              O B R A Z L O Z E N J E 
 

 

Drinsko ostrvo zvano ―KRSMANOVICA CAGELJ‖.se nalazi u selu Uzovnica kod Ljubovije, 

pripada Srbiji, Opstina Ljubovija, dugacko je oko 700 metara kada je vodostaj nizak , u ovome 

slucaju pocinje kod Kucevackog sokaka i zavrsava se blizu  Krsmanovica groblja ( naspram zaseoka 

KRSMANOVICI, sve do velikog povodnja na Drini 1892 godine do ostrva su se prostirale njive 

Krsmanovica),  sirina ostrva je od 50 do 100 metara kako gde. Od toga je oko 450 metara pod 

sumom i sibljom, ostalo je obala pokrivena malim kamencicima i sljunkom. Vodostaj je nizak 

uglavnom leti,  ali i u letnjim danima ima svakodnevnih znacajnih varijacija nivoa vode  jer 

Hidrocentrala ―Perucac‖ kod Bajine Baste udaljena oko 60 km uzvodno ,jednom dnevno ispusta 

vodu iz akumulacionog jezera, vodostaj svaki dan poraste , rukavac koji  sa strane Srbije pase ostrvo 

nadodje  ne moze da se  onda pregazi na ostrvo, duzina ostrva se smanji za oko  150 metara.  

 

U prilogu topografska karta ostrvca 1:25000, ostrvce je obelezeno hemijskom olovkom 

 

Ovo ostrvo je istinska oaza ciste prirode, izuzetno privlacno,  na njemu ima mala plazica gde se leti  

kupaju deca, na njega dolaze ribolovci, ponekad navrate znatizeljni polaznici, tu se zaustave 

kajakasi,  oni koji obavljaju rafting spustove Drinom, tu se nalaze stanista drinskih ptica.Slobodan 

sam da vas obavestim ,poreklom sam iz Uzovnice , ekonomista eskpert za marketing turizma , 

poznajuci izuzetne lepote ovoga kraja sam dosao na ideju da ovde razvijam turizam, pa je pocela pre 
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Документ број 202 

CETVRTI  OPSTINSKI  SUD  U  BEOGRADU 

Posl.broj VI SU.172/08, Posl broj III-I.1199/02 

Dana 11.03.2008 godine  

Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 16 

 

 

 

Gospodja VERICA DJUKIC-MIHALCIC 

CETVRTI OPSTINSKI SUD, PREDSEDNIK 

 

Postovana gospodjo DJUKIC-MIHALCIC,  

 

Hvala na Vasem dopisu i nalogu da se sto pre svrsi postupak u ovoj pravnoj 

stvari. Takav ishod nikome ne moze naskoditi, budite uvereni, a meni ce biti 

vracene moje stvari. Unapred zahvalan. 

 

U Beogradu  27.3.2008 godine                                    S-postovanjem 

                                                                            Tomislav   Krsmanovic 

 

          REPUBLIKA SRBIJA 
         MINISTARSTVO PRAVDE 

               Sektor za pravosudje 
-Odeljenje za nadzor u sudovima ,organima za prekrsaje i tuzilastvima 

          Broj:071-00-1342/2003-02 

          Datum:19.03.2008 . 

             Beograd 

             Hs/mdj 

 

 

Gospodja Mirjana TADIC, POMOCNIK MINISTRA 
 

Postovana gospodjo TADIC, 

 
Izrazavam moju zahvalnost za Vas dopis. Najvazniji je OSTETNI ZAHTEV kod Prvog optstinskog 

suda. Ovaj OSTETNI postupak traje vec 14 godina. Neka kazu sta treba da uradim da bi to za njih 

bilo prihvatljivo. Oni beskrajno, godinama, decenijama rastezu. Ukoliko ne budu hteli da to STO 

PRE-ODMAH  zavrse po zakonu bicu pr inudjen na najenergicnije mere koje mi po zakonu 

stoje na raspolaganju. Molim Vas da me BLAGOVREMENO  obavestite o toku postupka 

 

U Beogradu 27.3.2008 godine                                                             s-postovanjem 

                                                                                                          Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                        27.3.2008 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja RADA TRIJIC, 

 

NACALNIK 

 

Postovana Rado,  

 

Hvala veliko za konstruktivan razgovor i podrsku. Zelim da sada uradimo nesto korisno za Opstinu 

Ljuboviju, i razume se i za mene. Ako ovo bude uspesno, imam u vidu druge projekte. Ja sam ovde u 

Beogradu, blizu centara odlucivanja, imam dobre veze. Znam da je sve ovo u vezi dobijanja 

saglasnosti za Cagelj Krsmanovica( Kucevaci sokak) u Uzovnici delikatno i slozeno, kako na 

lokalnom nivou, tako i na relaciji sa Vodoprivredom. Danas sam razgovarao sa Republickim 

hidrometeoroskim zavodom za Misljenje ( Zahtev za dopunu dokumentacije-u posedu ste odgovora 

meni Vodoprivrede, tacka 4), sada pripremam ZAHTEV za njih da mi daju taj dokument, idem 

danas kod njih. 

 

Dakle, ja imam nameru da prikupim sva dokumenta, da ih prosledim Vodoprivredi, da onda kad 

dobijem njihovu ( i Vasu ) saglasnost , konkurisem kod Ministarstva za ekonomiju  regionalni razvoj 

za  dobijanje sredstava za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008 godinu ( prosledio sam Vam 

UREDBU za kredite i UREDBU za sredstva za razvoj infrastrukture) , zelim da napravim malu 

Nastrersnicu, i mali Splav na vodi pored ostrva ( ove godine nesto vrlo skromno, rudimentarno, 

sledece godine mnogo bolje), Malo pristaniste za plovila, rafting ( desetak starih kamionskih guma za 

pristajanje). Imam problem, trebam da bude pravno lice, nadam se da cu prevazici. 

 

Sutra imam u 10 casova sastanak sa Dragom Kljajic , ona je rukovodilac kancelarije za Regionalni 

ekonomski razvoj ( iz Borine je kod Zvornika, hoce sve da pomogne). 

 

Predlazem Vam da Opstina Ljubovija podnese ZAHTEV Ministarstvu za dobijanje sredstava za 

razvoj infrastrukture na Cagelju Krsmanovica, sad samo ovo spominjem, sutra ili u ponedeljak cu 

Vam dostaviti moj detaljan materijal sa moje strane za ovu svrhu, imate Uredbe sa svim detaljima, 

Opstina Ljubovija ispunjava sve uslove ( videti UREDBU), kostaju samo dokumenta katastarskih 

potvrda 900 plus 700 dinara, nema rizika, moze se samo dobiti, imam ovde potporu, videcete detalje 

iz moje naknadne poruke.( Pesacka staza na ostrvu, Uredjenje – malo obale,  Pristup ostrvu-Mali 

ponton ili Mala skela,  Struja, Voda, Kontejner). Molim za podrsku.  Ako ovo uspe imam druge 

projekte u vidu. 

 

s-postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                              4.2.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

OPSTINA LJUBOVIJA 

Gospodja Rada Trijic , sekretar, gospodin Dragoljub Petrovic, 

direktor TO Ljubovije 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                    1.4.2008  godine 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik                                                                                                     

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

 

 

Mr.Miodrag Majic, PREDSEDNIK PRVOG OPSTINSKOG SUDA U 

BEOGRADU 

 
Postovani gospodine Majicu, 

 
Vasim dopisom od 25.3.2008 g, VI Su, br. 36/08-124, me obavestavate da je moj ZAHTEV ZA 

OBESTECENJE  koji sam podneo pre 14 godina ―arhiviran‖. Vas sud rasteze da obavi glavnu 

raspravu vec 14 godina, iako su sudu podnete stotine dokumenata, izjava svedoka,  iz kojih se 

NEOBORIVO vidi da sam ja bio zrtva zlocina protiv cocvecnosti koji ne zas 

tareva, takodje kao sto znate iz dosijea, vas sud je odbijao svaki moj valjan podnesak da uzme  u 

razmatranje. 

 
Obratio sam se 31.3.2008 g. Odeljenju za nadzor rada u sudovima, organima za prekrsaje i u 

tuzilastvima pri Ministarstvu pravde Srbije zahtevom koji je usvojen da izvrse uvid u dosije te tako 

na verodostojan objektivan nacin dodju do cinjenicnog stanja.  

 

Pozivam Vas na dijalog. Obecavam Vam da ukoliko se uspostavi korektna komunikacija, a ja drzim 

rec,  ovaj dosije necu iznositi u javnost. U suprotnom,  ja cu biti obavezan,  da sve ovo iznesem  pred 

sud delotvorne javnosti. A ja znam takve stvari koje i ne sanjate. Zelim sa Vama da izmenjam 

poruke na osnovu argumenata, budite ljubazni, porazgovarajmo preko interneta. Vi ste predsednik 

suda, magistar pravnih nauka, bavite se naukom, Vi ste u stanju da objektivno prihvatite cinjenice 

koje cu Vam dalje predociti. Trazimo najbolje, objektivno moguce resenje za obe strane. Naci cemo 

ga. 

 

Vi ste svesni da je Vas ovakav stav suda nezakonit.? Vi dobro znate da je moj ZAHTEV opravdan. 

Da li Vi tako postupate po direktivi Vasih pretpostavljenih, ili po licnom nahodjenju? Vas sud  

zavlaci nevaspitano dzeparoski ruku u moj dzep. 

 

Ja sam predsednik organizacije koja je dala znacajan doprinos demokratskom preporodu, borio sam 

se ceo zivot za opste dobro, bio zrtva teskih progona, ceo zivot sam bio pljackan ( npr. imovina oca 

moje majke koja vredi vise miliona evra je konfiskovana 1945 g, ) , zavrsio sam Ekonomski fakultet, 

Post-diplomske studije u Brislu , Belgija, spremio doktorat, imam odlicne reference belgijskih 

poslodavaca, pisac sam vise  knjiga,  stotinak naucnih clanaka u domacim i stranim casopisima, 

velikog broja saopstenja, clan nekoliko medjunarodnih udruzenja, dobitnik vise priznanja, poliglota 

- sto je poznato. Izlaze mi nove knjige, ima ih stotinak spremnih za stampu, medija prenose moje 

stavove, putujem po Srbiji na razne knjizevne veceri, tribine.  Poticem iz patriotske srpsko-

crnogorsko-hervegovacko-bosanske porodice koja je vekovima davala poznate patriote, bila zrtva 

prethodnog poretka. ( Moj rodjeni brat dr.Velibor Krsmanovic, akademik,  je redovni  profesor 

biohemije Unverziteta u Lionu, Francuska,  clan je SANU). 

 

Umesto zahvalnosti, priznanja i podrske, ja sam sada izlozen maltretriranju sudova, siromasan sam 

covek na ivici socijale, moja penzija je 250 evra, u dugovima sam, ne mogu da placam dazbine, da 

izvrsavam obaveze prema sinu, i dalje sam izlozen pritiscima od strane istih onih koji su ovu drzavu 

doveli do sadasnjeg kolapsa i nestajanja. Od nepokretne imovine imam samo jednosobni stan velicine 

35 kvadratnih  metara, koji sam dobio od firme Galenika-ICN kada sam imao 61 godinu. Od 

pokretne imovine imam samo TV star 20 godina, nemam auto, imam polovan PC i neophodan  

namestaj. Ja sam socijalni slucaj. Ono sto imam od prihoda trosim na sudske i druge sporove sa 

kriminalcima . 
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Tomislav Krsmanovic,                                                                                                    2.4.2008  godine 

Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik                                                                                                     

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu  

 

 

 

STANJE  U  SUDSTVU- PROIZVODI  KRIMINAL I  RUSI  SRBIJU. 
 

Sudstvo Srbije je u dubokoj i slozenoj krizi koja se produbljava. Sudovi odlazu odluke, cesto su 

pristrasni i nepravicni. Sudske takse su enormne, advokati su skupi a cesto nemocni. Umesto da 

snose posledice sto nepravicno sude, sudije bivaju nagradjeni visokim platama. Ovakve visoke plate 

sudija ne poboljsavaju kvalitet  njihovog rada nego ih ohrabruju u nepravicnosti, misle da su 

prevarili javnost. Sudeonici  placaju visoke sudske takse, cime dodatno bivaju kaznjeni, jednom 

nepravicnim sudskim presudama, drugi put udarcem po dzepu kroz takse.  

 

Ranije u vreme Tita i Milosevica, sudstvo je bilo PARTIJSKO. Danas imamo navodno NEZAVISNO  

SUDSTVO. Ustvari to je  PRIVATIZOVANO  SUDSTVO, koje je licni servis TAJKUNA. Gradjani 

su sasvim opravdano ogorceni na masovan sudski teror na koji mnogi zele da odgovore 

kontraterorom, sa cime se nikako ne slazemo, treba se boriti nenasilno, argumentima. 

 

Iako ima podosta postenih i strucnih sudija, ali zastrasenih, ipak vecina sudija povrsno (pogresno) 

zakljucuje da tako  cineci produzavaju svoju vlast i moc, privilegije, da ce onemoguciti one koji ih 

mogu tuziti za ranije nepostovanje zakona, da mogu zastititi svoje prijatelje i klanovce, da mogu 

donositi nepravicne presude da za to dobiju mito, da stite  nezakonite privatizacije, da podesavaju 

tranziciju….( a ne vide da slabe Srbiju). 

 

Mnogi advokati kazu da pojedine sudije treba vratiti u klupe Pravnog faklteta, ili ih poslati u celije. 

Tuzna ilustracija stanja duha nasih sudija je da iako smo u 21 veku,  sudije se ponasaju kao da su jos  

u vreme Tita i Milosevica ( samovolja, arbitrarnost , beneficije). Zaboravljaju da je ovo Srbija  a ne 

SFR Jugoslavija, borimo se za Kosovo, ugrozene su nam pokrajine, oko nas  su svugde clanice NATO 

pakta. Narocito su zabrinjavajuce njihove hajke i omraze prema nekakvim imaginarnim nepr 

ijateljima  koje nastavljaju besomucno donkihotski da masovno kaznjavaju nepravicnim sudskim 

presudama po losoj navici iz prethodnog perioda. Medju sudijama ima mnogo istinskih faraona,  

smatraju sebe nedodirljivim. Otkud takva psihopatska odbojnost prema pravicnim presudama, 

sudije automatski navijaju za prekrsioce? Dok sude u beskraj, mnogi sudeonici ce poumirati, sto je 

lesinarstvo ( nekrofilija). Imaju neodoljivu naviku da ―namagarce‖ sudeonike. ( npr. skrivene 

intervencije, navodno NEZAVISNO SUDSTVO,  masovni strajkovi  za ―zasluzenim‖ povecanjem 

plata, visim taksama, itd).  Radi se o prevazidjenim samoupravnim mundjaroskim-muckaroskim  

psihologijama iz prohujalih decenija, nama su potrebne nove, drugacije sudije. 

 

Cime ruse naciju i drzavu. Jos drevni Kinezi  su znali da je najbrzi nacin da se jedna nacija pobedi 

bez rata, da se u nju pusti  virus bezakonja, tako su samourusili Jugoslaviju, ista sabotaza se 

nastavlja nesmetano dan danas. Srbija je bila najveca i najjaca za vreme Cara Dusana,  jer je tada 

bio postovan zakon. A mi danas imamo nepravicno sudstvo, zato Srbija postaje patrljak. 

 

Ustvari sudstvo je instrumentalizovano spolja da opstruira preporod-to sudije moraju da znaju.  

Budimo mudri: Evropski sud za ljudska prava iz Strazbura ovde lukavo ohrabruje sudsku nepravdu, 

 dosada je prihvacen simbolican broj zalbi, a vecina je ugrozena, medjunarodne organizacije dvolicno  

tvrde da ovde ima napretka, reformi. ( netacno ). Tako medjunarodna zajednica  jaca iznutra 

 bezakonje, izopstava nas iz Evrope (a na recima se zalaze za unapredjenje  ljudskih prava u Srbiji).  

 

Zahtevamo NAJHITNIJE REFORME, kadrovske promene, sve sudije koje sude nepravicno treba 

ukloniti iz pravosudja. Ukoliko se ne sprovedu brze i korenite promene, nastavice se ubrzano 

nepopravljivo  rastakanje Srbije. SAVET  POKRETA .  
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- 3 април 2008.године. Допис директору  Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије. 

-  

Tomislav Krsmanovic                                                                                                         2.4.2008 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja RADA TRIJIC 

NACALNIK Opstina Ljubovije 
 

Postovana Rado,  

 

Rekli su mi u Ministartstvu ekonomije i regionalnog razvoja Srbije , da se moze konkurisati za 

bespovratna sredstva za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008 godine, pozivam se na UREDBU o 

dobijanju sredstava za infrastrukturu u turzimu u 2008 godini, koju sam Vam nedavno dostavio. 

Sanse su realne da dobijemo, ali  u krajnoj instanci zavisi od broja konkurenata i njihovih 

argumenata. Napominjem da ovde imam jake podrzavaoce ( npr. G.Mirkovic iz Kabineta Djelica je 

pre jedno dve nedelje poslao poruku na Vas email). 

 

Vredi pokusati, nista ne mozemo izgubiti, samo mozemo dobiti. Mene ovde podrzavaju, ovakva ideja 

formule razvoja tamosnjeg turizma ovde nailazi na simpatije. Stojim na raspolaganju da ovo 

uradimo, to nece uzeti vremena da se uradi. Dacu uputstva ing Spasojevicu, a ja cu dostaviti plan 

projekata pod Glava III, tacka 6. 

 

Ali ja ne mogu konkurisati za ova sredstva za Cagelj Krsmanovica , samo zato sto nisam pravno lice, 

a taj uslov je neophodan. A to moze Opstina. 

 

Zato Vam predlazem da konkurise Opstina Ljubovija, u prilogu nize detaljan predlog sto se tice 

turistickih aspekata, a Vi dodajte ostalo. Molim Vas ispitajte ovaj ZAHTEV. Ukoliko bi ta sredstva 

dobili to bi bio znacajan podsticaj razvoju turizma u Uzovnici i Opstini  Ljubovija,  to bi bio zamajac 

koji bi pokrenuo raftingase, planinare , izletnike,  prolazn ike, i mnoge druge.  Ujedno bi to bilo 

priznanje meni za rad za nas kraj, to bi me jos vise ohrabrilo. Meni su ovde u ministarstvima 

predlozili da u Uzovnici ( sada resavam pitanje kuce), otvorim NVO za razvoj turizma u tesnoj 

saradnji sa TO Ljubovija. U potvrdnom, molim da mi se da svojstvo da kao  volonter-saradnik 

Opstine nadzoravam Cagelj Krsmanovica, a posto cu se ovde truditi da dobijemo tu donaciju, dakle 

ima moje znacajne zasluge, onda da mi se daju  na koriscenje NASTRESNICA i MALI  SPLAV ( 

Glava III, tacke broj 6, a,b ) na 10 godina, automatski da mogu  produziti jos 10 godina, i mogucnost 

kupovine po ceni donacije. 

 

Mislim da Opstina Ljubovija moze doneti ovu odluku bez Vodoprivrede. Danas su mi javili iz 

Hidrometeoroloskog zavoda da su uradili uspesno  ( videti tacku 3, iz njihovog pisma meni od 29 

februara ), idem da je uzmem. Onda saljem u Vodoprivredu, ali su mi potrebni dokumenti iz tacke 

1,2, ( iz katastra u Ljuboviji), i iz tacke 5 i 6( od Opstine Ljubovija). Sve ovo ako zatreba, ukoliko pak 

Opstina podnese ZAHTEV za sredstva , onda ja ne treba da trazim od Vodoprivrede. 

 

Evo NACRTA  ZAHTEVA ZA KORISCENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA. 

 

Pravo na koriscenje ovih sredstava imaju organizacije u tacki 1, Glava V.UREDBE. Zahtev se 

podnosi Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj-Turizam. Mi mozemo konkurisati samo za 

sredstva predvidjena u tacki  16, Glava IV. Ispunjavamo, onako kako ja vidim, uslove iz Glave III 

Namena sredstava iz  svih tacaka, ali isticem tacke 2, 3, 4, 6, 7. 

 

Evo moga OBRAZLOZNJE koje se tice turizma: 

 

Drinsko ostrvo zvano ―KRSMANOVICA CAGELJ‖ se nalazi u selu Uzovnica kod Ljubovije, 

pripada Srbiji, Opstina Ljubovija, dugacko je oko 700 metara kada je vodosta nizak , u ovome 

slucaju pocinje kod Kucevackog sokaka i zavrsava se blizu  Krsmanovica groblja, sirina ostrva je od 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                3.4.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin Milan DACIC, DIREKTOR REPUBLICKOG 

HIDROMETEOROLOSKOG ZAVODA  

 
 

Predmet: RACUN za izradu tehnicke dokumentacije za uredjenje ostrva u Drini-od 

01.04.2008 g, Broj: 92-I-1, 159/2007 g. 

 

Postovani gospodine DACICU, 

 
Obratio sam se nedavno Vasem Zavodu Zahtevom za izradu pomenutog proracuna, izvolite nize u 

prilogu. Ovaj Zahtev je uradjen 1.4.2008 g, na cemu sam zahvalan Vasem Z avodu. Uz uradjeni 

projekat je prilozen Racun na 3.000 dinara. 

 

Imam jednu molbu u vezi ovoga racuna. 

 

Naime ja sam magistar marketinga tur zima u penziji,  vec cetiri godine radim volontreski na 

formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u mom rodnom kraju u Opstini Ljubovija, Srbija, 

primenjujuci nauku, istrazivanje skrivenih potencijala, videci u nauci mogucu polugu razvoja ovoga 

kraja, da zivne, da privuce turiste, da podstakne vanpansionsku potrosnju, da unapredi lokalnu 

ekologiju, doprinese koriscenju lokalnih ljudskih resursa i prirodnih potencijala, da Opstinu 

Ljuboviju izvlaci iz zaostalosti. Ulagao sam za ovo vreme skoro svakodnevni rad, energiju, trosio 

licni novac ( troskovi telefona, oko 5.000 mesecno), dakle, tokom sezone 2005 godine sam ostvario u 

selu Uzovnica kod Ljubovije na Drini oko 600 turista/nocenja ( ranije NULA), i 400 jednodnevnih 

komercijalnih spustova niz Drinu ( ranije sem Drinske regate nije bilo takoreci nijednog, uspeo sam 

da Drinsku regatu komercijalizujem), u 2006 godini sam ostvario jos bolje rezultate, u j 2007 godini 

rezultati su osetno bolji. Imam podrsku Opstine Ljubovija ( izvolite proveriti), gradjana, moj 

KNOW-HOW, primeri, su inspirisali lokalne turisticke poslenike , ova regija sada tako dobija novi 

polet, videci u turizmu mogucu odrzivu sansu razvoja.  

 

Postigao sam valjane rezultate, implantirao formulu odrzivog razvoja turizma u ovom delu Srbije,  

bez ikakvih investicija, sto se moze potvrditi od osoba u dalje navedenim referencama:.  
  

Misljenja opstinskih funkcionera, turistickih poslenika, planinarskih vodica, koji su sa svojim 

grupama proslog leta bili u nasoj reziji u planinarskom prihvatilistu-smestaju u Uzovnici, kod 

Ljubovije na Drini, Srbija: 

-Rada Trijic, nacalnik Opstine Ljubovija, tel..015-661940,661411 

-Dragoljub Petrovic Cale, direktor Turisticke organizacije , Opstina Ljubovija, 063-353670  

-Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com  

 -Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; GeoOlsson@hotmail.com  

 -Rade Lazic, PD"Kopaonik", tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zorica Jakovljevic, PD"Kopaonik", tel.011-2469568 

-Tanja Tursijan, PD"Kopaonik", tel.011- 

-Dusan Bobic,PD"Sremski Karlovci" tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD" Pobeda ",tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD" Pobeda ", tel. 011-3557861-Dragan Petricic, PD"Zeljeznicar",tel.stan 011-

3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD"Zanatlija" Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD"Sabac", tel.015-327535;063-308922 
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-  

Рада Тријић, Началник Општине Љубовија. 

 

Документ број 204А. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                        3.4.2008 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja RADA TRIJIC 
NACALNIK Opstina Ljubovija 
 
 

Postovana Rado,  
 
Nadam se da ste imali vremena da pogledate jucerasnju moju poruku. Razgovarao 
sam potom sa g.Kokunekoskim, iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj( 
Mob.tel. 065-8188048, 011-3139689 ) , on i j saradjujemo, vrlo je ljubazan, on mi je 
kazao da ce verovatno  RASPORED SREDSTAVA iz Tacke  16  biti prosiren i za druge 
svrhe ( zbog povecanog interesa). On kaze da Opstina Ljubovija zna kome i kako da 
se obrati, smatra da je potrebno se obratiti STO PRE. Molim Vas Rado pozovite ga da 
Vam kaze detalje. 
 
Dobio sam IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA UREDJENJE OSTRVA( ADE) U 
UZOVNICI, ukoliko zelite da Vam je posaljem recite, ukoliko vam treba ako Opstina 
bude zahtevala da dobije saglasnost od Vodoprivrede, da ne trazite ponovo od 
Republickog hidrometeoroloskog zavoda( Koliko se secam Vodoprivreda kaze da to 
moze Opstina odluciti bez njih?) .Ja cu podneti Zahtev Vodoprivredi jer sam to 
zapoceo, imam jos nekoliko dana vremena, onda cu zamoliti Opstinu da izda pismena 
iz tacaka 5 i 6 ( iz njihovog pisma meni), a takodje cu morati pribaviti Kopiju plana 
katastarskih parcela ostrva, i Prepis posedovnog lista nepokretnosti ovih parcela ( 
ako bude i Opstina trazila ovo do Katastra mozemo koristiti zajednicki ista 
dokumenta). Imam rok da dostavim Vodoprivredi sva dokumenta do 10 aprila, dakle 
moram brzo raditi. 
 
Imam u vidu i neke druge moguce donacije. 
 
Molim Vas da mi kazete u ponedeljak Vas stav u vezi eventualnog zahteva sredstava 
za infrasrukturu ostrva Cagelj, kao i u vezi eventualnog zahteva od Vodoprivrede? ( 
jer se moram ravnati radi podnosenja dokumentacije Vodoprivredi.) 
 
s-postovanjem 
Tomislav Krsmanovic 
 

 



2269 
 

 

Документ број 205. 

                                     PLAN  AKCIJA  PROJEKTA ―DRINA  2008‖ 
 
-Opstina Ljubovija, Rada Trijic, Cale-7 april, sta su odlucili u vezi obracanja za 
sredstva Cagelj, infrastruktura 
-Da li se obratiti Katastru ? 
-Kompletirati dokumentaciju  za  Vodoprivredu: Katastar, Opstina Ljubovija ( tacke 5 
i 6) 
-Kuca, Cagelj-napraviti Gradjevinske projekte, BIZNIS PLAN, prevesti na engleski  
 
-SREDSTVA-Konkurisati : Obestecenje, Lalica, MERRSrbije, Ministarstvo 
poljoprivrede, Start Up krediti-Draga Kljajic, NIP-Rural, Ministarstvo za dijasporu, 
Nj.K.V.P.A.Karadjordjevic, Oleg Dziza, Mirkovic Dragan, 3619831,820, dmirkovic@sr.gov.yu,  

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj-15300, Karadjordjeva 2, Loznica, Danijela 

Milutinovic, 015-898400,898401, 063-866712. dmilutinovic@lo.sr.gov.yu, vrlo 

kooperativna, Ristanovic, De Rocco; Fond za razvoj R. Srbije, 3037388,2621822, 

office@fondzarazvoj.sr.gov.yu, email pslat 22.11.07, 11.1, 14.1.08 -zvati , Olivera 

Bozic., 3037388, 3037388, fax-2627214, office@fondzarazvoj.co.yu, Dijana 

Talinacki-2628636, 064-6422128, cekati Uredbu – -Dinkic, G17, 

office@g17plus.org.yu, 3344459,3344930, Ana Pesikan, Bojan Bajcetic, Andrej -

Pesikan-3342400 ,lokal-256, G 17 Plus-Dinkic, 3344459, 

office@g17plus.org.yu;Aleksandra Raseta, Min nauke,brana Bajcetic-web master; 

dato Goranu Petkovicu;-Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza R Srbije, 

Vlajkoviceva 3/V sprat, t.3398550, 653,545, fax-3398814, Aleksandra Pastor-

t.3398629, aleksandra.pastor@sieppa.sr.gov.yu, vrlo ljubazna, ne turizam, da se 

raspita, ;-Regionalna privredna komora Valjevo, Biljana Vukomanovic, 014-

221721, na bolovanju, zvat je 8.1.08, biljana@rpk-valjevo.co.yu,poslato 300.11.07, 

Drago Krstic, 014-231395, Ljilja Stanojevic-014-233957,290380, 064-6411240,063-

7709405,-Care int. Beograd,3559355, Care Int Srebrenica, Vladislav Vlajic, 

+38756440341, Mob.tel-38761101727, vvlajic@carenwb.org-poslat e mail 8 .2.2008 g 

-Beogradski eko centar Ruzica Blagojevic, 3240516, 3248126, bgec@isp.092.net-

21.12.07;-Gospodin Oleg Dzyza , Ambasada Rusije, tel.3611323, fax-3611900,( 

poslat 22.2.08) e-mail-oleg_dzyza@mail.ru ( poslato 22.2.08).,;-Stanimir Zornic, 

DSS PREDUZETNICI Mob.tel-063-366531, t.3232633, suzornic@gmail.com-poslata 

25.2.08, ;.Pojedinci: Marko Krsmanovic-064-1595187, Mica Tadic, Gradinski, Oleg 

Gzyza, Stanimir Zornic, DSS-063-366531, Velizar Pavlovic, Sasa Sreckovic-064-

2612228, p.2625140, st.469055, etnomuzej@yubc.net-13.2.08, www.izvor.org.yu, 

poruka, dr.Jovan Popesku, st.2620844, p.2698206, 063-200188. 

 

-Ljubovija, Sluzba Opstine za vodoprivredu, 015-661411,lokal 21 

-Loznica, DP Erozija, 015-875655, 875644 

-Mico Simic, geometar 

-Brano Bajagic, 2697811, 064-2096709, village@ptt.yu 

-Rakic, Valjevo 

-Vitorovic, 015-661421,064-298786 

-Jovo Pucarevic, 015-666140 

-Vodoprivredna organizacija Ljubovija, Beograd 
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Ruza MRDJA                                                                                                                       7.4. 2008 godine   

Majdanska 27, 11030-Beograd 8 

Tel. 3551780 ( od 8-13 casova), Mob.tel.-064-3939146 

 

 

 

Gospodin ALEKSANDAR SASA JANKOVIC 

OMBUDSMAN SKUPSTINE SRBIJE 

 

 

Predmet: a.Neblagovremeno donosenje sudske presude od strane IV Opstinskog suda u Beogradu  

brojevi: 4601/98, VIII-3308/20, P.VIII-1353/0, P.XII-5321/02; b.Nezakonit postupak sudije IV 

Opstinskog suda u Beogradu , Predmet:spis broj XXVII  P-1353/2 

 

 

Ja sam vlasnik  sobe 128 u Samackom hotelu ul.Otona Zupancica 21 A na Novom Beogradu, koji 

sam otkupila od firme u kojoj sam bila zaposlena EI HOLDING Korporacia Nis.  

 

Ugovor o zakupu sam dobila 18.3. 1998 g Br.192 , (Ugovor o otkupu dala sam pare  5837/2000 dana 

19.6.2000 godine-overen pred IV Opstinskim sudom u Beogradu), tada sam imala pravo da se uselim. 

Osoba koja se tada zatekla bespravno stanovala u toj sobi , (sto je utvrdjeno komisijki)   Majkic 

Nikola, postar , je odbio da se iseli iako nije imao nikakvog pravnog osnova da ostane u sobi. 

 

Podnela sam TUZBU za izdavanje privereme mere za njegovo iseljenje IV Opstinskom  sudu 

30.10.1998 g P-4601/98. U medjuvremenu Majkic Nikola je podneo Tuzbu  IV Opstinskom sudu MJ-

XIII-P-5321/02 osporavajuci legalnost kupo-prodajnje radnje.  

 

IV Opstinski sud u Beogradu na glavnoj raspravi donosi presudu Posl.br,.XIII-P5321/02 BC/AM, 

kojim se odbija kao neosnovan  tuzbeni zahtev tuzioca Nikole Majkica,  ja na osnovu toga imam 

pravo da zahtevam da se on iseli. 

 

Podnela sam 5.11.2007 godine IV Opstinskom sud u u Beogradu sa molbom da sud nastavui moju 

parnicu broj Br.XVII P-1353/02. 

 

Doslo je do promene sudije zakazano je rociste za 10.6.2008 godine, broj Br.XVII P-1353/02.. Na 

moje  iznenadjenje ovaj sudija je izjavio da spor mora poceti ispocetka, posto je on nov.  

 

Iz iznetog se nedvosmisleno vidi da ovaj sudski spor traje vec 10 godina, da sudije rastezu da donesu 

pravicnu odluku. Novi sudija zahtevajuci da sve pocne izpocetka nagovestava da ce ovaj spor trajatai 

jos dugi niz godina. 

 

Molim VAS da ispitate  ovu PRITUZBU i da me zast ite  od flgrantnog sudskog bezakonja. 

 

Ja sam razvedena 1993 godine,  bez resenog stambenog pitanja, imam 20.000 penziju, ( koju trosim 

na advokate), loseg sam zdravlja, molim Vas da ovo uzmete u obzir da se STO PRE donese pravicvna 

presuda u moju korist. 

 

Ruza Mrdja  s.r. 
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         PORESKOJ  UPRAVI-REGIONALNOM CENTRU BEOGRAD,        

                                           FILIJALA  RAKOVICA  

         REPUBLIKA  SRBIJA, MINISTARSTVO  FINANSIJA   

          Broj 434-267/07, Datum-26.3.2008 , Beograd 

 

    

                                     Z A L B A        
 
Ovim ulazem u roku Zalbu na vase RESENJE O PRINUDNOJ NAPLATI  

 
                                                 O B R A Z L O Z E N J E 

 

Ne mogu da platim ovu taksu zbog sledecih razloga: 

 

1.Nesto se placa nekome ko ucini neku uslugu, da nesto vredno te sume. Ovaj sudski spor je trajao 

godinama , bio sam ugrozen od kriminalaca, II Opstinski sud me nije zastitio,  nego je podrzao 

nasilnike. Sada povrh svega trazi  od mene da platim ovu taksu. Taksu cu da platim onda kada sud 

zasluzi, kada sudi pravicno. ( Vecina gradjana tvrdi isto sto i ja, da su sudovi nepravicni). 

 

2. Ja sam predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, dobitnik vise priznanja, pisac, bio sam usao 

u decembru prosle godine u uzi izbor za GRADJANINA GODINE OPSTINE RAKOVICA, zalazem 

se za postovanje zakona, placanje takse bi ohrabrivalo prekrsioce. 

 

3. Ja sam siromasan covek, moji prihodi su do 250 evra mesecnom, izdrzavam nezaposlenog sina, ne 

mogu da placam dazbine, jednostavno nemam od cega, svaki mesec, nedelju dana sam bez dinara u 

dzepu. 

 

U nadi da cete usvojiti moje obrazlozenje 

 

U Beogradu 10.4.2008 g                                                                      Tomislav Krsmanovic         

- 
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Prvi opstinski sud u Beogradu                                                                                             VII.P.br.6888/02 

Beograd 

Slobodana Penezica Krcuna 17 A 

 

 

Tuzilac: Krsmanovic Tomislav, ul.Stanka Paunovica 70, 11090, Beograd 

 

Tuzeni: 1.Republika Srbija,Beograd 

             2.Drzava SRJ, Beograd 

 

DORADA TUZBE 
 

Dobio sam  vase RESENJE od 15.11.2002 godine kojim mi nalazete da Tuzbu koju mi vracate uredim , sto 

cinim u propisanom roku. Ja nisam od postara dobio nikakvu Tuzbu . Sto se tice uredjenja Tuzbe , 

ponavljam ono sto sam vec kazao vise puta , jos od 1994 godine vas sud odbija da uzme u razmatrenje  

moju tuzbu, a poslednjih godina stalno vracate Tuzbu sa istim obrazlozenjem. Konsultovao sam nekoliko 

nevladinih organizacija i advokata i oni su mi savetovali kako da postupim ,kao sto cinim ovoga puta. 

 

Ako i ovaj Podnesak vama ne odgovara izvolite me pozvati i reci konkretno sta treba da uradim,  u cemu je 

manjkavost mojih svih dosadasnjih podnesaka., da to ispravim. 

 

Postupajuci po vasem Resenju od 15.11.2002 godine uredjujem Tuzbu precizirajuci cinjenice na kojima 

zasnivam Zahtev, navodim dokaze koji potkrepljuju ove cinjenice, odredjujem osnov predt  i vrednost 

tuzbenog zahteva  i tako uredjenu Tuzbu vam dostavljam u tri primerka. Uz napomenu da sam vam vec u 

vise navrata prosledio vrlo veliki broj dokumenata-dokaza,izlazuci se velikim troskovima,  ovoga puta 

prilazem SPISAK PRILOZENIH DOKUMENATA na koji se pozivam u ovome dokumentu., i na osnovu 

koga mozete naci u vasoj arhivi inkriminisane dokumente. A vi imate u vasoj arhivi jos vise drugih 

dokumenata koje sam ranije slao. 

 

Od 1963 godine do danas sam zrtva represije i diskriminacija od strane tuzenih Vlada , bez povoda sa moje 

strane, i protivno Ustavu i medjunarodnim obavezama koje su vlade preuzele potpisivanjem medjunarodnih 

konvencija  i paktova, u pogledu postovanja ustava, zakona i garantovanih ljudskih prava. Bio sam zrtva 

politicke diskriminacije i represije zbog mojih moralnih, verskih i filozofskih ubedjenja, i kao moralno-

politicki nepodoban bio podvrgavan flagrantnim krsenjima mojih prava i torturama, od strane ili po nalogu 

sluzbenih organa tuzenika , bilo krsenjem ili zloupotrebom i nevrsenjem sluzbenih duznosti , na osnovu 

cega, po Ustavu i vazecim zakonima imam pravo na naknadu pretrpljene materijalne i nematerijalne stete, 

od oba tuzena solidarno, obzirom da se ne moze nesumljivo utvrditi stepen odgovornosti ni mera ucesca 

svakog pojedinog tuzenog u nastanku stete( cl, 154-157, 158, 172, 180, 206 Zakona o obligacionim 

odnosima). 

 

Moja prava nisam mogao zastiti u vreme vladavine prethodnog rezima jer je bio nepravedan i represivan. 

Postojanje tog rezima je fakticki bila nesavladiva prepreka da sudskim putem  ranije zahtevam i ostvarim 

pravicnu naknadu za nanetu mi stetu, te za to vreme u skladu sa cl.383 ZOO nije teklo zastarevanje za moja 

potrazivanja. 

 

Upoznajem da se nastavljaju krsenje mojih prava, i vrlo velikog broja gradjana uprkos pobede  DOS-a 

oktobra 2000 godine,sve do danas. A za sta postoje dokazi u prilogu. 

 

Predocavam vam da se od strane geo-politickog okruzenja i  pojedinih krugova medjunarodne zajednice 

sprovodi perfidna i vrlo opasna manipulacija sa lokalnim sudstvom i  kriminalcima  sa ciljem da ne budu 

sankcionisani za njihove zloupotrebe i tako budu ohrabreni da nastave bezakonje i tako ostvare dalje 

slabljenje zemlje i destabiilizaciju. To su danajski pokolini( sa zlom namerom-pozivanje crnca u goste i 

gojenje da ga onda pojedu).  
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Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu, Web: http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Dobar dan Marija,  

 

Nadam se da je bilo lepo na Divcibarama. Zelim Vama i  Vasima lepu ovu prolecnu nedelju. Ruza mi 

je predlozila da Vam se obratim za malu podrsku. Hvala unapred.  

 

Evo o cemu se radi: ja sam ekonomista u penziji, ekspert turizma, poreklom sa Drine, Ljubovija na 

Drini, Srbija, zelim tamo da dovodim turiste. Ima u rodnom selu oca Uzovnica jedno ostrvo u Drini, 

zove se KRSMANOVICA CAGELJ, dugacko 700 metara siroko do 70 metara, kako gde, pola godine 

ga Drina plavi. Od maja do oktobra je vodostaj mali, ostrvo od Srbije deli mali rukavac koji u toploj 

sezoni jednom dnevno presusi, uzvodno 60 km je Hidrocentrala Perucac, Bajina Basta, oni otvore 

jednom dnevno branu da rasterete jezero od vode, i onda voda poraste za oko metar i po i rukavac 

opet poraste, Opstina Ljubovija zeli da napravi leti mali pontonski mosic, da se moze nesmetano 

prelazit na ovo ostrvo. Meni su dali dozvolu za rudimentarnu NASTRESNICU i SPLAV. 

 

Ovo ostrvo je vrlo lepa oaza netaknute prirode, zelim tu da dovedem turiste, da napravim pod broj 1 

malu NASTRESNICU, i mali SPLAV ( sto je tek pod brojem 2). 

 

Radi se o vrlo skromnim, rudimentarnim  poduhvatima, pre svega o NASTRESNICI, a zatim 

eventualno o SPLAVU.  Kazem Nastresnica, SPLAV a to bi bilo za ovu pocetnu godinu nesto, vrlo 

rudimentarno. Ja sam penzioner vrlo skromnih primanja, treba da dobijem neku donaciju, crkavicu 

od ministarstva, traze NACRT I BIZNIS PLAN. Prvo da dobijem nacrt Nastresnice i Splava. Vi 

uradite sto mozete, nemojte nikoga drugoga anagazovati. To je mali posao, videcete sada dalje. 

 

Dakle, sada mi je potreban najrudimetarniji nacrt, da podnesem za dobijanje 

donacije, kasnije cemo doradjivati. 
 

Evo podataka:  

 

1. NASTRESNICA: bila bi na ostrvu, otvorena samo u sezoni, MAJ-KRAJ SEPTEMBRA. Onda bi 

bila demontirana jer Drina plavi ostrvo, i sklonjena u selu Uzovnica preko puta ostrva. Tj.nesto bi 

bilo demontirano, ali ostali bi stubici, nece ih valjda voda razlabaviti. 

 

Duzina: 8 metara, sirina 5 metara. Visina od zemlje 1, 5 metar. Pod od drvenih dasaka koje bi bile 

krajem septembra demontirane i prenete u selo. Visina od poda do krova recimo 3 metra.Krov od 

neke najjeftinije, najprost ije  materije, da bude cvrst da ga ne odnesu vetar, kisa, oluja, da se moze 

na kraju sezone demontirati takodje. Zidovi: od neke najjeftinje plastike, ali da bude crvrsta na 

vetar, oluju, kisu, delimicno providna, sa tri  strane, a sa cetvrte strane da bude otvor-vidik na Drinu 

i bosanske planine.  Prikljucak za struju, koja ce biti dovedena sa bandere na putu udaljene oko 150 

do 200 metara. Voda bi bila na ostrvu, iskopan bunar, predvideti vodoinstalaciju najrudimetarnije. 

Zasada bi se sluzila samo pica, bez hrane. Predvideti jedan cosak za mali sporet, frizider, lavabo, sto 

kao SANK. Ostalo STO VISE SLOBODNO za stolove i sedista. Iznaci resenje koje je najbolje, sto 

vise sedista to bolje, cak  na ustrb komoditeta, jer dolaze planinari u grupama od oko 50. Teren je 

zemlja-pesak, stubovi bi ostali, ne bi bili vadjeni. WC- van NASTRESNICE, CUCAVAC.  TUS 

KABINA van NASTRESNICE, voda iz izvora na ostrvu, ili iz Drine. 

 

2.SPLAV. Samo u sezoni, onda bi bio sklonjen u selu. SPLAV je drugorazredan.Na buradima, ili 

necem drugom. Dimenzije, recimo 6x5 metara. Krov od neke jednostavne cvrcse materije. Zidovi kao  

NA STRESNICA. Prikljucak za struju, vodu. WC na ostrvu. SANK, STOLOVI, SEDISTA. Voda je 

tu gde ce biti splav tisa nego Drina, ali je ipak prilicno brza, ne znam brzinu, npr, kao Sava u sredini 

matice, medjutim ako se pricvrsti sidrom, konopcima, stojace. Predvideti mali pontonski mostic 

rastojanja od kopna oko 3 metra. 
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Др. Обрен Цицовић: MOGUCA VRLO NEPRIJATNA I ZNENADJENJA NA  MAJSKIM IZBORIMA,  

A POGOTOVU POSLE NJIH.   
  
Srbiju opet zele da prevare, kao toliko puta ranije. Sledeci majski izbori nas mogu vratiti u  
kataklizmu slicnu onoj posle II Svetskog rata kada su nam na silu i prevaru ustolicili  ondasnji  
“spasit eljski” poredak. Sada nas nedovoljno opamecene i upucene u zavijutke vrlo slozene globalne  
politike, zele ponovo na prevaru da uvale u nove jos gore pogresne izbore. Onda ce kazati:”Sami su  
ih izabrali, Srbi vecite naivcine”. U pitanju je nesto drugo, naro d je decenijama raspamecivan,  
pretvoren u igracku prevaranata.   
    
Ne dozvolimo novu istorijsku prevaru! Objasnimo narodu, prosvetimo ga!   
  
Pre svega, gradjani su opravdano nezadovoljni. Ali nisu informisani. Jer sadasnji haos u Srbiji ne  
proizvodi zvanicna v last, nego mafijasi, i tranzicija, tu su i stetni postupci medjunarodne zajednice  
koja gura Srbiju van Evrope. Jos nema pravde pred sudovima, nije vraceno sto je oduzeto, gradjani  
nisu rehabilitovani ili obesteceni, nisu  im garantovane licna bezbednost i   imovinska sigurnost, vlada  
nezaposlenost, rasirena je korupcija, cvetaju nesmetano najuzasnije posasti. Dok vecina zivi na ivici  
siromastva ili vrlo skromno, u neizmernoj zebnji, dotle raskalasna skorojevicska manjina zivi na  
visokoj nozi, stvoren je sloj  bogatasa koji pije krv, plajcka i tiranise, privatizuje za bagatelu.    
  
Neznanje naroda lukavo koriste politicki rivali da tako blamiraju demokratsku vlast, i da navode  
vodu na svoj mlin obecavajuci lazno med i mleko, ohrabreni pljuju na svet. Ozlojedjeni  gradjani  
kazu da je «   siso Kurta, doso Murta   », svi su isti, izabracemo manje zlo. Ali se moze lako desiti da  
upravo izaberu vece zlo.   
    
Ne radi se nikako o izboru za Evropu ili za Rusiju, ili oMedjunarodnoj zajednici i Kosovu. Drugo je  
u pitanju: Srbija j e  podeljena na one koji zele RASKID SA PROSLOSCU i  druge KOJI ZELE DA  
BUDE KAO RANIJE. Ovi prvi su ojadjeni, ovi potonji  zele da ovekovece privilegije. Vesti  
manipulanti sa ispecenim decenijskim  iskustvom varanja naroda uspevaju cak da obmanu  
obespravl jenu vecinu da glasa za one koji su ih decenijama zavijali u crno, videci pogresno u njima  
spasioce. U danasnjoj uzavreloj Srbiji,  prevagu mogu neretko odneti emocije umesto razuma,  
izigrani glasaci mogu u maju  glasati protiv sebe, pucati u sopstveni gol . A usplahirena zvanicna vlast  
ukrivajuci sledjena od straha u predizbornoj kampanji sustinu - lose sudstvo i mafijase, ustvari  
kratkovido navija za rivale, gura glasace njima. Geo okruzenje suflira zapenusanim mesijama  
naviklim da krvare Srbiju, da njih  same agresivno kritikuje da im tako za nagradu navuce glasace, a  
opasno zastrasuje evropejce demokrate da ne smeju protiv njih reci ni rec, da od njih odbiju glasace.   
  
Sto moze vec na majskim izborima iznedriti  samozvane MESIJE, voditi u nepredvidive  po liticke  
turbulencije i nazadovanja. A na radost nasih neprijatelja koji ce biti najsretniji od svih njihovom  
novom istorijskom prevarom «   naivnih   » Srba i Srbije. Posle povratka Benbele iz francuskog zatvora  
i Mendele iz Juznoafrickog, krenulo je u obe zem lje u pocetku lepo, sada su ove zemlje u nevidjenom  
rasulu.  Srbiji moze u pocetku u krenuti  

Srbiji, moze krenuti u  
 med i mleko, kao sto je bilo posle  Drugog svetskog rata, a kada narod bude progutao udicu  
ka o i onda, nastace kao i u prethodnoj Jugoslaviji nevidjeno rasulo. Srbiju ce tako na providnu  
prevaru definitivno podmuklo dotuci.   
  
Ukoliko demokratska vlast ne uspe da se energicno obracuna sa mafijasima i svima onima koji  krse  
zakon, ako ne izadje pred  naciju sa cinjenicama, da svako vidi i zna, ubrzace se osipanje nihovog  
glasackog tela. Pobedice na prevaru i dotuci Srbiju  isti oni koji  su dotukli  Jugoslaviju. I dobiti za to  
jos masniji car nego li ranije. Izlaz: Ipak, ispravne procene, sloga, ne lic ni car nego interes naroda.  
Ipak, svi smo u istom camcu.  SAVET POKRETA.   
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HOCE  DA  DOTUKU  SRBIJU   POMOCU ONIH  SA  

KOJIMA  SU  RAZORILI  JUGOSLAVIJU   

  
  
Srbija se sada nalazi u krajnje opasnoj poziciji, nas mogu vratiti ponovo u tragedije pogubne  
proslosti. Srbiju ponovo muntaju, prave joj zamke, ne daju joj da se uspravi. Na delu su vekovne  
predrasude  prema”primitivnim Balkancima, nedoraslim Slovenima”, DIVIDER ET IMPERA, njih je lako varata, 

robiti.  Smatraju da kada se jednom navuce vekovni jaram ne treba ga skidati  dok ne moras, marva samo  
bleji i muci, svadja se i ujeda medjusobno. Robi dok mozes !    
  
Nase je pravo da  se ne damo, branimo se! Dokazimo im da nismo nedorasli, da shvatamo igru,  
znamo za jadac, da nismo nedorasle plemenske poglavice nego da smo Evropljani. Hocemo u 

Evropu.ХоOnda ce nas oni  sami uvazavati kao  sebi ravne. Dokle god nas budu mogli muntati bicemo u njihovim ocim a  
“balkanska mazohisticka raja koja ne zasluzuje slobodu i demokratiju, nego jedino bic i mamuzu”.    
  
Hocemo u Evropu. Znaju oni dobro da je nas nemoguce pobediti u otvorenom ratu, ali znaju jos bolje da 

lako padamo  na lukavstva i prevare. A prevara je podla: oni imaju ovde  svoje ljude koji neprepoznati iz potaje  
mucki mute vodu. Oni iz geo-okruzenja  koji su pomocu komunisticke decenijske lukave prevare 

prethodnu  Jugoslaviju iznutra i spolja samourusili,  sada se lacaju oprobanog recepta koji se pokazao kao  
vanredno efikasan u prethodnom sla bljenju nase drzave: hoce opet da ustolice iste one raspamecene  
koji su rasturili Jugoslaviju, da sada pomocu njih (mafijasa, tajkuna, kriminalaca)  definitivno  
lukavo na prevaru, dotuku Srbiju.   
  
Budimo mudri. Prozrimo ovu izuzetno opasnu manipulaciju. Sva dje medju politickim strankama oni  
proizvode, jacaju, hoce da dovedu asocijalne, nedorasle, da ponove prethodni razorni birokratski   
eksperiment. Da nas definitivno dotuku, da dokazu svoju reakcionarnu rasisticku tezu da smo mi  
niza ljudska bica. Ako se ne  osvestimo ocekuje nas posle majskih izbora nevidjeno zlo.   
Stvorimo ispravne procene, slozimo se! Ne nasedajmo na podele i zavade koje oni seju medju nama,  
medju politickim strankama, NVO, u svim sferama. ZAVADI PA VLADAJ.  Samo budala udari dva   
puta palc em u isti kamen u svome dvoristu. Sloga, ispravne procene, sad ili nikad! HOCEMO U EU.   
  
SAVET POKRETA   
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Gospodja RADA TRIJIC 
NACALNIK Opstina Ljubovija 
 
 
Postovana Rado,  

 
Imate sada tehnicke skice i troskovnik za NASTRESNICU I SPLAV na Cagelju Krsmanovica 
u Uzovnici.  Ukoliko imate  zaista nameru da se obratite Ministarstvu za ekonomiju I 
regionalni razvoj, nadam se da nije kasno, izvolite porazgovarajte sa g.Kokunekoskim, iz 
Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj( Mob.tel. 065-8188048, 011-3139689 ) , on je 
vrlo kooperativan , pozivam se na moju poruku Vama do 3 aprila, on mi je tada kazao da ce 
verovatno  RASPORED SREDSTAVA iz Tacke  16  biti prosiren i za druge svrhe ( zbog 
povecanog interesa). On kaze da Opstina Ljubovija zna kome i kako da se obrati, smatra 
da je potrebno se obratiti STO PRE. Molim Vas Rado pozovite ga da Vam kaze detalje. 
 
 
s-postovanjem 
Tomislav Krsmanovic 
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Gdja /gdjica IVANA DJURDJEVIC, 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije 

 

 

Postovana gdjo/gdjice DJURDJEVIC, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom i korisnom razgovoru i savetima. Ja sam ekonomista ekspert  

marektinga turizma, radim na razvoju turizma na Drini, Opstina Ljubovija. U kontaktu sam vec 

nekoliko meseci sa g.g.Kokunekoskim i Jovanovicem, narocito sa ovim prvim. Oni znaju moje 

rezultate i o cemu se radi. Pokrenuo sam turisticki zamajac u Opstini Ljbovija, izvolite videti 

reference iz Opstine Ljubovija. Zelim da uradim mnogo vise. 

 

Hocu da konkurisem za bespovratna sredstva n na osnovu vase Uredbe o utvrdjivanju Programa 

rasporeda i koriscenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008 godnu, 

tacka 16, za posebne turisticke projekte. 

 

Molim bacite letimican pogled, recite mi Vase misljene, sta da dodam, doteram? Neka mi to kaze 

g.Kokunekoski takodje?  

 

Evo moga kratkog OBRAZLOZNJE, iza toga je detalan BIZNIS PLAN: 

 

Drinsko ostrvo zvano ―KRSMANOVICA CAGELJ‖ se nalazi u selu Uzovnica kod Ljubovije, 

pripada Srbiji, Opstina Ljubovija, dugacko je oko 700 metara kada je vodosta nizak , u ovome 

slucaju pocinje kod Kucevackog sokaka i zavrsava se blizu  Krsmanovica groblja, sirina ostrva je od 

50 do 100 metara kako gde. Od toga je oko 450 metara pod sumom i sibljom, ostalo je obala 

pokrivena malim kamencicima i sljunkom. Vodostaj je nizak uglavnom leti,  ali i u letnjim danima 

ima svakodnevnih znacajnih varijacija nivoa vode  jer Hidrocentrala ―Perucac‖ kod Bajine Baste 

udaljena oko 60 km uzvodno, jednom dnevno ispusta vodu iz akumulacionog jezera, vodostaj svaki 

dan poraste , rukavac koji  sa strane Srbije pase ostrvo nadodje  ne moze da se  onda pregazi na 

ostrvo, duzina ostrva se smanj za oko  150 metara.  

 

Ovo ostrvo je istinska oaza ciste prirode, izuzetno privlacno,  na njemu ima mala plazica gde se leti  

kupaju deca, na njega dolaze ribolovci, ponekad navrate znatizeljni prolaznici, tu se zaustave 

kajakasi,  oni koji obavljaju rafting spustove Drinom, tu se nalaze stanista drinskih ptica. Pogodno je 

za koriscenje samo u toploj sezoni, maj-oktobar. 

 

U selu Uzovnica je poslednjih nekoliko godina doslo do znacajnog razvoja seoskog turizma, u 2007 

godini e u ovom selu je ostvareno 800 turista /nocenja,  koji su ostvarili oko 1.000 jednodnevnh 

spustova/raftinga Drinom, poceli su da dolaze planinari, raftingasi,  studenti, penzioneri, i drugi, ovo 

ostrvo izaziva njihov izuzetan interes, izrazavaju zelju da se na ostrvu kupaju, pecaju, kampuju, 

borave i odmaraju, rekreiraju na razne nacine. Ali zasada to nije moguce u dovoljnoj meri, jer nema 

mostica , odu na ostrvo, voda nadodje svaki dan, ne mogu da se vrate. Dakle, neophodan je mostic ili 

mali ponton. Na ostrvu nema nikakve infrastrukture, vode, struje, ponude pica ili hrane, prenocista,  

pogodnog prostora za pristajanje brojnih malih sportskih plovila koji u toplim mescima prolaze 

Drinom, nema staza, kontejnera za otpatke. 

 

S- ovim u vezi predlazem zahtev za bespovratna sredstva  za sledece Namene iz Glave III: 

 

-Tacka 2: a.za  izgradnju malog Pontonskog mostica( videti u Biznis planu) 

-Tacka 3: dovod struje, voda ( ima je na ostrvu na svakom koraku), bandera se nalazi blizu, na putu. 
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          KRSTARENJE DRINOM I   

       ZVORNICKIM JEZEROM  

 
                             

    Srednji tok Drine-granice izmedju Srbije i Republike Srpske, Bosne) 

 

                 

    PODJITE SA NAMA U NEZABORAVNU AVANTURU, 

OTKRIJMO ZAJEDNO NEPOZNATE CARI  BUKOVA  

DRINE I ZELENOPLAVIH  DUBINA NJENIH JEZERA 
 

                     NOVO! SENZACIONALNO! 
 

Cene-jednodnevni spust Drinom,dvadesetak km, oko 6-7 casova sa pauzama , 500 

dinara; Dvodnevni-1000 dinara;Trodnevni 1500 dinara.Jednodnevni obilazaka 

motornim camcima Zvornickog jezera( oko 3,5 do 4 casa) 750 dinara. 
 

Za polaznike krstarenja su obezbedjeni komforan smestaj i ishrana u seoskim 

domacinstvima po vrlo pristupacnim cenama: Prenociste-Dorucak; Rucak Vecera-

10 eura 

 

Cetvorodnevno, Trodnevno, Dvodnevno ili Jednodnevno. krstarenje. Sve po vasoj 

zelji.Cene vrlo pristupacne:  , Cetvoro dnevno-Drinom tri dana( Prvi dan:Rogacica- 

Trijesnjica 22 km; Drugi dan Trijesnnjica-Ljubovija 18 km; Treci dan Ljubovioja-

Velka Reka 18 km; Cetvrti dan-Krstarenje Zvornickim- drinskim jezerom od 

Velike Reke ka Zvorniku  trajanju od oko 3,5-4 casa); dva dana , jedan dan 

Zvornickim jezerom. Cene:Jednodnevno Drinom-500 dinara; Dvodnevno Drinom-

1.000 dinara; Trodnevno Drinom-1.500 dinara. Jednodnevno-Zvornickim jezerom 

750 dinara., 
 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije 

opasna kao Tara ili Lim, ali je mnogo veca, spust je vrlo uzbudljiv. .Spustove 

obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici tece kroz planine, 

gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki 

piju. 
 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), 

sa osam komora, u svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve 

legalno, po propisima. Vreme spusta sami odredjujete, neophodno je da bude 

najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset camaca)... 
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PONUDA  IZLETA  ZA PLANINARE  NA  DRINSKE   PLANINE, 

reku DRINU,   ZIMA –PROLECE-LETO-JESEN 2008 godina,  . 

 
1.Reference 

 

Reference i misljenja planinarskih vodica koji su sa svojim grupama proslog leta bili u nasoj 

reziji u planinarskom prihvatilistu-smestaju  u Uzovnici, peli se na obliznje planine, 

posecivali Manastir Soko,  i obavili u nasoj reziji spustove niz Drinu: 

 

-Rade Lazic, PD‖Kopaonik‖, tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zoran Makitan, PD Kikinda, tel-stan:0230-21414; posao:0230-23510 lokal 123;063-593984 

-Dusan Bobic,PD‖Sremski Karlovci‖ tel.stan 021-849287;posao-021-4895074;Mob.tel-064-

2036938 

-Sveta Ljubinkovic, PD‖  Pobeda  ―,tel. stan 011-2333334;063-247975 

-Bosko Stanojevic, PD‖ Pobeda ―, tel. 011-3557861 

-Dragan Petricic, PD‖Zeljeznicar‖,tel.stan 011-3946745; posao-011-3972929; Mob.tel-064-2748632 

-Dait Ruben, PD‖Zanatlija‖ Novi Sad, tel.021-468189; Mob.tel-063-511395 

-Dule Valterovic, PD‖Sabac‖, tel.015-327535;063-308922 

-Rada Pavlovic, Udruzenje penzionera Novi Beograd, tel.063-7255154 

-Dragoljub Petrovic Cale, zaduzen za turizam, Opstina Ljubovija, 063-353670 

-Dragan Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel. 

 

 
 

I.Jednodnevni izleti  
 

Program broj 1 –Mackov kamen,Kosuta Stopa, Kosturnica 

 

Polazak iz Beograda u 7 casova, preko Sapca, Loznice, i Malog Zvornika do vrlo slikovitog 

klisurastog sela Donja Tresnjica( oko 160 km, celo vreme asfalt), gde se stize oko 10 casova i 

30 minuta. Uspon na Mackov kamen( 923 metra n v)  oko 10 km, dolazak  oko 13 casova, na 

planini Jagodnji gdje je bila velika bitka u Prvom svetskom ratu i gde je sazidana Spomen kosturnica. 

Povratak natrag do sela Donja Tresnjica, oko 15 casova , ukrcavanje u autobus, odlazak u selo 

Uzovnica( oko 40 km udaljeno) na rucak.Rucak 16-17 casova. Povratak za Beograd u 17 

casova , dolazak u Beograd oko 22 casa. 

 

Broj  2:Manastir Soko 
 

Polazak iz Beograda u 6 casova 30 minuta za Manastir  Sveti Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom 

celo vreme)  preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, 

levo ima strelica pokazuje za manastir  Soko 

 

Dolazak u manastir oko 1o  casova 30 minuta .(oko 400 metara n.v) 

 

1o c 30 minuta do 11 casova 30 minuta -razgledanje Manastira 

 

11 casova 30 minuta 12  casova 15 minuta  -uspon na cuvenu tvrdjavu Soko grad  iz vremena Turske, 

sa sedam kapelica u kamenu, zidinama. 

 

Opcija 1: 11 casova 30 minuta , uspon na Rozanj 970 metara, 14 casova 30   minuta, 14 casova 3o- 16 

casova-povratak u Manastir sa Roznja 
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Дрина у Узовници. 

 

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Serbia 

Tel.381.11..3511829; Mob.tel-064-3095176 

Pokret@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~tom, Go on English 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Friends,  

 

Come join us for an unforgettable time, and experience these beautiful rivers, eagles, caves, working 

mills from medieval times, meet our  honest an friendly hosts, authentic folklore all in peace and          

tranquility of untouched nature. 

 

We offer: 

 

          1.RAFTING down the river Drina, this powerful, exceptionally beautiful  mountain river: rubber 

boats with licensed guides, and 8 partition walls  for up to 10 persons, or a tree trunk boat (smaller 

boats, as well as  lifesaving vests, and insurance are available). Drina is not so  dangerous for rafting as 

her upper tributaries, Tara and Lim, since it  is a wider river with smaller falls, but it is still very 

exciting, rich  and foamy, and enchanting with lovely sceneries of untouched 

nature. One day rafting excursions on Drina-10 euros only (two, or three 

day trips   also available)! 

 

          2.LODGING IN MOUNTAIN VILLAGES, OR THE VALLEY NEAR DRINA 

(VILLAGE  TOURISM) The price is 10 euros per day for a full package 

(lodging and 3 meals included). The   village of Uzovnica is at 160 -800 meters of altitude,  in the 

proximity of mountains aboute 1500 meters of altitude, with Drina  just some hundred meters away, 

and 5 kilometers away from Ljubovija by   asphalt road. The village of Gornje Koslje is on 940 meters 

of altitude,  20 km away from Ljubovija, by Bobija mountain (1270 meters of 

altitude)  and Povljen mountain (1400 meters of altitude). 

 

FULL PACKAGE (lodging, breakfast, lunch, and   dinner included), new, comfortable houses with 

baths, clean water from  natural springs-only 10 euros per day! One day rafting excursions on           

Drina-10 euros only (two, or three day trips also available). 

 

 

Very attractive and affordable tourist packages in Serbia 
 

See the WEB- http://solair.eunet.yu/~tom . Go on ENGLISH. 

 

 ―Health is the greatest treasure, if you have  health you have hope, if 

 

you have hope you have everything.‖ 

 

Tourist potentials of Drina, Serbia ( Montenegro, Bosnia),  and its 

tributaries are unique because of its breath-taking scenery, and 

canyons of Tara, Piva, Komarnica, Susica, Draga, Lim, etc. Tara canyon 

is equal to the canyon of the  Colorado river in the United States, 

except that it‘s still not as commercialized. In the confluence of 

Drina there are several very beautiful lakes: Visegrad, Perucac, Zvornik 

lake, as well as some on  Piva, Lim, and Uvce. 
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                         SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU  

                             (Ljubovija, Srbija, Srednji tok Drine) 

 

                          KROZ BUKOVE DRINE. NEZABORAVNO 

 

Cena 500 dinara za jednodnevni spust 

 

Jednodnevni- Gornja Trijesnjica -Ljubovija 20 km, 5-6 casova , sa pauzama, cena 500 dinara po osobi. 

Krstarenje Drinom :Dvodnevno – 1.000 dinara( Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-

Ljubovija, Trodnevno(Bajina Basta –Gornja Trijesnjica, Gornja Trijesnjica-Ljubovija, Ljubovija.-Crnca).-

1.500 dinara. .Organizujemo krstarenje Zvornickim jezerom. 

 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna kao Tara ili Lim, 

ali je spust vrlo uzbudljiv. .Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. ..Drina na ovoj deonici tece kroz 

planine, gudure, cist vazduh, sunce, nad lecu je orlovi. Voda je zelena, toliko cista da je neki piju. 

 

Spustovi u gumenim camcima za po 10 osoba ( ima i jedan splav od stabala drveca), sa osam komora, u 

svakom camcu veslac-vodic, pojasevi, osiguranje,licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami 

odredjujete, neophodno je da bude najmane 6 polaznika.Moze do 100 polaznika odjednom( u deset camaca)... 

 

Obezbedjujemo smestaj u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina od 170 do 780 

metara),Gracanica(slicna nadmorska visina) i u selu Gornje Koslje( 950 metara nadmorska visina, 20 km od 

Ljubovije), u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom ,ekoloski cistom hranom, i nadaleko 

poznatim iskrenim gostoprimljivim domacinima. Iz sela Uzovnica i Gracanica kod Ljubovije,  autobusom ( ili 

kolima) se ide u selo Gornju Trijesnjicu na ukrcavanje u camce.Ko zeli :  PUN DNEVNI PANSION  -10 eura-

prenociste, plus tri obroka( ova cena bi bila naknadno u dogovoru sa Vama rasporedjena na prenociste i 

obroke). 

 

Sarm srednjeg toka Drine je spona Drine, koja je jedna do najlepsih reka Evrope, i okolnih 

planina koje u neposrednoj blizini idu do 1.500 metara nadmorske visine, suma, klisura, 

livada, faune, flore. To je vrsta netaknute prirode , vrlo slabe naseljenosti, na samo 200 km 

asfaltnim putem preko Sapca, ili Valjeva.  

Ovaj deo Srbije ( i Bosne), vidimo pre svega kao sredinu koja nudi oporavak, krepi zdravlje, 

daje duhovnu cvrstinu i optimizam.  

U ovom kraju ima manastira, vekovima starih crkvica, kulturnih znamenitosti, folklor je jos 

uvek prisutan, vodenice na recicama, blizu je Bosna( Srebrenica, Bratunac, Zvornik, 

Skelani), prelaz samo sa licnom kartom . 

Moguci drugi sadrzaji u nasoj reziji su : odmor po volji, ,setnje, planinarenje, posete 

manastirima, kulturno-istorijskim spomenicima, kupanje, pecanje, voznja biciklom, lov, 

kajakarenje, kampovanje, uzivanje u jedrenju na vodi, ili cak i takvi spoprtovi kao 

paraglajding, orijentiring,ili spaleoloska istrazivanja, itd( po volji). Organizujemo vrlo 

bogate programe na Zvornickom( drinskom ) jezeru. 

Izvolite pogledajte vrlo bogat sajt, sa brojnim slikama, i svim potrebnim detaljima.Stojimo 

na raspolaganju za saradnju.U prilogu nize adresa sajta. Kliknite!  

Internet adresa sajta je :  

http://solair.eunet.yu/~tom  

Za sve podatke i organizaciju spusta, boravka, bilo kog programa, izvolite se obratiti licno Tomislavu 

Krsmanovicu,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  
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Документ број 212 Б. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                      16..6.2008  godine   
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;   
Pokret@eunet.yu   
  
  
  

COR SOKAK SA  IZBORIMA I  IZBORNIM KOALICIJAMA - O CEMU SE  

TU RADI?   Preokret, izmena IMAGE - a IMIDZA pojedinih politickih stranaka.   

  
Sadasnja balkanska slepa dzada u ciji glib su gurnute taljige novih izbornih kalkulacija i koalicija, je  
jos jedan dokaz da sta god da se pokusa ne ide  lako, dolazi do zastoja, gubi se dragoceno vreme,   
kriza se produbljuje.   
  
Neobicni nacrti neocekivanih  koalicija na prvi pogled mogu izgledati kao logicna borba da se  
prikupi stranacka vecina da se formira vlada, a ustvari ce voditi novoj konfuziji i raz ocarenjima  
gradjana. Cudne koalicije, po nuzdi, oprecnih politickih platformi, lice na psiholoski test sa razlicitim  
bojama, tranzitivnim matricama, pragovima osetljivosti, potsecaju na ekspertske propagandne  
tehnike instant izmena IMIDZA, ovoga puta pojed inih politickih stranaka. To sto cine sadasnji  
koalicioni partneri je ustvari pokusaj da se spoji CRNO i BELO, moze CRNO da postane BELO, da  
BELO bude CRNO, sto moze nepredvidjeno NAJEDNOM da rehabilituje CRNO a da kompromituje  
BELO, da CRNO opet potisne B ELO.    
  
Na kraju, neko moze ispasti namagarcen.  Prerano radovanje pridobijanju pojedinih stranaka  ima  
svoju drugu stranu. To ce voditi  necijem gubljenju ugleda i gubitku glasaca na buducim  izborima.    
  
Nastace nova konfuzija, gubitak ugleda pojedinih str anaka, narod ce postepeno gubiti volju za  
izborima, promenama, pomirice se sa bezakonjem i kriminalom. A ovo pogoduje tajkunskim  
klanovima. Hazurala ( razularena) mafijaska tajkunija senluci (orgija od veselja). Ova nova izborna  
aritmetika moze potisnuti   jezgra vodecih autenticnih srpskih intelektualaca okupljenih oko  
Kostunice i Tadica, ili ih pozavadjati. Najveca smetnja onima koji zele da nam namecu njihovu volju  
na stetu nasih nacionalnih interesa su smireni posteni  pragmaticari. Zele da nam nametnu a socijalne  
kao sto su ucinili sa komunizmom 1945  godine, da nas pomocu raspamecenih koji ne vide dalje od  
svoga nosa definitivno dotuku. Neko hoce-tajkuni,  od ostrascenih diletanata lopuza da opet napravi nove  
”eksperte” “vodje, SPASIOCE  NACIJE”.     
  
Zalazemo se za  moderne pragmaticne SRS i SPS. Cuvajte se Danajaca i kada donese poklone - 
narucene izborne koalicije uvijene u zlatkaste kutije. A u njima je skriveno najvece zlo. Zlatkasti sjaj  
ima za cilj da zaslepi halapljivoscu, da zanese, a posle njega dolazi sve jac a produzena agonija koja  
neminovno vodi u sveopstu  kataklizmu. A svi zajedno sve ubrzanije tonemo. ZNAJMO: BICE  
NAJGORE NAJBOGATIJIM, makoliko oni naivno sanjali drugacije ishode. Najvece zrtve  
buducnosti  ce biti TAJKUNI! Iako oni naivno misle zaneti mas nim carom da ce vecito biti  
nedodirljivi. Ko sacuva dusu sacuvace glavu !     
  
IZVUCIMO POUKE PROSLOSTI, budimo racionalni, mudri, ne dozvolimo da nas zavadjaju,  

uspostavimo ispravne procene, slozimo se, zajednicki radimo,  dajmo mesta i SRS I SPS  
srazmerno b roju glasaca posteno dobijenih!  Vratimo se nasim vrednostima, duhovnom i moralnom  
preporodu. Ovde ima mesta za sve. Dosta OSTRASCENOSTI! Ako tako ne postupimo nastaje  
ubrzano komadanje Srbije i agonija njenih gradjana, vlasti, tajkuna.  Savet Pokreta.   
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        2.6..2008  godine   
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;   
Pokret@eunet.yu   
  
  
  

Golub Bakic:NASA IZBORNA UPOZORENJA   SU  SE  OBISTINILA - HOCE  DA   

UKLONE PRAGMATICARE, A  DA  USTOLICE  PREGREJANE   

EKSTREMISTE .   
  
  
“ISTINA CE VAS PRVO UZASNO RAZLJUTITI, A ONDA OSVESTITI”!   
  
Nasa sumorna predvidjanja su se obistinila (Pozivamo se na nasa nedavna saopstenja povodom  
izbora u Sr biji koja su vam prosledjena, npr.nase saopstenje od 2.5.2008 g - ).   
  
Cilj celog aktuelnog izbornog inzinjeringa ( kako se on proizvodi je stvar tehnickog postupka koji je  
makako izgledao fantastika ipak relativno jednostavan, razume se za poznavaoce materij e) je da  
TRANZITNCIONI BOGATA{I potisne pragmat icne patriotske snage, pre svega jezgra vodecih 

autenticnih srpskih intelektualaca  patriota okupljenih oko Kostunice i Tadica, ili da ih pozavadja, jer su upravo oni kadri da se  
suprotstave otstrelu Srbije,  i da ponovo ustolici pr egrejane neronske ekstremiste. Najveca opasnost  
po one koji zele da nam namecu njihovu volju na stetu nasih nacionalnih interesa su smireni posteni  
skromni, prizemljeni pragmaticari. Zele da nam nametnu asocijalne kao sto su ucinili sa  
komunizmom 1945 godi ne preko koga su nas doveli u sadasnju onda nezamislivu sveopstu  
stradaniju. Zele pomocu njih nerazumnih , halapljivih provincijskih djilkoskih vasarskih sibicara   
koji ne vide dalje od svoga nosa da nas definitivno dotuku. Hoce od njih da naprave nove “mu dre  
vodje, MESIJE  SPASIOCE  NACIJE”.    
  
Nista nemamo protiv SRS, stranka koja na radikalan nacin brani Srbiju je potrebna , zalazemo se za  
modernu pragmaticnu SRS i SPS po ugledu na slicne politicke stranke u demokratskim zemljama,  
sto ce one neminovno pos tati kad splasne pena, razume se ukoliko krenu tim putem. Cuvajte se  
Danajaca i kada donese poklone - narucene izborne koalicije uvijene u zuckasto zlatkaste kutije. A u  
njima je skriveno najvece zlo. Zlatkasti sjaj ima za cilj da zaslepi halapljivoscu, da z anese, a posle  
njega dolazi sve jaca produzena agonija koja neminovno vodi u sveopstu  kataklizmu. Nazalost  
nedostaje sveza krv, zato jer su iz izborne utakmice jos 1990 - ih godina iskljucene najautenticnij i  
najvitalnije nacionalne patriotske snage koje bi  sada svojom radikalnoscu kritike pomogle da se  
kriza prevazidje. Ovako svi africki tonu  u halapljivu masnu kaljugu bez dna, a narod sve vidi i sve  
mu se gadi. A svi zajedno sve ubrzanije tonemo, ZNAJMO: BICE NAJGORE NAJBOGATIJIM,  
makoliko oni naivno sanj ali drugacije ishode. Ko sacuva dusu sacuvace glavu !   
  
Nas odgovor treba da bude: IZVUCIMO POUKE PROSLOSTI, budimo racionalni, mudri, ne  
dozvolimo da nas zavadjaju, uspostavimo ispravne procene, slozimo se, zajednicki radimo. Vratimo  
se nasim izvornim vred nostima, tezimo duhovnom i moralnom preporodu - to je putanja spasa! Ovde  
ima mesta za sve - cemu ostrascenost? NEZNALICE, NEDORASLI! Otarasimo se nasledjene  
ostrascenosti!. Ovo nije plemenska korumpirana Afrika! Pozivamo Kostunicu i Tadica da prozru u  
mucku i  da ne nasedaju, da ih ne prevode zedne preko vode. A ovo jos vise vazi za SRS, kao i za SPS,  
i sve druge politicke stranke ucesnike u  izborima. Neko moze reci da smo mi dvorske budale koje  
trebaju sa grotesknim porukama da na neki nacin osveste zulu pogl avice ?  Niti su oni kraljevi, niti  
smo mi jeftini zabavljaci kraljeva, nego smo svi zrtve. Spasavajmo se dok nije kasno. NAJGORE JE  
KAD NEKO NE ZNA U UCITI SE NE DA ! A MISLI DA SVE ZNA! CUVAJMO SE NEZNALICA,  
NJIH SE LACAJU NASI NEPRIJATELJI! SUSEDI IZ GEO OKRU|EWA MUDRE!   
Savet Pokreta.   
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      23. 6.2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin Dragan Stefanovic 

Ministarstvo poljoprivrede 

 

Postovani gospodine Stefanovicu, 

 

 

Dozvolite da Vas obavestim da Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj ( Gospodin Dragan 

Kokunesoski, Visi savetnik, -Fiksni tel. 3139689; Mobilni telefon-064-8933048; Email-

dragank@merr.sr.gov.yu) treba sutra da odluci o dodeli bespovratnih sredstava podnosiocima 

ZAHTEVA u vezi razvoja turisticke infrastrukture. Zajedno sa Opstinom Ljubovija podneo sam  

Gospodinu Kokunesoskom ZAHTEV sa svom potrebnom dokumentacijom, gospodin Kokunesoski je 

bio vrlo ljubazan, on zna moj licni doprinos razvoju turizma na Drini u Opstini Ljubovija. Opstina 

Ljubovija snazno podupire ovaj ZAHTEV znajuci da bi dodela tih skromnih sredstava od 1, 000.000 

dinara podstakla jos veci razvoj turisticke infrastrukture u ovoj nerazvijenoj Opstini  Srbije koja 

pocinje da se sve vise okrece turizmu i ekonomskom razvoju. 

 

Bio sam slobodan da Vam se ranije obratim ovim povodom. U prilogu nize tekst o ucinjenim licnim 

akcijama za razvoj turizma u Opstini Ljubovija poslednje cetiri godine. Dozvolite da Vam predocim 

da bi dodela ovih sredstava znacajno unapredila turizam u ovom kraju. Molim Vas za Vasu podrsku 

na nivou donosioca odluke.  Unapred zahvalan. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

REZIME  DOSADASNJIH  AKCIJA 

  

Nemam sopstveno preduzece ali se bavim vec cetiri godine uspesno turistickim biznisom kao sto ce se 

dalje videti, uz punu podrsku Opstine Ljubovija i drugih turistickih poslenika u ovoj opstini. Citalac 

ce saznati na osnovu cinjenicnih dalje predstavljenih podataka da sam u ovaj biznis krenuo 

volonterski , ali da je sada sazrelo za novi pristup: da imam sopstveni kapacitet. Onda cu biti jos 

uspesniji. 

 

Radi se o  cetvorogodisnjem radu na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, 

Srbija. Postignuti su valjani rezultati, implantirana je formula odrzivog razvoja turizma u ovom delu 

Srbije, bez ikakvih investicija, sto mogu posvedociti osobe u dalje navedenim referencama. Ovaj 

projekat je primer kako NAUKA ( naucni marketing pristup, kreativnost i inovacija) bez ikakvih 

investicija mogu ozivljavati turizam u ovom delu Srbije. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 

bez izrazenijeg adrenalina, pecanje, kupanje, kajak, itd,), okolne srbijanske planine do 1.500 metara 

nadmorske visine ( obliznje bosanske su  vise), manastiri, flora, fauna, ocuvan folklor, kanjoni, 

blizina RS ( Republike Srpske), dva jezera … 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      30. 6.2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin GORAN  PETKOVIC, DRZAVNI SEKRETAR ZA TURIZAM 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam 

 

Postovani gospodine PETKOVICU, 

 

Slbodan sam da Vam se obratim povodom ZAHTEVA Opstine Ljubovija zajedno sa mnom za  

dodelu bespovratnih sredstava u vezi razvoja turisticke infrastrukture ostrvo u Drini, selo Uzovnica 

kod Ljubovije. Podneli smo gospodinu Kokunesoskom ZAHTEV sa svom potrebnom 

dokumentacijom, gospodin Kokunesoski je bio vrlo ljubazan, on zna moj licni doprinos razvoju 

turizma na Drini u Opstini Ljubovija. Opstina Ljubovija je snazno  pismeno poduprla ovaj 

ZAHTEV znajuci da bi dodela tih skromnih sredstava od 1, 000.000 dinara podstakla jos veci razvoj 

turisticke infrastrukture u ovoj nerazvijenoj Opstini  Srbije koja pocinje da se sve vise okrece 

turizmu i ekonomskom razvoju. 

 

U prilogu nize tekst o ucinjenim licnim akcijama za razvoj turizma u Opstini Ljubovija poslednje 

cetiri godine. Nesporno je da ova opstina dozivljava neku vrstu turistickog preporoda, koji se 

odgovarajucim akcijama moze pretvoriti u istinski bum, tamo su svi jednoglasni da sam ja pokrenuo 

zamajac. Dozvolite da Vam predocim da bi dodela ovih sredstava znacajno unapredila turizam u 

ovom kraju. Obecavam Vam da cu uciniti mnogo, ogromno, za razvoj tur izma u ovome kraju, koji 

je u isto vreme moj rodni kraj. Ja to mogu. Izvolite mi dati  sansu, ukoliko je nekome stalo do 

ekonomskog razvoja turizma treba da pruzi podrsku onima koji to mogu.  

 

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da sam ja decenijski borac za demokratiju i demokratsku 

evropsku opredeljenost Srbije, predsednik Pokreta za zastitu ludskih prava, zbog cega sam bio dugi 

niz godina zrtva progona, zelim sada da se okrenem razvoju turizma u rodnom kraju, to moze sada 

biti moja jos znacajnija podrska, pogotovu jer sam ekonomista sa decenijskim iskustvom u 

marketingu. 

 

Molim Vas za Vasu podrsku na nivou donosioca odluke.  Videcete na delu sta ce biti.  

Unapred zahvalan. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

REZIME  DOSADASNJIH  AKCIJA 

  

Nemam sopstveno preduzece ali se bavim vec cetiri godine uspesno turistickim biznisom kao sto ce se 

dalje videti, uz punu podrsku Opstine Ljubovija i drugih turistickih poslenika u ovoj opstini. Citalac 

ce saznati na osnovu cinjenicnih dalje predstavljenih podataka da sam u ovaj biznis krenuo 

volonterski , ali da je sada sazrelo za novi pristup: da imam sopstveni kapacitet. Onda cu biti jos 

uspesniji. 

 

Radi se o  cetvorogodisnjem radu na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, 

Srbija. Postignuti su valjani rezultati, implantirana je formula odrzivog razvoja turizma u ovom delu 

Srbije, bez ikakvih investicija, sto mogu posvedociti osobe u dalje navedenim referencama. Ovaj 

projekat je primer kako NAUKA ( naucni marketing pristup, kreativnost i inovacija) bez ikakvih 

investicija mogu ozivljavati turizam u ovom delu Srbije. 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      30. 6.2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja Mira Blazic, SEF KABINETA 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam 

 

Postovana gospodjo Blazic, 

 

Slobodan sam da Vam se obratim povodom ZAHTEVA Opstine Ljubovija zajedno sa mnom za  

dodelu bespovratnih sredstava u vezi razvoja turisticke infrastrukture ostrvo u Drini, selo Uzovnica 

kod Ljubovije. Podneli smo gospodinu Kokunesoskom ZAHTEV sa svom potrebnom 

dokumentacijom, gospodin Kokunesoski je bio vrlo ljubazan, on zna moj licni doprinos razvoju 

turizma na Drini u Opstini Ljubovija. Opstina Ljubovija je snazno  pismeno poduprla ovaj 

ZAHTEV znajuci da bi dodela tih skromnih sredstava od 1, 000.000 dinara podstakla jos veci razvoj 

turisticke infrastrukture u ovoj nerazvijenoj Opstini  Srbije koja pocinje da se sve vise okrece 

turizmu i ekonomskom razvoju. 

 

U prilogu nize tekst o ucinjenim licnim akcijama za razvoj turizma u Opstini Ljubovija poslednje 

cetiri godine. Nesporno je da ova opstina dozivljava neku vrstu turistickog preporoda, koji se 

odgovarajucim akcijama moze pretvoriti u istinski bum, tamo su svi jednoglasni da sam ja pokrenuo 

zamajac. Dozvolite da Vam predocim da bi dodela ovih sredstava znacajno unapredila turizam u 

ovom kraju. Obecavam Vam da cu uciniti mnogo, ogromno, za razvoj tur izma u ovome kraju, koji 

je u isto vreme moj rodni kraj. Ja to mogu. Izvolite mi dati  sansu, ukoliko je nekome stalo do 

ekonomskog razvoja turizma treba da pruzi podrsku onima koji to mogu.  

 

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da sam ja decenijski borac za demokratiju ,predsednik 

Pokreta za zastitu ludskih prava, zbog cega sam bio dugi niz godina zrtva progona, zelim sada da se 

okrenem razvoju turizma u rodnom kraju, to moze sada biti moja jos znacajnija podrska, pogotovu 

jer sam ekonomista sa decenijskim iskustvom u marketingu. 

 

Molim Vas za Vasu podrsku na nivou donosioca odluke.  Videcete na delu sta ce biti.  

Unapred zahvalan. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

REZIME  DOSADASNJIH  AKCIJA 

  

Nemam sopstveno preduzece ali se bavim vec cetiri godine uspesno turistickim biznisom kao sto ce se 

dalje videti, uz punu podrsku Opstine Ljubovija i drugih turistickih poslenika u ovoj opstini. Citalac 

ce saznati na osnovu cinjenicnih dalje predstavljenih podataka da sam u ovaj biznis krenuo 

volonterski , ali da je sada sazrelo za novi pristup: da imam sopstveni kapacitet. Onda cu biti jos 

uspesniji. 

 

Radi se o  cetvorogodisnjem radu na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, 

Srbija. Postignuti su valjani rezultati, implantirana je formula odrzivog razvoja turizma u ovom delu 

Srbije, bez ikakvih investicija, sto mogu posvedociti osobe u dalje navedenim referencama. Ovaj 

projekat je primer kako NAUKA ( naucni marketing pristup, kreativnost i inovacija) bez ikakvih 

investicija mogu ozivljavati turizam u ovom delu Srbije. 

  

Kao sto znate, Opstina Ljubovija se nalazi u srednjem toku Drine, koji je prepun vrlo atraktivnih 

turistickih receptivnih faktora ( pre svega reka Drina, koja je ovde poluplaninska idealna za rafting 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      30. 6.2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin Mladjan DINKIC, MINISTAR 

G17 plus 

 

Postovani  gospodine Dinkicu, 

 

Slobodan sam da Vam se obratim povodom ZAHTEVA Opstine Ljubovija zajedno sa mnom za  

dodelu bespovratnih sredstava u vezi razvoja turisticke infrastrukture ostrvo u Drini, selo Uzovnica 

kod Ljubovije. Podneli smo gospodinu Kokunesoskom ZAHTEV sa svom potrebnom 

dokumentacijom, odluku donosi Komisija na celu sa g. Goranom  Petkovicem, Ministrom turizma. 

Gospodin Kokunesoski je bio vrlo ljubazan, on zna moj licni doprinos razvoju turizma na Drini u 

Opstini Ljubovija. Opstina Ljubovija je snazno  pismeno poduprla ovaj ZAHTEV znajuci da bi 

dodela tih skromnih sredstava od 1, 000.000 dinara podstakla jos veci razvoj turisticke 

infrastrukture u ovoj nerazvijenoj Opstini  Srbije koja pocinje da se sve vise okrece turizmu i 

ekonomskom razvoju. 

 

U prilogu nize tekst o ucinjenim licnim akcijama za razvoj turizma u Opstini Ljubovija poslednje 

cetiri godine. Nesporno je da ova opstina dozivljava neku vrstu turistickog preporoda, koji se 

odgovarajucim akcijama moze pretvoriti u istinski bum, tamo su svi jednoglasni da sam ja pokrenuo 

zamajac. Dozvolite da Vam predocim da bi dodela ovih sredstava znacajno unapredila turizam u 

ovom kraju. Obecavam Vam da cu uciniti mnogo, ogromno, za razvoj tur izma u ovome kraju, koji 

je u isto vreme moj rodni kraj. Ja to mogu. Izvolite mi dati  sansu, ukoliko je nekome stalo do 

ekonomskog razvoja turizma treba da pruzi podrsku onima koji to mogu.  

 

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da sam ja decenijski borac za demokratiju ,predsednik 

Pokreta za zastitu ludskih prava, zbog cega sam bio dugi niz godina zrtva progona, zelim sada da se 

okrenem razvoju turizma u rodnom kraju, to moze sada biti moja jos znacajnija podrska, pogotovu 

jer sam ekonomista sa decenijskim iskustvom u marketingu. A sto se tice ljudskih prava, neka se 

time sada bave drugi. 

 

Molim Vas za Vasu podrsku na nivou donosioca odluke gospodina Petkovica.  Videcete na delu sta ce 

biti.  

Unapred zahvalan. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

REZIME  DOSADASNJIH  AKCIJA 

  

Nemam sopstveno preduzece ali se bavim vec cetiri godine uspesno turistickim biznisom kao sto ce se 

dalje videti, uz punu podrsku Opstine Ljubovija i drugih turistickih poslenika u ovoj opstini. Citalac 

ce saznati na osnovu cinjenicnih dalje predstavljenih podataka da sam u ovaj biznis krenuo 

volonterski , ali da je sada sazrelo za novi pristup: da imam sopstveni kapacitet. Onda cu biti jos 

uspesniji. 

 

Radi se o  cetvorogodisnjem radu na formuli odrzivog razvoja turizma na Drini, u Opstini Ljubovija, 

Srbija. Postignuti su valjani rezultati, implantirana je formula odrzivog razvoja turizma u ovom delu 

Srbije, bez ikakvih investicija, sto mogu posvedociti osobe u dalje navedenim referencama. Ovaj 

projekat je primer kako NAUKA ( naucni marketing pristup, kreativnost i inovacija) bez ikakvih 

investicija mogu ozivljavati turizam u ovom delu Srbije. 

  



2290 
 

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gdja/gdjica Snezana Stojkovic, PLANINARI Radio Beograd 

 

Postovana Snezana,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Imam izuzetno nove, 
atraktivne programe za vasu kucu i za novinare. Izvolite ih prouciti u prilogu. Onda 
da se cujemo i vidimo? 

 

Srdacni pozdravi 

Toma Krsmanovic 

 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  
 
Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost 
koji prenoci za svaku noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu ( preko 
vlasnika kuce-ulazi u ovu cenu) 

 
Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti 
Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog 
Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica 
pokazuje za manastirSoko Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara 
n.v) 11-12 casova-razgledanje Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu 
tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa sedam kapelica u kamenu, zidinama. 
Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 970 metara.15-16 
casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 30 
minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 
casova -17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama 
potocarama na reci Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, 
psenica, 17 casova -18 casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima po 
zelji. Voznja camcem po Drini,po zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva 
Cagelj, razgledanje sela 
 
Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu 
Bobiju,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km 
od Beograda), asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 
Ljuboviji, , asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km 
makadama koji ide od Zicare do Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko 
Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do Zicare 17 km.+10 km do vrha,ukupno 
od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -.13casova minuta, pesacka 
turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 
Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 
 
Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za 
Zicaru ,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 
asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , 
asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, 
od Ljubovije do Zicare 17 km). 10casova -.13casova minuta, pesacka 
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Документ број 215. 

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gdin Rade RADOVANOV IC 

 

Postovani Rade,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Imam 
izuzetno nove, atraktivne programe. Izvolite ih prouciti u prilogu. Onda da 
se cujemo ? 

 

Srdacni pozdravi 

Toma Krsmanovic 

 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  
 
Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost 
koji prenoci za svaku noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu ( 
preko 
vlasnika kuce-ulazi u ovu cenu) 

 
Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za 
ManastirSveti 
Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-
Malog 
Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica 
pokazuje za manastirSoko Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 
metara 
n.v) 11-12 casova-razgledanje Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu 
tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa sedam kapelica u kamenu, 
zidinama. 
Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 970 metara.15-16 
casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 30 
minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 
casova -17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama 
potocarama na reci Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, 
kukuruz, 
psenica, 17 casova -18 casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima 
po zelji. Voznja camcem po Drini,po zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), 
razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 
 
Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu 
Bobiju,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 
200 km 
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Tomislav Krsmanovic-Tel. 011-3511829;  Mob.tel-064-
3095176;E-mail: Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

                         SPLAVARENJE, 

SPUSTOVI NIZ DRINU  

                                              KROZ BUKOVE DRINE. 

NEZABORAVNO 

                                              (Ljubovija, Srbija, Srednji tok 

Drine) 

 

                                    
 

1. Varijanta sa jeftinijom cenom.  Jednodnevni izlet. 

Dvodnevni izlet. Visednevni boravak po zelji 

broj dana.                                                                                                                        
Cena 500 dinara za jednodnevni spust 

 

Rafting -spust- Rogota iznad Ljubovije 10 km uzvodno 4-5-casova , sa 

pauzama, cena raftinga-spusta 500 dinara po osobi. Spustovi u gumenim 

camcima za po 10 osoba , sa osam komora, u svakom camcu veslac-vodic, 

pojasevi, licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami 

odredjujete, neophodno je da bude najmanje 8 polaznika. Moze do 100 

polaznika odjednom ( u deset camaca). 

 

Smestaj, ili obrok ( obroci) u selu Uzovnica pored Drine( 5 km od 

Ljubovije,) nadmorska visina od 160 metara pored Drine do 750 metara 

u brdu, kuce se nalaze pored Drine udaljene jedna od druge najvise do 

500 metara  u komfornim kucama sa kupatilma, izvorskom vodom, 

ekoloski cistom hranom, i nadaleko poznatim iskrenim gostoprimljivim 

domacinima. PUN DNEVNI PANSION –1.000 dinara-prenociste, plus tri 

obroka( 400  dinara prenociste, 250 dinara rucak, vecera 200 dinara, 

dorucak-150 dinara).. Prevoz-licno kolima, ili autobus-gradski prevoz, 

redovna linija vise puta dnevno u oba pravca  Beograd-Ljubovija, ( 210 

km),asfalt , videti u prilogu RED VOZNJE i cene . 

 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i 

slikama, nije opasna kao Tara ili Lim, ali je spust vrlo uzbudljiv. 

Spustove obavljaju bezbedno i djaci, ekskurzije. Drina na ovoj deonici 

tece kroz planine, gudure, cist vazduh, sunce, nadlecu je orlovi. Voda je 

zelena, toliko cista da je neki piju. 

 

Red voznje autobusa i cene: 

 

Autobuska stanica Beograd,Obavestenja, -tel.015-2636299 

 

 Beograd –Ljubovija preko Sapca, u trajanju od oko 4 do 4,5 casova, 

cena karte u jednom pravcu od 710 do 740 , povratna karta oko 1140 

dinara: 6 casova 30 minuta; 7 c15 m;8c30 min; 9c.30 min; 10 c 30 min; 

10c 45min; 12 c 30 min; 13 casova; 13 c 45 min; 15 c 15 minuta; 15 c 30 

min; 16 c 30 minuta; 17 c 45 min, 19 c15 min  

- 
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Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gdja Radmila Pavlovic, PENZIONERI Novi Beograd 

 

Postovana Rado,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Imam 
izuzetno nove, atraktivne programe za vasu organizaciju.Izvolite ih prouciti 
u prilogu. Onda da se cujemo i vidimo? 

Srdacni pozdravi 

Toma Krsmanovic 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 

Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost koji prenoci za svaku 

noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu ( preko vlasnika kuce-ulazi u ovu cenu) 

 

Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti Nikola  

SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 

Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica pokazuje za manastirSoko 

Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v) 11-12 casova-razgledanje 

Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa 

sedam kapelica u kamenu, zidinama.Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 

970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 

30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 casova -17 

casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica, 17 casova -18 

casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po 

zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu Bobiju,dolazak 

oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km od Beograda), 

asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do 

Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km makadama koji ide od Zicare do 

Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do 

Zicare 17 km.+10 km do vrha,ukupno od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -

.13casova minuta, pesacka turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 

Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

 

Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za Zicaru 

,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara)asfaltom celo vreme, 

preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, ,asfalt do Zicare, oko 22 km od 

Ljubovije ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice,od Ljubovije do Zicare 17 km). 10casova -

.13casova minuta, pesacka tura -Zicara-Gornje Koslje ok 7 km. Silazak niz kanjon 

Gornje Tresnjice gde zivi orao beloglavi sup)potreban je vodic, to je predsednik 
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Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gospodin Milorad Vilotic 

 

Postovani gospodine Viloticu,,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Nasa vec 
visegodisnja saradnja bi trebala da daje prave rezultate. Vreme je! 
Pogotovu jer se nadam vec ove sezone da imam nesto svoje na jednom 
ostrvu u Drini, kod Ljubovije.Kako Vi imate camce, i veze sa turistickim 
segmentima, eto uslova za plodonosnu obostrano zanimljivu saradnju. Da 
se vidimo uskoro. U prilogu izuzetni, atraktivni programe za 2008 godinu. 
Izvolite ih prouciti.Onda da se cujemo 

Srdacni pozdravi 

Toma Krsmanovic 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 

Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost koji prenoci za svaku 

noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu  

 

Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti Nikola  

SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 

Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica pokazuje za manastirSoko 

Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v) 11-12 casova-razgledanje 

Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa 

sedam kapelica u kamenu, zidinama.Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 

970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 

30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 casova -17 

casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica, 17 casova -18 

casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po 

zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu Bobiju,dolazak 

oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km od Beograda), 

asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do 

Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km makadama koji ide od Zicare do 

Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do 

Zicare 17 km.+10 km do vrha,ukupno od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -

.13casova minuta, pesacka turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 

Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

 

Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za Zicaru 

,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara)asfaltom celo vreme, 
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Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gospodja Danijela Jeftovic, 

 

Postovana Danijela,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Nasa vec 
visegodisnja saradnja bi trebala da daje prave rezultate. Vreme je! 
Pogotovu jer se nadam vec ove sezone da imam nesto svoje na jednom 
ostrvu u Drini, kod Ljubovije.Kako Vi imate  veze sa turistickim 
segmentima, eto uslova za plodonosnu obostrano zanimljivu saradnju. Da 
se vidimo uskoro. U prilogu izuzetni, atraktivni jeftini programi za 2008 
godinu. Izvolite ih prouciti.Onda da se cujemo 

Srdacni pozdravi 

Toma Krsmanovic 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 

Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost koji prenoci za svaku 

noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu  

 

Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti Nikola  

SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 

Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica pokazuje za manastirSoko 

Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v) 11-12 casova-razgledanje 

Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa 

sedam kapelica u kamenu, zidinama.Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 

970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 

30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 casova -17 

casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica, 17 casova -18 

casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po 

zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu Bobiju,dolazak 

oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km od Beograda), 

asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do 

Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km makadama koji ide od Zicare do 

Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do 

Zicare 17 km.+10 km do vrha,ukupno od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -

.13casova minuta, pesacka turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 

Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

 

Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za Zicaru 

,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara)asfaltom celo vreme, 
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Д о к у м е н т  б р о ј   2 1 6 . 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Gospodin Dait Ruben, 

 

Postovani gospodine Ruben,  

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. U prilogu  
atraktivni i jeftini programi za 2008 godinu. Izvolite ih prouciti.Onda da se 
cujemo 

S’postovanjem 

Tomislav  Krsmanovic 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 

Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura ,svaki gost koji prenoci za svaku 

noc placa 30 dinara boravisne takse za opstinu  

 

Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za ManastirSveti Nikola  

SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka 

Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, levo ima strelica pokazuje za manastirSoko 

Dolazak u manastir oko 11 casova .(oko 400 metara n.v) 11-12 casova-razgledanje 

Manastrira 12-13 casova-uspon na cuvenu tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa 

sedam kapelica u kamenu, zidinama.Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na Rozanj 

970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 casova-13 casova 

30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak u Manastir 16 casova -17 

casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema vodenicama potocarama na reci 

Gracanici koje jos melju, moze se kupiti brasno, kukuruz, psenica, 17 casova -18 

casovarucak, po zelji kod domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po 

zelji ( 1 sat, 100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 

 

Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu Bobiju,dolazak 

oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 200 km od Beograda), 

asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do 

Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 10 km makadama koji ide od Zicare do 

Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do 

Zicare 17 km.+10 km do vrha,ukupno od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -

.13casova minuta, pesacka turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, osvezenje u 

Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 

 

Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za Zicaru 

,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara)asfaltom celo vreme, 

preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, ,asfalt do Zicare, oko 22 km od 

Ljubovije ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice,od Ljubovije do Zicare 17 km). 10casova -

.13casova minuta, pesacka tura -Zicara-Gornje Koslje ok 7 km. Silazak niz kanjon 

Gornje Tresnjice gde zivi orao beloglavi sup)potreban je vodic, to je predsednik 
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Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                        

21.7.2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu 

 

 

 JAVNO PRAVOBRANILASTVO , ul.Tirsova broj 1 

 

VLADA SRBIJE 

 

PREDSEDNIK SRBIJE 

 

 

Milojku Sladojevic( 42) samohranu majku 

jednogodisnje bebe nasilno i nezakonito 

iseljavaju iz njenog stana 
 
Obracamo vam se duboko razzalosceni teskom nepravdom koja 

pogadja Milojku Sladojevic iz Beograda sa stanom u Pohorskoj ulici 

broj 25 na Novom  Beogradu, koju nadlezni organi zele da isele nasilno 

i nezakonito iz njenog stana zajedno sa njenom jednogodisnjom 

cerkicom. 

 

Ova mlada zena zaposlena u Fabrici Industrija motora Rakovica je 

pravni titular nad ovim stanom, vredna radnica u punoj snazi, koristan 

clan zajednice, ona je samohrana majka jednogodisnje cerkice a nama 

su deca danas potrebnija vise nego li ikada. Utoliko vise cudi i 

zabrinjava ovakav postupak nadleznih drzavnih organa. 

 

Ako bude nasilno iseljena na ulicu sa malom bebom to bi znacilo 

potucanje od nemila do nedraga, dovelo bi u pitanje zdravlje i opstanak 

njenog deteta i nje same, dva ljudska zivota bi bila bacena na djubriste, 

a nama je danas svaki nas sugradjanin tako dragocen. 

 

Molimo vas da intervenisete ODMAH u granicama vasih mogucnosti i  

kompetencija da ovakva jedna nezakonita i krajnje nehumana odluka 

bude predupredjena, da ne dodje do iseljenja. Ili ukoliko se to ipak 

desi, da se Milojki i njenom detetu obezbedi adekvatan smestaj. U nadi 

da cete postupiti u duhu humanosti i postovanja zakona. 

 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik  

 

 

 

 

 

  

Д о к у м е н т  2 1 7 . 
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Tomislav Krsmanovic                                                                    

24.juli.2008 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; WEB DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Dragan Kokunesoski, mr.ecc 

VISI SAVETNIK 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam, 

Novi Beograd 

 

 

Postovani gospodine Kokunesoski, 

 

Hvala na danasnjem konstruktivnom razgovoru. Odmah da Vas 

obavestim da nije moguce da konkurisem za sredstva za 

koriscenje bespovratnih sredstava za projekte razvoja turizma  

preko Opstine Ljubovija jer je ona vec podnela jedan zahtev, 

moguce je samo jedan zahtev godisnje. Ukoliko to cinim kao 

udruzenje gradjana , kako da nabavim 50% ucesca, ja to 

nemam.? Videcu da li ce pristati na ovo Turisticka organizacija 

Ljubovije, tesko je poverovati ad ce oni dati 50%, oni nemaju 

novca? Ili kao udruzenje gradjana? Da li se moze izbeci  ovih 

50%, onda bih mogao nesto uciniti? 

 

Ipak Vas molim  da ucinite sto mozete da prethodno podneti 

ZAHTEV za infrastrukturu Ostrvo u Drini, bude objektivno 

ispitan. To moze doprineti turistickom razvoju  ove regije. Meni 

je receno da je stavka Kontejneri, Toaleti rastegljiva, da se ovo 

ostrvo u to moze uklopiti? Ulozio sam nekoliko godina rada na 

razvoju turizma u ovom delu Srbije, postigao rezultate, to je samo 

pocetak, mogu mnogo vise, uz malo podrske.  

 

Podneti Zahtev me kosta , uzeo mi je vreme, energiju, trud.  

 

Logicno je da se sve ovo uzme u obzir i da se podrzi  moj rad za 

opste dobro, ne samo za moju licnu korist. Molim Vas dakle za 

podrsku za OSTRVO. Bicu par nedelja , mozda malo duze na 

Drini, bicu za ovo vreme dostupan na mobilni telefon-064-

3095176. 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176;  

Pokret@eunet.yu; WEB DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin  LJUBA JOVANOVIC 

RUKOVODILAC 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam, Novi 

Beograd 

 

 

Postovani gospodine Jovanovicu, 

 

Hvala na danasnjem konstruktivnom razgovoru. Odmah da Vas obavestim 

da nije moguce da konkurisem za sredstva za koriscenje bespovratnih 

sredstava za projekte razvoja turizma  preko Opstine Ljubovija jer je ona 

vec podnela jedan zahtev, moguce je samo jedan zahtev godisnje. Ukoliko to 

cinim kao udruzenje gradjana , kako da nabavim 50% ucesca, ja to 

nemam.? Videcu da li ce pristati na ovo Turisticka organizacija Ljubovije, 

tesko je poverovati da ce oni dati 50%, oni nemaju novca? Ili kao udruzenje 

gradjana? Da li se moze izbeci  ovih 50%, onda bih mogao nesto uciniti? 

 

Ipak Vas molim  da ucinite sto mozete da prethodno podneti ZAHTEV za 

infrastrukturu Ostrvo u Drini, bude objektivno ispitan. To moze doprineti 

turistickom razvoju  ove regije. Meni je receno da je stavka Kontejneri, 

Toaleti rastegljiva, da se ovo ostrvo u to moze uklopiti? Ulozio sam nekoliko 

godina rada na razvoju turizma u ovom delu Srbije, postigao rezultate, to je 

samo pocetak, mogu mnogo vise, uz malo podrske.  

 

Podneti Zahtev me kosta , uzeo mi je vreme, energiju, trud.  

 

Logicno je da se sve ovo uzme u obzir i da se podrzi  moj rad za opste dobro, 

ne samo za moju licnu korist. Molim Vas dakle za podrsku za OSTRVO. 

Bicu par nedelja , mozda malo duze na Drini, bicu za ovo vreme dostupan na 

mobilni telefon-064-3095176. 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 
 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      

24.7. 2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodja Mira Blazic, SEF KABINETA 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam 

 

Postovana gospodjo Blazic,  

 

Pozivam se na moj dopis od 30 juna o.g. Danas sam imao razgovore sa 

g.g.Jovanovicem i Kokunesoskim, naovodno se javio problem sa Uredbom, 

receno mi je da se sredstva  mogu dati  samo za Toalet i Kontejnere. Bilo je 

govora da se prijavim javni konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja 

turizma u 2008 g. Odmah da Vas obavestim da nije moguce da konkurisem 

za sredstva za koriscenje bespovratnih sredstava za projekte razvoja 

turizma  preko Opstine Ljubovija jer je ona vec podnela jedan zahtev, 

moguce je samo jedan zahtev godisnje. Ukoliko to cinim kao udruzenje 

gradjana , kako da nabavim 50% ucesca, ja to nemam.? Videcu da li ce 

pristati na ovo Turisticka organizacija Ljubovije, tesko je poverovati da ce 

oni dati 50%, oni nemaju novca? Ili kao udruzenje gradjana? Da li se moze 

izbeci  ovih 50%, onda bih mogao nesto uciniti? 

 

Ipak Vas molim  da se ucini  ono sto je moguce da prethodno podneti 

ZAHTEV za infrastrukturu Ostrvo u Drini, bude objektivno ispitan. To 

moze doprineti turistickom razvoju  ove regije. Meni je receno da je stavka 

Kontejneri, Toaleti rastegljiva, da se ovo ostrvo u to moze uklopiti? Ulozio 

sam nekoliko godina rada na razvoju turizma u ovom delu Srbije, postigao 

rezultate, to je samo pocetak, mogu mnogo vise, uz malo podrske.  

 

Podneti Zahtev me kosta, uzeo mi je vreme, energiju, trud.  

 

Logicno je da se sve ovo uzme u obzir i da se podrzi  moj rad za opste dobro, 

ne samo za moju licnu korist. Molim Vas dakle za podrsku za OSTRVO. 

Bicu par nedelja , mozda malo duze na Drini, bicu za ovo vreme dostupan 

na mobilni telefon-064-3095176. 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

  

 

- 2 4  ј у л и  2 0 0 8 . г о д и н е . 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      

24.7..2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin Mladjan DINKIC, MINISTAR 

G17 plus 

 

Postovani  gospodine Dinkicu, 

 

Pozivam se na moj dopis od 30 juna o.g. Danas sam imao razgovore sa 

g.g.Jovanovicem i Kokunesoskim, naovodno se javio problem sa Uredbom, receno 

mi je da se sredstva  mogu dati  samo za Toalet i Kontejnere. Bilo je govora da se 

prijavim javni konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2008 g. 

Odmah da Vas obavestim da nije moguce da konkurisem za sredstva za koriscenje 

bespovratnih sredstava za projekte razvoja turizma  preko Opstine Ljubovija jer 

je ona vec podnela jedan zahtev, moguce je samo jedan zahtev godisnje. Ukoliko to 

cinim kao udruzenje gradjana , kako da nabavim 50% ucesca, ja to nemam.? 

Videcu da li ce pristati na ovo Turisticka organizacija Ljubovije, tesko je 

poverovati da ce oni dati 50%, oni nemaju novca? Ili kao udruzenje gradjana? Da 

li se moze izbeci  ovih 50%, onda bih mogao nesto uciniti? 

 

Ipak Vas molim  da se ucini  ono sto je moguce da prethodno podneti ZAHTEV za 

infrastrukturu Ostrvo u Drini, bude objektivno ispitan. To moze doprineti 

turistickom razvoju  ove regije. Meni je receno da je stavka Kontejneri, Toaleti 

rastegljiva, da se ovo ostrvo u to moze uklopiti? Ulozio sam nekoliko godina rada 

na razvoju turizma u ovom delu Srbije, postigao rezultate, to je samo pocetak, 

mogu mnogo vise, uz malo podrske.  

 

Podneti Zahtev me kosta, uzeo mi je vreme, energiju, trud.  

 

Logicno je da se sve ovo uzme u obzir i da se podrzi  moj rad za opste dobro, ne 

samo za moju licnu korist. Molim Vas dakle za podrsku za OSTRVO. Bicu par 

nedelja , mozda malo duze na Drini, bicu za ovo vreme dostupan na mobilni 

telefon-064-3095176. 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic                                                                                                      

24.7..2008  godine 

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu, WEB DRINA: http/solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin GORAN  PETKOVIC, DRZAVNI SEKRETAR ZA TURIZAM 

Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj , Sektor za turizam 

 

 

Postovani gospodine PETKOVICU, 

 

Pozivam se na moj dopis od 30 juna o.g. Danas sam imao razgovore sa 

g.g.Jovanovicem i Kokunesoskim, naovodno se javio problem sa Uredbom, 

receno mi je da se sredstva  mogu dati  samo za Toalet i Kontejnere. Bilo je 

govora da se prijavim javni konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja 

turizma u 2008 g. Odmah da Vas obavestim da nije moguce da konkurisem za 

sredstva za koriscenje bespovratnih sredstava za projekte razvoja turizma  

preko Opstine Ljubovija jer je ona vec podnela jedan zahtev, moguce je samo 

jedan zahtev godisnje. Ukoliko to cinim kao udruzenje gradjana , kako da 

nabavim 50% ucesca, ja to nemam.? Videcu da li ce pristati na ovo Turisticka 

organizacija Ljubovije, tesko je poverovati da ce oni dati 50%, oni nemaju 

novca? Ili kao udruzenje gradjana? Da li se moze izbeci  ovih 50%, onda bih 

mogao nesto uciniti? 

 

Ipak Vas molim  da se ucini  ono sto je moguce da prethodno podneti ZAHTEV 

za infrastrukturu Ostrvo u Drini, bude objektivno ispitan. To moze doprineti 

turistickom razvoju  ove regije. Meni je receno da je stavka Kontejneri, Toaleti 

rastegljiva, da se ovo ostrvo u to moze uklopiti? Ulozio sam nekoliko godina 

rada na razvoju turizma u ovom delu Srbije, postigao rezultate, to je samo 

pocetak, mogu mnogo vise, uz malo podrske.  

 

Podneti Zahtev me kosta, uzeo mi je vreme, energiju, trud.  

 

Logicno je da se sve ovo uzme u obzir i da se podrzi  moj rad za opste dobro, ne 

samo za moju licnu korist. Molim Vas dakle za podrsku za OSTRVO. Bicu par 

nedelja , mozda malo duze na Drini, bicu za ovo vreme dostupan na mobilni 

telefon-064-3095176. 

 

S’postovanjem 

Tomislav Krsmanovic  

 

- 
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Документ број  216. 

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Pokret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  

 

Sadrzaj: Drina, planine, rafting  2008 godina 

1..PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.           .  

2. RAFTING, SPLAVARENJE, SPUSTOVI NIZ DRINU ( jednodnevni spust –500 dinara 

po osobi) 

 

 

1. PROGRAMI IZLETA 2008 godine- Drina, drinske planine, jezera.  

 

Tomislav Krsmanovic 
Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-mail:Poktret@eunet.yu 
Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom  
 
Cena PUN PANSION- Prenociste, + 3 obroka=10 eura  za skromnije obroke, 
ili 1.000 dinara malo obilnije obroke. 

  
Program broj1:Manastir Soko Polazak iz Beograda 7 casova za 
ManastirSveti Nikola SOKO,(oko 200 km, asfaltom celo vreme)preko Sabca-
Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, skrece se pre Ljubovije oko 6 km, 
levo ima strelica pokazuje za manastirSoko Dolazak u manastir oko 11 
casova .(oko 400 metara n.v) 11-12 casova-razgledanje Manastira 12-13 
casova-uspon na cuvenu tvrdjavu Soko gradiz vremena Turske, sa sedam 
kapelica u kamenu, zidinama.Opcija 1: 13 casova -15 casova ,uspon na 
Rozanj 970 metara.15-16 casova-povratak u Manastir sa Roznja Opcija 2:13 
casova-13 casova 30 minuta-za one koji ne zele uspon na Rozanj. Povratak 
u Manastir 16 casova -17 casova povratak u selo Uzovnica. poseta dvema 
vodenicama potocarama na reci Gracanici koje jos melju, moze se kupiti 
brasno, kukuruz, psenica, 17 casova -18 casovarucak, po zelji kod 
domacina sluzenje picima po zelji. Voznja camcem po Drini,po zelji ( 1 sat, 
100 dinara+7), razgledanjeostrva Cagelj, razgledanje sela 
 
Program broj 2. .Planina Bobija Polazak iz Beograda 7 casova za planinu 
Bobiju,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 
200 km od Beograda), asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog 
Zvornika-ka Ljuboviji, , asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije, ali ima oko 
10 km makadama koji ide od Zicare do Planinarske kuce na vrhu Bobije, ( 
preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, od Ljubovije do Zicare 17 km.+10 km do 
vrha,ukupno od Uzovnice do Bobije oko 32 km). .10casova -.13casova 
minuta, pesacka turado vrha Bobije-Zicara-Bobija. po vrhu Bobije, 
osvezenje u Planinarskojkuci kod Pere. Rucak u selu Uzovnica. 
 
Program broj 3.-Kanjon Gornje Tresnjice Polazak iz Beograda 7 casova za 
Zicaru ,dolazak oko 11 casova 30 minuta u podnozje Bobije(1270 metara) 
asfaltom celo vreme, preko Sabca-Loznice-Malog Zvornika-ka Ljuboviji, , 
asfalt do Zicare, oko 22 km od Ljubovije ( preko Ljubovije5 kmod Uzovnice, 
od Ljubovije do Zicare 17 km). 10casova -.13casova minuta, pesacka 



2305 
 

 

 

Документ број 217. 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                         6.10.2008 godine 

Tel.011-35911829; Mob.tel-064-3095176  

Pokret@eunet.yu     

 

 

HAPSENJE  ZRENJANISKIH  FUNKCIONERA  MAFIJASA- ODLICNO, ALI JE JOS 

VAZNIJE  ZASTITITI  GRADJANE  LICNO OD TERORA KRIMINALACA. 

 
Predsednik Republike Boris Tadic je najavio  obracun sa mafijasima. Odmah je usledilo hapsenje 

zrenjaninskih funkcionera optuzenih za malverzacije sa gradjevinskim zemljistem.  Sto ce u poslednjem 

trenutku poceti da vraca vrlo ozbiljno poljuljano poverenje  gradjana u zvanicni poredak. U suprotnom bi 

doslo do totalnog gubitka ugleda vlasti i tesko predvidivih posledica po stabilnost i  opstanak Srbije i njenih 

institucija. Gradjani ocekuju energican obracun  sa prekrsiocima zakona, ukoliko se na delu pokaze da su ova 

zrenjaninska  hapsenja  samo jedna sporadicna akcija, ukoliko se to ne prosiri na celu zemlju, na sve sfere u 

kojima je kriminal jako prisutan,  vlast ce sve vise gubiti i ono malo prestiza , gradjani ce shvatititi  ovo kao 

pokusaj jeftine demagogije, ili kao medjusobni obracun mafijasa, kao toliko puta ranije.      

 

Dakle, gradjani  pozdravljaju od sveg srca najavljeni obracun  sa mafijom koja se bogate na nezakonit nacin.  

Ali za Gradjane ima nesto  mnogo znacajnije-to su oni sami, licno, jer su izlozeni nemocni i nazasticeni svakojakim  

udarima i nasrtajima mafijasa i  kriminalaca. Oni ocekuju nesto mnogo vise, a to je da drzava pocne najzad da  

ih stiti energicno i efikasno, kao i njihova licna ugrozena prava, da osigura njihovu licnu bezbednost i imovinsku  

sigurnost koji su masovno i drasticno ugrozeni sirom Srbije od svakojakih kriminalizovanih segmenata. 

 

Uprkos znacajnih pomaka ostvarenih od strane demokratske vlasti kojoj treba odati priznanje , ipak vecina  

Gradjana  Srbije zivi u svakodnevnoj nesigurnosti i strahu. Sudstvo je danas nepravicnije nego li ranije, rusi drzavu 

 i zivote gradjana, danasnja Srbija je pozornica ubistava, sacekusa, provala, pljacki, zrtve nisu obestecene,  nezakonite  

privatizacije, mafijasi mnogima zivot pretvaraju u kosmar, nisu garantovane licna bezbednost i imovinska sigurnost,  

stanja zdravlja i zdravstva su bliski katastrofi. Za socijalne programe nema novca, porezi narasli. Prava iz radnog  

odnosa su cesto krsena, stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, opstaje siromastvo. Cvetaju svakojake patologije, korupcija, 

 javne kuce, trgovina ljudima, drogom, ljudskim organima, kradja beba, nisu jos ukinuti tajni dosije i crne liste, bukte 

 tenzije medju regijama, Srbe progone na Kosovu, prisutne su sveopste  zavade, mladi odlaze van zemlje. Tajkuni zele  

da kao i ranije tiranisu a da se to ne moze dokazati. Bez znanja gradjana intervenisu kod  sudova, centara za socijalni  

rad, u firmama , obrazovnim ustanovama, zele za svoje svrhe da instrumentalizuju mafije, osigurali se SAVRSEN  

ZLOCIN, koji se ne moze dokazati. Srbija bukti u tinjajucem gradjanskom ratu  izmedju suceljenih svakojakih segmenata.  

Srbija je u cituljama, u Srbiji vise umire, nego sto se radja ,ukoliko se nista ne preduzme Srbi bi za dve i po decenije  

mogli biti manjina u Srbiji, a za pola veka nestati. 
 

Ukoliko se zapocne sa privodjenjem pravdi onih koji se nezakonito stete drzavnu kasu, a to se ne ucini sa 

onima koji tiranisu nezasticene gradjane, to nista nece vredeti niti pomoci. Gradjani onda sve ovo mogu 

shvatiti kao zamenu teze, prevaru, skretanje paznje na sporedno. Ako se to ne desi, gradjani  ce sve ubrzanije 

gubiti poverenje u sistem.  Srbija ce ubrzano nestajati.  

 

Zato zahtevamo od nadleznih drzavnih organa da pored obracuna sa lopovima, pocnu onaj sustinski obracun 

sa svima onima koji na bilo koji nacin progone, prete, ugrozavaju bilo ciju licnu bezbednost i imovinsku  

sigurnost.  I to najcesce bez ikakve pravne legalne procedure, ispod zita, tajno, diskretno, mafijaski. To ce biti 

prava stvar, revolucionarni istorijski  zaokret na bolje, preokret, spas za sve. Ukoliko se ne privedu zakonu 

svakojaki nasilnici i tirani, oni u sudovima, gangovima, susedstvu, skolama, ustanovama, preduzecima, oni 

koji jeftino privatizuju, reketasi, makroi, podvodaci , sve do perverznih nasilnika u razorenim porodicama- 

koji svi zajedno piju krv vecini nezasticenih gradjana Srbije, zavlace se  u njihove snove, ruse im zdravlje, 

porodice, gutaju kao neman njihovu decu, mladost, -SRBIJA CE SVE UBRZANIJE NESTAJATI. 

 

Progovorimo najzad na pravi nacin o ovoj tajnoj oblasti, stavimo je na dnevni red. Srbijo-spasi svoj 

narod!.      Za Savet Pokreta za zastitu ljudskih prava-Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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Tomislav Krsmanović                                                                             23.10.2008 godine 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava 

Tel.011-35911829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 
 

Gosopodin DRAGIĆ  RUDIĆ, VLADA SRBIJE 
 

Meni mafijaši prete veĉitim utamniĉenjem.  
 

Dozvolite da Vas povodom ju|era[njeg sastanka  se izvinim I obavestim da neću doći,  umesto liĉnog susreta 

prosledjujem Vam ovaj tekst, sa molbom da ga prouĉite. Kada vidite o ĉemu se radi, moliću za prigodan 

razgovor. 

 

Obavestavam Vas da sam izloţen produţenim  prikraćivanjima mojih prava, sudskim nepravdama, 

pritiscima i pretnjama, što traje već dugi niz godina. Sada sa 72 godine umesto domaćih priznanja ( svih 

stranih priznanja sam se odrekao zbog dvostrukih aršina medjunarodne zajednice), sam izloţen produţenoj 

tiraniji od strane mafijaških struktura (izvan kontrole formalne demokratske vlasti): 

 

Molim Vas za moguću podršku na sledećim nivoima: 

 

1.ZAPLENA ARHIVE aprila 2000, došao je policijski kamion i odneo sve što sam ceo ţivot stvarao, sudovi 

odbijaju da vrate- -Cetvrti opstinski sud-XXP 2083/2000 од  6.4.2000 g. Dobio sam nedavno dopis od IV 

Opštinskog suda u Beogradu, Veza Broj I-III-1199/02,  odgovorio sam im juĉe. Izgleda da se nešto pokreće, 

molim za intervenciju da urade što treba da mi se to ŠTO PRE vrati. 

 

2. ОŠTETNI ZAHTEV-sud je odbijao od 1994 godine da uzme u razmatranje Oštetni zahtev za decenijske 

progone, zloĉine protiv ĉoveĉnosti..-Prvi opštinski sud-(  XXIV.P.br.688/02--XXIV П.бр.6888/02) . Ja sam 

22.9.2008 godine podneo novu TUŢBU  IV P.br.7178/08, odgovorili su mi brzo, što je znak da najzad poĉinju 

izgleda da rade kako treba. Juĉe 20.10.2008 sam odgovorio na njihov zahtev od 2.10.2008 godine. Molim za 

intervenciju da rade praviĉno i brzo. 

 

3. VIŠEGODIŠNJE UGROŢAVANJE LIĈNE BEZBEDNOSTI OD STRANE RAKOVIĈKOG KLANA i 

drugih. Drugi opštinski sud-.(КТР-br..851/2004 ) 

 

4. Policijska uprava Beograda ( isti oni osvetoljubivi pojedinci ostrašćeni politiĉki diletanti  koji su to ĉinili i 

ranije), je zahtevala 1 marta ove godine moje ponovno interniranje na neodredjeno vreme u ludnicu zbog 

nenasilne borbe za ova moja prava. 

 

 5.Uĉestale su telefonske pretnje likvidacijom , preko interneta, otvorene pretnje zdravlju, što je sve 

prosledjeno sudu, MUP-u, Provideru EUNET.YU. Telekom i MUP Srbije imaju podatke o inkriminisanim 

osobama( Drugi opštinski sud  XII.K.br.696/06, sudija Nebojša Popović.)  

 

6. Moj PC je ĉesto opstruiran, kao i upotrebe telefona, faksa (Drugi opštinski sud  XII.K.br.696/06, sudija 

Nebojša Popović) 

 

Meni prete ove osobe ĉiji identitet poseduje Drugi opštinski sud, prete mi likvidacijom što se branim, vodim 

Oštetnih zahtev, oni mi ĉesto prete veĉitim utamniĉenjem, ludnicom.  Molim u vezi taĉaka 3, 4, 5 i 6,  da 

intervenišete kod Drugog opštinskog suda da ove osobe privedu pravdi i mene zaštite od njihovog terora. 

 

 7. Sistematski  sam  onemogućavan da se bavim razvojem turizma na Drini, Opština Ljubovija ( rodni kraj), 

što ĉinim od 2003  godine, postigao sam zavidne rezultate, ţelim da se tome posvetim u potpunosti ( 

ekonomista sam, ekspert za marketing ), saradjujem sa Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj ( 

g.Dragan Kokunešoski). 
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ĈETVRTOM OPŠTINSKOM SUDU U BEOGRADU-    

Veza Broj I-III-1199/02 

 
                                                     Izvršnom odeljenju  

 

                                                                                                                    NOVI BEOGRAD 

                                                                                                     ----------------------- 
Postupajući po vašem dopisu od 21.10.2008 godine i Zapisniku o popisu i proceni Broj I-III-1199/02 od 

29.08.2008 godine, u odreĊenom roku do 3 dana  istiĉem sledeći zahtev: 

 

IZVRŠNI POVERILAC: Krsmanović Tomislav, Beograd, Ul.Stanka Paunovića br.70, 

11.090 Beograd 

 

IZVRŠNI DUŢNIK: MUP Srbije, ulica Kneza Miloša broj. 101,11.000- Beograd 

 

 

PODNESAK IZVRŠNOG POVERIOCA KRSMANOVIĆ TOMISLAVA 

 

Predlog za izvršenje uzimanjem  predajom pokretnih stvari: 

 
 

2 Aprila  2000. godine oko 17casova i 30 minuta   Dragan Zdravković, po nalogu policije (on  je narkoman, 

povezan sa mafijama i kriminalcima,  sam se hvalio da je agent policije, meni je u tome svojstvu pretio smrću, 

saznao sam da je ubijen), je zaplenio arhivu naše organizacije i moju liĉnu. Napominjem da je D.Zdravković 

bio od organa ondašnjeg sudstva, javnih tuţialštava i MUP-a podstrekivan protiv mene da mi preti ubistvom, 

što je i uĉinio u više navrata telefonom i pismom od  19.7.2001 godine, u arhivi vašeg suda.  On  je nasilno ušao 

u prostoriju u ul. Visokog Stevana 11 u   Beogradu u kojoj se nalazila naša arhiva , ova podrumska prostorija 

je deo stana Noleta Lekaja,  koji je pravni titular ( inaĉe ĉlana Saveta naše organizacije), Zdravković se 

nastanio  u njoj i tom prilikom zaplenio nasilno i nezakonito svu našu arhivu i odneo je negde po nalogu 

MUP-a, što je sam kazao, to zna i Nole Lekaj koji ga je viĊao ĉesto u društvu organa MUP-a Stari Grad.:  

-2.000 primeraka libertarijanskih knjiga koje sam  publikovao u našoj zemlji i drugim susednm drţavama, na 

njihovim jezicima-hrvatski, makedonski, slovenaĉki, romski―Avanture Dzonatana Galibla‖ best seler autora 

Kena Skulanda profesora Havaji univerziteta u Honolulu, i Isceljenje našeg sveta ameriĉke prestiţne nauĉnice 

dr.Meri Ruvart. 

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

dokumenata i moje analize ) 

-stotinak ĉasopisa domaćih i stranih gde su bili publiklovani moji struĉni i nauĉni radovi 

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

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

-veći broj tekstova mojih neobjavljenih nauĉnih radova 

-moja celokupna vrlo bogata liĉna prepiska ,ukljucujući i prepisku sa pojedinim znaĉajnim liĉnostima, 

drţavnicima, šefovima drţava ,knjizevnicima, nauĉnicima, td 

-prepisku  naše organizacije 

-hiljade naših saopštenja 

-hiljade primeraka nekoliko brojeva našeg lista Ljudska prava 

. nekolko desetina kniga marketinga, istraţivanja  trţišta 

-megafon, tranzistor, pisaću mašinu, itd 
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ПОЛОЖАЈ  ДИЈАСПОРЕ- 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ. 

 
Пише: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ  
 

 

Распад СФР Југославије и завођење вишестраначја почетком 90-их година прошлог 

века, као и смена Милошевића 2000 године,  нажалост нису довели до суштинског 

дисконтинуитета у Србији, још нису заживели  истинска демократија и владавина људских 

права. Последично, недовољно иновирана Матица, загађена преживелим архаичним 

острашћеним бирократским менталитетима, није значајније променила дубоко уврежени 

деценијски однос према Дијаспори, натопљен набојима затрованих, параноичних 

предрасуда неповерења и одбојности. 

Нажалост, ни после познатих промена у Србији, и свим српским земљама, ни дан 

данас још није сазрела суштинска свест:  ДИЈАСПОРА  ЈЕ  ОГРОМНА  

УНУТРАШЊА  РЕЗЕРВА,  КОЈА  УКОЛИКО ЈОЈ  СЕ  ПРИСТУПИ  КАКО  ТРЕБА,  

МОЖЕ  СПАСИТИ НАШУ  ЗЕМЉУ, И НАШ НАРОД,  ИЗВЕСТИ  ИЗ КРИЗЕ, јер је 

дијаспора врло бројна, има огроман капитал, стручне људе, везе, знање. 

О чему се овде управо ради? 

Суштина коју овде треба истаћи је да  узроци продужене кризе који делају у 

матицама ,су исто тако пресудно присутни, по систему спојених судова, и у расејању. 

Локална продужена криминализација  се врло лоше одражава и по судбину наших људи 

ван земље, како на релацијама  међу Дијаспором и Матицама, тако и у обадва сегмента 

посебно. .  

Ако је раније владала политичка параноја према  политичкој емиграцији , о чему се 

онда ради данас?  Очигледно,  Матица се према Дијаспори односи још увек маћехински, 

став Матице није нимало рационалан. Уместо огромне користи коју може имати од наших 

људи који живе и раде ван земље-опстаје продужена ирационална штеточинска 

дисквалификација. 

Добро је познато да у мафијашкој позавађаној Србији без закона и правде, 

остарелих и руинираних поданика, постоје моћне мафијашке снаге, које из неких 

њихових опскурних поставки, о чему ће сада бити речи, опструирају иоле значајније 

помаке у земљи, укључујући и деценијама сневани повратак дијаспоре у матерински 

загрљај своје родне земље.   

Не претерујемо, само обзнањујемо необичне и екстремне ставове оних који би 

требали да буду сушта супротност томе: одмереност и разум. Уместо ранијих 

идеолошких застрањености, које су биле катастрофалне погрешке за нашу земљу, 

сада су на снази неке нове : да је данас ушанченим тајанственим моћницима , 

Спасиоцима нације у мутним временима, све дозвољено да би сачували своје 

привилегије, опстали на власти;  да су ово тешка времена транзиционе кризе, дивљег 
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Tomislav Krsmanovic                                                                          23.12.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodjica Jovana Zoric,  PRAVNIK 

Beogradski centar za ljudska prava -Beograd 

 

Postovana gospodjice Zoric, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru i ispoljenoj zelji da me 

podrzite u mojoj borbi da dobijem obestecenje za pretrpljene progone. Ja sam predsednik 

Pokreta za zastitu ljudskih prava( u prilogu nize moja BIOGRAFIJA). Radi se o mojoj 

Tuzbi za naknadu stete sto sam bio decenijama proganjan, smestan u ludnicu, torturisan, 

bio zrtva zlocina protiv covecnosti. Glavna rasprava je najzad  zakazana pred Prvim 

opstinskim sudom 15 januara. 
 

S‘bzirom na vrlo izraţene specifiĉnosti ove materije nalaţe se kao neophodno kraće 

politikološko objašnjenje pre nego što se predje na predstavljanje ĉinjeniĉnog stanja, jer se 

u suprotnom ne bi mogao ispravno shvatiti ovaj podnesak.  Ja sam  u periodu 1963 do 2008 

bio ţrtva permanentnih povreda mojih prava, istinskih opasnih progona, bez stvarnog 

povoda sa moje strane. Napisao sam o tome dve zapazene knjige ―LJUDSKA PRAVA-

CRNA RUPA, SAMOUNIŠTENJE DRŢAVE i NACIJE‖ i ―KAZNENA PSIHIJATRIJA‖ ( 

obe knjige prosledjene profesoru Vojinu Dimitrijevicu sa kojim se poznajem jos od 70-ih 

godina proslog veka), gde su dati navodi detaljno obrazloţeni..  

  

Naime, lišavanja mojih prava se nisu  sastojala  samo u jednokratnom progonu, ili 

muĉenju, kao što je bilo prilikom nasilnog kaznenog smeštaja u psihijatrijsku bolnicu 21 

juna 1975 godine zbog nenasilno izraţenog mišljenja( verbalni nenasilni delikt) , nego u 

permanentnim dugotrajnim, višegodišnjim , decenijskim formalnim ili neformalnim 

uskraćivanjima prava, maltretiranjima, lišavanjima slobode, fiziĉkim obraĉunima na 

javnim mestima, ili na nekom drugom mestu, policijskim zastrašivanjima, nezakonitim 

sudskim postupcima, osudama za nenasilni verbalni delikt, drastiĉnim kršenjima prava iz 

radnog odnosa (što se tiĉe onemogućavanja zapošljavanja po osnovu moralno-politiĉke 

nepodobnosti,  isterivanja sa radnog mesta, smenjivanja sa višeg na niţe rangirano radno 

mesto, smanjenje plate, šikaniranja od strane rukovodioca preduzeća, nezakoniti 

disciplinski postupci, onemogućavanje dobijanja stana),  flagrantni napadi na liĉni ugled i 

prestiţ, rasturanje porodice i braka, progoni srodnika, progoni za vreme vojne obaveze, 

napadi na zdravlje,  itd. 

  

Što je na delu decenijsko metodiĉno  permanetno iznurivanje, opstrukcija svih oblasti 

ţivota, osiromašenje, sa ciljem ruiniranja zdravlja, tihog uklanjanja iz ţivota, zatiranja. 

Tuţioc je bio ţrtva lišavanja slobode putem  formalnih sudskih postupaka, ali je ĉesto 

primenjivana tzv. neformalna praksa lišavanja prava na formalnoj slobodi, sa ciljem da se 

zloupotreba  prikriva, što je dalje detaljno objašnjeno..  
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Tomislav Krsmanovic                                                                          23.12.2008 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Milan Antonijevic, PRAVNIK 

YUCOM-Beograd 

 

Postovani gospodine Antonijevicu, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru i ispoljenoj zelji da me 

podrzite u mojoj borbi da dobijem obestecenje za pretrpljene progone. Ja sam predsednik 

Pokreta za zastitu ljudskih prava( u prilogu nize moja BIOGRAFIJA). Radi se o mojoj 

Tuzbi za naknadu stete sto sam bio proganjan, smestan u ludnicu, torturisan, bio 

decenijama proganjan, bio zrtva zlocina protiv covecnosti. Glavna rasprava je najzad  

zakazana pred Prvim opstinskim sudom 15 januara. 
 

S‘bzirom na vrlo izraţene specifiĉnosti ove materije nalaţe se kao neophodno kraće 

politikološko objašnjenje pre nego što se predje na predstavljanje ĉinjeniĉnog stanja, jer se 

u suprotnom ne bi mogao ispravno shvatiti ovaj podnesak.  Ja sam  u periodu 1963 do 2008 

bio ţrtva permanentnih povreda mojih prava, istinskih opasnih progona, bez stvarnog 

povoda sa moje strane. Napisao sam o tome dve zapazene knjige ―LJUDSKA PRAVA-

CRNA RUPA, SAMOUNIŠTENJE DRŢAVE i NACIJE‖ i ―KAZNENA PSIHIJATRIJA‖ ( 

obe knjige prosledjene gospodji Vuco ), gde su dati navodi detaljno obrazloţeni..  

  

Naime, lišavanja mojih prava se nisu  sastojala  samo u jednokratnom progonu, ili 

muĉenju, kao što je bilo prilikom nasilnog kaznenog smeštaja u psihijatrijsku bolnicu 21 

juna 1975 godine zbog nenasilno izraţenog mišljenja( verbalni nenasilni delikt) , nego u 

permanentnim dugotrajnim, višegodišnjim , decenijskim formalnim ili neformalnim 

uskraćivanjima prava, maltretiranjima, lišavanjima slobode, fiziĉkim obraĉunima na 

javnim mestima, ili na nekom drugom mestu, policijskim zastrašivanjima, nezakonitim 

sudskim postupcima, osudama za nenasilni verbalni delikt, drastiĉnim kršenjima prava iz 

radnog odnosa (što se tiĉe onemogućavanja zapošljavanja po osnovu moralno-politiĉke 

nepodobnosti,  isterivanja sa radnog mesta, smenjivanja sa višeg na niţe rangirano radno 

mesto, smanjenje plate, šikaniranja od strane rukovodioca preduzeća, nezakoniti 

disciplinski postupci, onemogućavanje dobijanja stana),  flagrantni napadi na liĉni ugled i 

prestiţ, rasturanje porodice i braka, progoni srodnika, progoni za vreme vojne obaveze, 

napadi na zdravlje,  itd. 

  

Što je na delu decenijsko metodiĉno  permanetno iznurivanje, opstrukcija svih oblasti 

ţivota, osiromašenje, sa ciljem ruiniranja zdravlja, tihog uklanjanja iz ţivota, zatiranja. 

Tuţioc je bio ţrtva lišavanja slobode putem  formalnih sudskih postupaka, ali je ĉesto 

primenjivana tzv. neformalna praksa lišavanja prava na formalnoj slobodi, sa ciljem da se 

zloupotreba  prikriva, što je dalje detaljno objašnjeno..  

  

Ovo višedecenijsko ugroţavanje mojih prava je osmišljeno i kontinuelno ĉinjeno od strane 

istih ustanova, i osoba, sa istim ciljem, nikako se ne radi o jednokratnim zloupotrebama 

nego o nizu zloupotreba programiranih sistematski od istih centara moći. 
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Документ број 222. 

 

 

        PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 

 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

                                                                                                           Radi: naknade štete 

 

                             

         ODGOVOR  NA  PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  PRAVOBRANIOCA    

          Broj:P-2081/08 od 31 oktobra 2008.godine. 

 

Тuzilac osporava odgovor Tuţene u celosti.  

 

I. Sukcesija, odgovornost Republike Srbije.                                                                                                   
а.Po osnovu medjunarodnog prava koji se tice  instituta sukcesije, kao i Ustavne povelje,  

današnja Republika Srbija  je po zakonu pravni naslednik  prethodnе drţave  SRJ (a ova je 

naslednik SFRJ) , te je ona naslednik obaveza prethodne drţave koje nastaju iz Tuţbe za 

naknadu štete.  

  

b. Što se tiĉe tvrdnje da ne postoji protivpravno postupanje tuţene u podnetoj Tuţbi za 

naknadu štete su priloţeni dokazi i svedoci, da je tuţilac decenijama trpeo nezasluţene  

politiĉke progone i teške povrede njegovih prava, torture, koji su istinski zloĉini protiv 

covecnosti, upravo kao ţrtva ondašnje flagrantne politiĉke neravnopravnosti i progona 

ustavno garantovane slobode izraţavanja. Što je bilo u suprotnosti sa Ustavom, zakonima i 

medjunarodnim obavezama ondašnje Jugoslavije. 

 

c.Otuda postoji njena odgovornost, jer je Tuzilac bio zrtva opisanih zloupotreba upravo od 

strane drţavnih organa ondašnje Jugoslavije.  Drţava je po Ustavu i zakonima garant 

poštovanja prava i sloboda gradjana, ustavnih jemstava  ljudskih prava, i nezavisne  sudske 

vlasti i povinovanja vlasti Ustavu i zakonu; Ustavom se jemĉe, i kao takva, neposredno se 

primenjuju ljudska prava zajemĉena opšteprihvaćenim pravilima meĊunarodnog prava. A 

što nije bio sluĉaj sa tuţilacom.Te je poslediĉno drţava odgovorna za postupke svojih 

organa i za materijalne i nematerijalne gubitke koje je tuţilac pretrpeo u oznaĉenom 

periodu. 

  
 

II. ZASTAREVANJE. 

  

Ne moţe se navoditi klauzula ZASTARELOSTI da bi se osporila ova TUŢBA I ZAHTEV 

OŠTETE zbog razloga koji propisuje zakon. 
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Документ број 223. 

Покрет за заштиту људских права                                            31.12.2009 године   
  
  

Голуб Бакић: УКРИВАЊЕ МАСОВНИХ КРШЕЊА ЉУДСКИХ ПРАВА -  СПРОВОДИ СЕ   

МЕТОДИЧНА УНУТРАШЊА И СПОЉНА ''ЛАКИРОВКА''.   

Наставља се деценијска ћорава работа - укривање уништавања сопстве ног  

народа   

  

  

Иако патриотска власт улаже значајне и искрене напоре, иако је у бројним 

областима дошло  до значајних побољшања, ипак нису  остварени  иоле озбиљнији помаци  

управо тамо где је  то најпотребније. А то је поштовање људских права. Јер од тога зав иси добробит, виталност,  

здравље, радна способност, одбранбена моћ нације. Зато што није дошло 

до  дисконтинуитета, ранија скаламерија , подземни монструм , који је владао  

удружен у  свемоћне неформалне самоуправне титоистичке, касније  милошевићевске 

клано 

вске  

структуре власти, је преживео  смену власти. Некадашњи суверени 

властодршци ( истини за  вољу и раније неформални,) који су деценијама пили крв већине грађана , 

су се од 1990 

- их  

консолидовали. Уместо да буду кажњени,  су изашли ојачани, бивши 

самоуправ 

ни клановци  

су сада постали свемоћни богаташи, тајкуни, мафијаши. Желе да 

овековече ланце и  ропство.  Они владају дискретно, неформалним директивама које издају свим 

виталним секторима у  Србији, званичну власт су претворили у послушну слушкињу, 

злоупотребљ 

јавају је. Они су  

главни кривци, а неупућена јавност њихове грехе приписује неоправдано у 

потпуности  званичној власти.    

  

Србија је у читуљама, у Србији се више умире него ли што се рађа ; 

уколико се не предузму  праве мере Срби би за 2 деценије могли бити м ањина у Србији. Што је директна последица  

мафијашке тираније.   
  

Наставља се историјска превара - укрива се тиранија. Спроводи се лакировка изнутра (  

укривање, улепшавање). Ранијих година се са унутрашње тираније 

скретала пажња на рат,  Косово, санкције, бомбар довање, сада се истичу у први план кршења права етничких мањина  

и тзв.ранљивих социјалних група,( хомосексуалци,итд), и Косово, Хашки 

суд ,  придруживање Европи.. Или се чак заговарају права животиња. Нико не 

говори о масовно  угроженом већинском становништв у у Србији, многи се утркују да то укрију. Врло је тужно  

да многи од њих који су и сами Срби, по лошој навици из ранији периода 

то сада чине из  незнања. Они  који су на значајним  званичним позицијама ћуте,  јер нису 

лично угрожени,  нису упознати ( виде ст варност кроз њихове лагодне субјективне призме) или су  

престрашени. Добро им је, опортунистчки ћуте. То је вековна српска  и 

словенска бољка,  опортунизам, индивидуализам, или чак и површност, баш ме брига за 

другога. А касније ће и  они доћи под удар. Тако  нас вековима варају. Свугде су методично уграђени саботерски  
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-Документ број 224. 

                               PROJEKAT DRINA TOURS-UZOVNICA 

                                  OBAVLJENI KONTAKTI I ADRESE 
 

 

Ministarstvo poljoprivrede-www.minplj.sr.gov.yu,Dragan Stefanovic, Obilicev 

venac 9-11,V sprat, 3348045, 3348041, 3348033,fax-3348038,Slobodan Milosavjevic, 

ministar, tel.3065038, 3631617, fax-3616272, poslat 5.12.07 g, 

kabinet@minpravde.sr.gov.yu 

Jelena, primila fax, zvati 6.12.07 ,Dobrivoje Sudzum, dobio, zvati ga ,tel.3631543 

Razgovor sa D.Stefanovicem, vrlo ljubazan, kratak, 22.1.08, zvati ga 29.1.08 g. kada 

ce izaci Uredba 

 

 

 

 

-Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, obavljena dva razgovora sa Ljubom 

Jovanovicem ,mob.tel.063-202235, 3139690, Sektor za turizam, Goran Petkovic, 

Ljuba Jovanovic, 3139691, fax-3139676, 063-202235, 3139672, Ivana Djurdjevic- 

3139691,  

i.djurdjevic@minttu.sr.gov.yu, 3346571, jedan razgovor sa D.Kokunekoski, 

t.3139689, 065-8188048, fax-3139676, poslednji ,razgovor sa Lj.Jovanovicem 

21.1.2008 g u 11 casova , ljubazan, konstruktivan, zvati krajem februara, uredba, 

kredit i subvencije za infrastrukturu, (za Mostic CAGELJ,) Goran Petkovic, 

drzavni sekertar za turizam, tel.3139673,3139670, 2642654, Sef kabineta-Mira 

Blazic, 10.12.07, 17.12.07, jelena.vojinovic@merr.sr.gov.yu.Ljuba Jovanovic, 

21.1.08, korektan, kredit i subvencije, kraj febr uara, 5-7 godina kredit, gratis ,Drz 

sekr za turizam-3139673,Danijela Mastilovic- 3139672, Nebojsa Skoric-3139670, 

Vesna 1 godina, 1 % kamata, 1,500.000 npr, Fond za razvoj.Mira Dudic-

3139691,3139689,3139672 

 

 

 

 

-Ministarstvo za dijasporu, Cubrilo, ministar, 2638033, 2637624,864, Irena 21.12.07, 

24.12.07, javiti se 8.1.08, 15.1.08, 21.1.08, javio se emailom g.Ostojic 23.1.2008 

g,Predrag Ostojic 2638235, 064-8260018, ljubazan, konstruktivan ,javice od 28 

januara za susret, fax-2636815, Tojic,  

 

 

 

 

-Regionalni ekonomski razvoj-, Draga Kljajic, Toplicin venac , 3346351,3346107, 

2186740, 730, Radulovic, I sprat, soba 61,tel.2440020, vr lo ljubazan, Radalj, dala 

dokumenta, savete, zvati je opet,Draga Radalj, vrlo ljubazna, Ministarstvo  

ekonomije, Fond za razvoj, u januaru najava, Opstina Ljubovija nije dobila status, 

ekonomija@mrd.sr.gov.yu,  
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Документ број 225. 

Tomislav Krsmanovic,                                                                                             6.1. 2009 godine 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu)                                                                                                             

Tel-011-3511829;  

Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

 

VPC "Sava-Dunav" 
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  PARCIJALNU 

ZASTITU  OD ZAGADJIVANJA I UREDJENJE  DRINSKIH OSTRVA :a. CRNI 

VIR  ;b. KRSMANOVICA CAGELJ , oba u U SELU UZOVNICA, OPSTINA 

LJUBOVIJA, SRBIJA 

 

POSTOVANI,  
 

Pozivam se na moj nedavni telefonski razgovor sa gospodinom Miodragom Stojanovicem, potsecam 

da je ranije podnet ZAHTEV ( Vas odgovor od 2 apr ila 2008 g, br.519/3)  odbijen sa obrazlozenjem 

da je potrebno podneti jos dokumenata. Napominjem da sam ekonomista iz sela Uzovnica, tamo 

srodnici imaju movinu, zemlju, ali zivim od detinjstva u Beogradu, tam oduvek idem svakog leta na 

duze vreme.  

 

Ovoga puta prilazem sva potrebna dokumenta, i to: 

 

1.Kopiju plana katastarskih parcela koje cine predmetna ostrva; 2. Prepise posedovnih lista ili lista 

nepokretnosti za predmetne katastarske parcele; 3.Izvod iz topografske karte predmetnih  sektora 

reke Drine razmere P 1:25000 sa tacnom naznakom postojecih ostrva; 4.Misljenje Republickog 

hidrometeoroloskog zavoda –Beograd  sa potrebnim podacima o merodavnim vodama reke Drine 

verovatnoce pojava Q 1%, Q2% I Q 4% , kao i bioloskom minimumu ovog vodotoka u zoni 

predmetnog sekt ora; 5.Obavestenje nadleznog odeljenja za urbanizam opstine Ljubovija, koji je 

potreban urbanisticko planski akt za realizaciju planirane aktivnosti-koje  vam je prosledjeno od 

strane Odeljenja za urbanizam Opstine Ljubovija na moje ime dana 9.12.2008 godinhe, pod brojem 

350-45/0804, a prosledjeno g.Stojanovicu Sabac dana 16.12.2008 godine ; 6.Potrebnu odluku 

nadleznog organa opstine Ljubovija , o saglasnosti sa planiranom aktivnosti  

 

Uzimajuci u obzir osnovne delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća ―SRBIJAVODE", kao 

delatnosti od opšteg interesa (definisana Zakonom o vodama i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i 

registru jedinica razvrstavanja), u okviru toga pre svega zastitu od zagadjivanja(  preduzimanje 

mera zaštite vode od zagaĊivanja;  odvoĊenje otpadnih voda industrije, rudarstva, poljoprivrede i 

drugih vidova zagaĊivanja, osim atmosferskih voda, voda iz naselja i otpadnih voda domaćinstava) 

kao i zaštitu od štetnog dejstva voda(• zaštitu od poplava i leda; • zaštitu od erozija i ureĊenja 

bujica;• odvodnjavanje zemljišta;• regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima;• odrţavanje 

objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda;•), znajuci da vasa ustanova u okviru vasih 

ovlascenja je zaduzena za ove zadatke 

 

MOLIM VAS da mi date vasu SAGLASNOST 
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 Документ број 226. 

 

Томислав  Крсмановић: РАДОМИР  ВЕЉКОВИЋ –''СРПСКИ 

МЕНДЕЛА'' , ПОЛИТИЧКИ  ЗАТВОРЕНИК  ВЕРБАЛНОГ  ДЕЛИКТА 

ВЕЋ  20  ГОДИНА  ЗАТОЧЕН У ЛУДНИЦИ-ТРАЖИМО ЊЕГОВО 

ОСЛОБАЂАЊЕ. 

 

Обраћамо се Србима у земљи и свету , позивамо вас да дигнете ваш 

глас и захтевате да Радомир Вељковић , истински српски ннтелектуалац, буде 

ослобођен из психијатријског казамата у Вршцу, где чами само зато што се 

цео живот борио за истину. 

Предочавајући вашем увиду  трагичну судбину Радомира Вељковића  

(1927), пензионисаног пуковника ЈНА из села Гари код Крушевца, прилика је 

да се запитамо овога пута :да ли у Србији постоји иоле правне државе, да ли 

су људскост и саосећање према ближњем потпуно замрли у нашим душама? 

Он је провео 17 година по казни у ПБЦЗ ( Психијатријска болница 

Централног затвора у Београду) због вербалног деликта (1971-1988 г), био је 

оквалификовао Ј.Б.Тита и ондашњи режим да масовно крше људска права у 

ЈНА и шире. Добио је 1988 године статус '' затвореник савести'' АИ-Amnesty 

International,  дакле политички затвореник, био је заточен само зато што је 

изразио своје мишљење. АИ је захтевала да он буде ослобођен , истичући  да 

он није никакав душевни болесник, него да је жртва злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе. 

Радомир Вељковић се од 28.6.2004 године опет налази по продуженој 

казни, овога пута заточен у Психијатријској болници у Вршцу, у околностима  

које ћемо даље објаснити. Уместо да живи старост у миру, он је опет у 

оковима, Радомир је данас политички затвореник који има најдужи 

затворенички статус у Србији,  преко 20 година-он је ''СРПСКИ МЕНДЕЛА''. 

На делу је сурова продужена политичка одмазда појединих бивших 

властодржаца још на позицијама, злоупотреба психијатрије у политичке 

сврхе. 

Он је био осуђен Решењем Окружног суда у Сарајеву од 20.3.1973 

године број К-153/73 , због тога што је био написао један критички текст 

против Ј.Б.Тита ( у коме је пророчки предвидео до најмањих детаља све оно 

што се касније десило и што се данас дешава, оптужио је врх ЈНА за 

неспречавање саботажа ЈНА на Косову, за неометање изгона Срба, у вези 

саботажа ЈНА на далматинским острвима, чак је био подвргао као професор 

Војне академије критичкој анализи битке на Неретви и Сутјесци ). Током 

монтираног судског процеса је проглашен душевно болесним прибегавајући 

кривотворењу чињеница, па му је изречена психијатријска мера безбедности 

обавезног лечења у затвореној психијатријској установи. Колико је овакво 

психијатријско вештачење злоупотреба чињеничног стања види се и по томе 
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Документ број 227. 

 

-  

Славица Граховац. 

 

Др. Обрен  Цицовић  : НЕ ДОЗВОЛИМО ДА НАС  

ПРЕВЕДУ ЖЕДНЕ ПРЕКО ВОДЕ -  ПРИПРЕМАЈУ  

ПОДЕЛУ КОСОВА! .   
  

Већ смо у неколико наврата обавештавали да се припрема врло опасна подвала - 
ПОДЕЛА КОСОВА. Наша предвиђања се постепено обистињују.    

Долазак ЕУЛЕКСА, испровоцира ни инциденти на северу Косова,  
обеспомоћеност српске заједнице на Косову, недостатак  заштите  Срба, изјаве  
појединих домаћих и страних званичника, има чак алузија на  долазак српских  
формација да узму у заштиту Србе у Сремској Митровици - све ово , то је ве ћ  
препознатљиво, призива поделу Косова, као најбоље решење.   

А то би било најгоре решење за Србију и Србе.   
Сада постаје јасније због чега су више  година невиђено  

притискали снејачалу Србију: зато да призна независно Косово, иако свако зна да  Србија  
никад на то неће пристати. Да би уствари тако на крају прогурали поделу Косова. Сада  
отварају карте: наједном отворено предлажу поделу Косова. Поједини површни у  
Србији, или страни плаћеници, пак сада кажу: боље је за Србију ишта , него ли ништа;  
т врде да је наводно тако најбоље и за Албанце и за Србе, и за целу регију. Новопечени  
светски политиканти, албански експертски лидери, су сада невиђено покренули  
непросвећене албанске масе на Косову да изађу на улице да јуришају опет на Србе, да се  
задовоље  неким миром , мајушним резерватом на северу Косова.А овамо јавно кажу они  
да неће ни да чују за поделу, уствари чокалијски покушавају да намагарче распамећене  
Србе, уствари тврде пазар..   

Ко је луд да одбије на поклон значајан део Србије, њену баснословно  најбогатију  
регију? Боље ишта ( много) него ли могуће ништа!    

Трговци са хиљадугодишњом меркантилном традицијом су смислили лепу  
ујдурму: да софистиковани мега трговци преваре сеоске балканске дућанџије шибичаре,  
рекеташе: невиђено ћемо их годинама притиск ати са независним Косовом, изнуривати,  
робити, иако знамо да од тога нема ништа, Срби неће никад пристати на то, а циљ наше  
игре и није независно Косово, него подела Косова. Неки пак мудри , гео - 
политичке ђувегије,  процењујући изнурелу  посрнулу  Србију се међусобно  
дошаптавају: хајде да покушамо да ову баснословно богату, времешну али још  
привлачну удовицу , збуњену и слуђену , кратке памети, збрзамо, ништа не смета ако не  
успемо. Ако треба подмазаћемо их масним провизијама. Та абизивна техника се  у  
психологији зове ''транзитивна матрица'', она пролази код абориџина, урођеника, зулу,  
неће ваљда проћи  код Срба( Као да међународна заједница није могла отерати Србе са  
севера Косова још 1999 године? оставила је то као бакшиш, награду, српс ким  
тајкунима тамошњим бизнисменима) .   

Ово би било најгоре решење по Србију. Је би прихватила начело да се цепа  
уставни интегритет Србије, да се крши међународно право. Добили би само мали  
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-2009.године. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.yu 

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

Gospodja Slavica GRAHOVAC 

ADVOKAT 

 

Postovana Slavice, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Radi se o mojoj Tuzbi za naknadu 

stete sto sam bio proganjan, smestan u ludnicu, torturisan, bio zrtva zlocina protiv covecnosti, to 

sve traje jos od pocetka 1970-ih godina, sve do danas.  

 

U prilogu dve tuzbe: jedna na jednoj strani, затим иста  ta vrlo detaljno obrazlozena. Bio sam 

podneo TUZBU jos 1994 godine,  stalno razvlacili, odbijali, onda sam ovu Tuzbu podneo 

22.9.2008 godine, sada su po prvi put zakazali  rociste za 15 januar , tek posle intervencije 

Kancelarije Borisa Tadica, pisala mi je pre nekoliko mesci i Snezana Malovic, ministar pravde, 

kaze da ce pogurati. Krenulo je. 

 

Dakle, zakazali su rociste za 15 januar, Zamenik Republickog  javnog pravobranioca Savka 

Mangovic mi je odgovorila preko Prvog opstinskog suda pocetkom novembra osporavajuci u 

celosti zahtev, sto je bilo logicno ocekivati: 

.-ne postoji protivpravno postupanje tuzene RS                                                                                       

.ne postoji njena odgovornost za stete koje je tuzilac pretrpeo u tome periodu.                            

.zastarelost prema clanu 376 ZOO. 

 

Molim Vas za savet?.  

 

Evo nize projekat mojih odgovora, ovo treba definitivno da uoblicim.. 

 

            PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 

 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

Radi: naknade štete 

- ODGOVOR  NA  PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  

PRAVOBRANIOCA    

Broj:P-2081/08 od 31 oktobra 2008.godine. 
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-2009.године 

- . 

Миодраг Мајић. 

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.yu 

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

Gospodja Nada DEBELJACKI 

ADVOKAT 

 

Postovana gospodjo Debeljacki, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Radi se o mojoj Tuzbi za naknadu 

stete sto sam bio proganjan, smestan u ludnicu, torturisan, bio zrtva zlocina protiv covecnosti, to 

sve traje jos od pocetka 1970-ih godina, sve do danas.  

 

U prilogu dve tuzbe: jedna na jednoj strani, затим иста  ta vrlo detaljno obrazlozena. Bio sam 

podneo TUZBU jos 1994 godine,  stalno razvlacili, odbijali, onda sam ovu Tuzbu podneo 

22.9.2008 godine, sada su po prvi put zakazali  rociste za 15 januar , tek posle intervencije 

Kancelarije Borisa Tadica, pisala mi je pre nekoliko mesci i Snezana Malovic, ministar pravde, 

kaze da ce pogurati. Krenulo je. 

 

Dakle, zakazali su rociste za 15 januar, Zamenik Republickog  javnog pravobranioca Savka 

Mangovic mi je odgovorila preko Prvog opstinskog suda pocetkom novembra osporavajuci u 

celosti zahtev, sto je bilo logicno ocekivati: 

.-ne postoji protivpravno postupanje tuzene RS                                                                                       

.ne postoji njena odgovornost za stete koje je tuzilac pretrpeo u tome periodu.                            

.zastarelost prema clanu 376 ZOO. 

 

Molim Vas za savet?.  

 

Evo nize projekat mojih odgovora, ovo treba definitivno da uoblicim.. 

 

            PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 

 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

Radi: naknade štete 

- ODGOVOR  NA  PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  

PRAVOBRANIOCA    

Broj:P-2081/08 od 31 oktobra 2008.godine. 
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Документ број 228. 

 

Gospodin Miodrag MAJIC,  PREDSEDNIK PRVOG OPSTINSKOG SUDA U 

BEOGRADU 

 

Postovani gospodine Majicu, 

 
Slobodan sam da Vas obavestim da je povodom moga zahteva za naknadu stete ( IV.P.7178/08), 

odgovorio zamenik javnog tuzioca, rutinski je osporavao zahtev. Rociste je zakazano za 15.1.o.g u 

11 casova 40 minuta. 

 

Dozvolite da Vam predocim, da je moj iskljucivi cilj da dobijem moje pravo. Ne zelim nikoga da 

tuzim, ne zelim da obznanjujem ovaj dosije, nemam nameru da druge potencijalne zalioce 

ohrabrujem za isto,  niti mi je cilj da stavljam na optuzenicku klupu celu drzavu. ( Ako toga 

ponegde ima, to je da bih dokazao opravdanost moga zahteva). Zalosno je da sam opet primio 

nekakve pretnje o utamnicenju 15 januara ( Smatram da to nije od zvanicnika, nego da je delo 

neodgovornih pojedinaca. Bez obzira na to, to u meni stvara nemir i strah, te me navodi da 

dovedem neke poznanike na rociste). 

 

Nisam u stanju da platim advokata, konsultovao sam se sa nekoliko advokata poznanika , ali sam 

licno uradio podnesak.  

 

Zamolio bih Vas ovom prilikom: da u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija, delujete da sud 

postupi pravicno i objektivno; da uzem u obzir da nisam ni pravnik ni advokat, da nisam u stanju 

da uredim savrsenije moje podneske; da se postupak sto pre zavrsi;  ja imam nameru da se kad 

otopli povucem u rodni kraj ( Ljubovija na Drini), da se tamo posvetim razvoju turizma, gde sam 

postigao zavidne rezultate; i da pisem knjige ( koje nikome ne smetaju). Imam 72 godine, vreme je 

da zivim u miru. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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-Јануар 2009.године. 

 

                                              PRVI  OPŠTINSKI  SUD                                   IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                                                11 000         B e o g r a d 

                                                                                                   

                                                                                                 

TUŢILAC: Krsmanović Tomislav iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republički javni pravobranilac 

                                                           
 

ODGOVOR  NA  PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  PRAVOBRANIOCA , Broj:P-2081/08      

od 31 oktobra 2008.godine. 

 

 

                  Povodom ODGOVORA Republičkog javnog tuţioca na Tuţbu za naknadu štete koju je tuţena  

podnela ovome sudu , tuţioc osporava navode tuţene u celosti.                                                          

 

                 U vezi tvrdnje tuţene da ne postoji protivpravno postupanje tuţene Republike Srbije prema 

tuţiocu, i da ne postoji njena odgovornost za eventualne materijalne i nematerijalne gubitke koje je tuţioc 

pretrpeo u označenom periodu, tuţioc osporava ove navode pozivajući se  na Ustavnu povelju i 

meĎunarodno pravo, na pravni institut sukcesije, prema kome je  današnja Republika Srbija  po zakonu 

pravni naslednik  prethodnе drţave  SRJ (a ova je naslednik SFRJ), te je ona naslednik obaveza prethodne 

drţave koje nastaju iz Tuţbe za naknadu štete. Tuţilac je decenijama trpeo nezasluţene  političke progone 

i teške povrede njegovih prava, torture, koji su istinski zločini protiv čovečnosti, upravo od organa 

tadašnje drţave , kao ţrtva ondašnje flagrantne političke neravnopravnosti i progona ustavno garantovane 

slobode izraţavanja.  

 

DOKAZI i SVEDOCI : USTAV  REPUBLIKE  SRBIJE-Ustavna povelja, MeĎunarodne konvencije, 

TUŢBA IV P.broj7178/08 od stavke 1 do stavke 32. 

 

                 Tuţioc osporava u celosti navode tuţene  da su potraţivanja zastarela shodno članu 376 ZOO 

jer: 

 

1. postoji kontinuitet činenja krivičnih dela u jednom paketu od 1975 godine do današnjih dana,  jer 

prema Zakonu o obligacionim odnosima član 360 , stav 2, zastarelost nastupa kada protekne 

zakonom odreĎeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje OBAVEZA.  Ovi 

rokovi nisu prošli, jer činjenja opisanih dela koja nanose štete Tuţiocu traju sve do današnjih 

dana. Da ovo vreme nije isteklo, vidi se iz Tuţioceve TUŢBE,  u  kojoj je naveo , tj detaljno 

opisao zašto traţi naknadu štete, te dao dokumentovane dokaze i naveo svedoke,  predočio je da 

se radi o jednoj permanentnoj , vrlo metodično programiranoj i produţenoj  seriji  u jedinstvenom 

paketu  krivičnih  istovrsnih dela, koja traju od 1975 g. do danas, koja čine kompaktnu celinu; 

nepobitna je činjenica potkrepljena neoborivim dokazima i svedocima,  da su ova istovrsna dela 

metodično  koordinirana od istih ustanova, neretko od istih osoba, sluţbenika drţave Republike 

Srbije, sa umišljajem, zbog istih razloga, na istom prostoru; a koji označavaju grubu samovolju i 

kršenje prava Tuţioca.                                                                                                                                                

Pored toga Tuţilac još jednom napominje da je u prošlom vremenu podnosio više sudskih zahteva 

ovim povodom, kao i Oštetni zahtev 1994 godine, bez ikakvog rezultata. 

 

DOKAZI: ANNEXE ovog podneska u prilogu, stavka  II, broj 1 

 

             2. Prema Članu 383 ZOO : ―Zastarevanje ne teče za sve vreme za koje poveriocu nije bilo 

moguće zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze. MeĎunarodno 
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Dokument broj 229. 

  

          АNNEXE  - ODGOVOR  TUŢIOCA  od 15.1.2009 godine NA  

PODNESAK  REPUBLIĈKOG  JAVNOG  PRAVOBRANIOCA , 

Broj:P-2081/08 od 31 oktobra 2008.godine –DOKAZI I SVEDOCI, 

POZIV  NA  DOKUMENTA 

 
 
PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                            IV P.br.  7178/08 

 

                                                                     11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                                 
 

TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

 

 

                  Тuţilac odgovor Tuţene osporava u celosti:                                                           

 

I. SUKCESIJA 

 

Po osnovu meĊunarodnog prava koji se tice  instituta sukcesije, kao i Ustavne povelje,  

današnja Republika Srbija  je po zakonu pravni naslednik  prethodnе drţave  SRJ (a ova je 

naslednik SFRJ) , te je ona naslednik obaveza prethodne drţave koje nastaju iz Tuţbe za 

naknadu štete.  

  

                 Što se tiĉe tvrdnje da ne postoji protivpravno postupanje tuţene, u podnetoj 

Tuţbi za naknadu štete su priloţeni dokazi i svedoci, da je tuţilac decenijama trpeo 

nezasluţene  politiĉke progone i teške povrede njegovih prava, torture, koji su istinski 

zloĉini protiv covecnosti, upravo kao ţrtva ondašnje flagrantne politiĉke neravnopravnosti i 

progona ustavno garantovane slobode izraţavanja. Što je bilo u suprotnosti sa Ustavom, 

zakonima i medjunarodnim obavezama ondašnje Jugoslavije. 

 

                Otuda postoji odgovornost današnje republike Srbije, jer je Tuzilac bio ţrtva 

opisanih zloupotreba upravo od strane drţavnih organa ondašnje Jugoslavije.  Drţava je po 

Ustavu i zakonima garant poštovanja prava i sloboda graĊana, ustavnih jemstava  ljudskih 

prava, i nezavisne  sudske vlasti i povinovanja vlasti Ustavu i zakonu; Ustavom se jemĉe, i 

kao takva, neposredno se primenjuju ljudska prava zajemĉena opšteprihvaćenim pravilima 

meĊunarodnog prava. A što nije bio sluĉaj sa tuţilacom.Te je poslediĉno drţava odgovorna 

za postupke svojih organa i za materijalne i nematerijalne gubitke koje je tuţilac pretrpeo 

u oznaĉenom periodu. 

  

 

II. ZASTAREVANJE. 
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-22 јануар 2009.године. Захвалност -Снежани Маловић, министру правде Србије. 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                          22 januar 2009 godine. 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Miodrag MAJIC,  PREDSEDNIK PRVOG OPSTINSKOG SUDA U 

BEOGRADU 

 

Postovani gospodine Majicu, 

 

Hvala na Vasoj poruci. Slobodan sam da Vas obavestim da je povodom moga zahteva za 

naknadu stete ( IV.P.7178/08), odrzano rociste koje je bilo zakazano za 15.1.o.g. Ovo rociste  

se odvijalo kako treba, zakazan je dokazni postupak za 6 mart. Prethodni zahtev za ostetu 

koji je bio podnet jos 1994 godine, je bio razvlacen do nedavno ( dorada tuzbe, itd, itd, 

uobicajeni  postupci neosnovane eternalizacije sudskog postupka). Septembra prosle godine 

sam podneo novu TUZBU, doradjena je, odgovoreno je na dopis  zastupnika Tuzene 

Zamenika javnog pravobranioca, sud je taj zahtev usvojio. Dakle, zakazan je dokazni 

postupak za 6 mart. Znaci, krenuo je najzad regularan tok sudjenja. 

 

Imam 73 godine , zamolio bih Vas ovom prilikom, da u granicama Vasih ovlascenja i 

kompetencija, delujete da sud postupi pravicno i objektivno; da se postupak sto pre zavrsi. 

Prosek godina duzine zivota muskaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlacenje bi 

znacilo ocekivanje moga bioloskog nestanka . Ja takvu providnu ujdurmu nikako  necu 

dozvoliti, prevremenom sahranjivanju cu se suprostaviti svim legalnim sredstvima.  

 

Znate dobro da su neki od onih koji su bili zrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije 

SABLJA ( ono sto su oni bili doziveli je  krajnje bezazlena stvar,  prema onme sta sam ja 

pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obesteceni, sa po nekoliko desetina hiljada eura. A 

moj podnesak se razvlaci skoro dvadeset godina.  

 
Zamolio bih Vas dakle : da u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija, delujete da sud postupi 

pravicno i objektivno; da se postupak sto pre zavrsi;  ja imam nameru da se kad otopli povucem u 

rodni kraj ( Ljubovija na Drini), da se tamo posvetim razvoju turizma, gde sam postigao zavidne 

rezultate; i da pisem knjige ( koje nikome ne smetaju). Vreme je da zivim u miru. Ocekujem da u 

dokaznom postupku 6 marta stvar krene normalno, da se postupak najzad privodi kraju. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Dokument broj 230. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                          22 januar 2009 godine. 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodја  Snezana MALOVIC, MINISTAR 

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE 
 

 

Postovana gospodjo Malovic, 

 

Hvala na Vasoj prethodnoj podrsci. (Vas dopis od 3 jula 2007 g, i dopis Generalnog  

sekretarijata Predsednika Republike Srbije Ministarstvu pravde  od  13 juna 2007 -Broj 

071-00-1342/2003-02). Slobodan sam da Vas obavestim da je povodom moga zahteva za 

naknadu stete kod Prvog opstinskog suda u Beogradu ( IV.P.7178/08), odrzano rociste,  

koje je bilo zakazano za 15.1.o.g. Ovo rociste  se odvijalo kako treba, zakazan je dokazni 

postupak za 6 mart. Prethodni zahtev za ostetu koji je bio podnet jos 1994 godine, je bio 

razvlacen do nedavno ( dorada tuzbe, itd, itd, uobicajeni  postupci neosnovane 

eternalizacije sudskog postupka). Septembra prosle godine sam podneo novu TUZBU, 

doradjena je, odgovoreno je na dopis  zastupnika Tuzene Zamenika javnog pravobranioca, 

sud je taj zahtev usvojio. Dakle, zakazan je dokazni postupak za 6 mart. Znaci, krenuo je 

najzad regularan tok sudjenja. 

 

Imam 73 godine , zamolio bih Vas ovom prilikom, da u granicama Vasih ovlascenja i 

kompetencija, delujete da sud postupi pravicno i objektivno; da se postupak sto pre zavrsi. 

Prosek godina duzine zivota muskaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlacenje bi 

znacilo ocekivanje moga bioloskog nestanka . Ja takvu providnu ujdurmu nikako  necu 

dozvoliti, prevremenom sahranjivanju cu se suprostaviti svim legalnim sredstvima.  

 

Znate dobro da su neki od onih koji su bili zrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije 

SABLJA ( ono sto su oni bili doziveli je  krajnje bezazlena stvar,  prema onme sta sam ja 

pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obesteceni, sa po nekoliko desetina hiljada eura. A 

moj podnesak se razvlaci skoro dvadeset godina.  

 
Zamolio bih Vas dakle : da u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija, delujete da sud postupi 

pravicno i objektivno; da se postupak sto pre zavrsi;  ja imam nameru da se kad otopli povucem u 

rodni kraj ( Ljubovija na Drini), da se tamo posvetim razvoju turizma, gde sam postigao zavidne 

rezultate; i da pisem knjige ( koje nikome ne smetaju). Vreme je da zivim u miru. Ocekujem da u 

dokaznom postupku 6 marta stvar krene normalno, da se postupak najzad privodi kraju. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Dokument broj 231. 

-------- 
Draga Danice, 
Milo mije da sam se upoznao sa pismenom osobom koja se zanuima za knjizevnost. U prilogu je jedan 
moj zapis. Javi mi kako ti se svidja? 
Love from Chicago 
Michael Shaskevich 
1718 West 92nd Street 
Chicago, Illinois 60620-5528 
(773) 238-7785 
----------- 
 
BOZANICU KARDINALE POKAJ SE! 
 
Proslost nije mrtva i sahranjena, 
sta vise proslost nije proslost. 
William Faulkner 
 
Saglasio si se sa grehom i onda si pozvao na prastanje. Zaboravio si da pokajanje prethodi prastanju. 
 
Ti nemas hrabrosti da pozoves tvoje nevernike na pokajanje, jer znas da ti niko vise tvoju u crkvenu 
gradjevinu nece doci. 
 
Svakoj ispravci greha prethodi pokajanje. Prvo se pokaj gresnice, onda nadoknadi stetu koju su tvoji 
samani i zreci napravili sirotinji koja zivi na tvom pastirskom porducju. Tek kada to izvrsis onda mozes da 
pozoves na pomirenje i prastanje. Otresi se greha u svojoj dusi pre nego sto se usudis da govoris o tvome 
grehu, pa onda ispravi i naknadi stete. Tek na kraju dolazi prastanje i pomirenje. 
 
Danas, u ovom vremenu nauke i znanja, kada covecanstvo pokusava da posalje coveka na Mars, kada se 
razresava genetski kodeks zivota, u vremenu kada nauka prodire do samog postanka vasione, tvoji vraci i 
carobnjaci dovode majku Boziju u Medjugorje. I dok oni broje pare ti premudrim izrazom lica ispitujes da li 
je to cudo bilo nadnaravno, dok se bojis da otvoreno kazes da je u pitanju obicna i jeftina prevara. Isao si 
u skole, sveta si video, pa kako onda mozes da se priklanjas praznovercima i varalicma? Da, u skole si 
isao, sveta si video, a dovodis nadnaravna cudesa sa svetih nebasa narodu obezglavljenom. To je 
zloupotreba imena Gospodnjeg, a ti si saucesnik te zloupotrebe. Seti sta je Gospod rekao Mojsiju na Gori 
Sinajskoj. 
 
Koga plasis sa onim mrtvacem u katedrali? Jos su samo Uljanov i Mao Ce Tung ostali, pored blazenog 
Lojzike, izlozeni praznovercima. Samo su ta trojica ostala kao predmet ljubopitstva turista. Zdrav razum ti 
nalaze da sahranis mrtvaca, jer dok je on u katedrali i njegovi gresi su u katedrali. 
 
Izgubio si osecaj ponosa i casti i postao si jeftina roba. Kao nekada Lojzika koji je bio poluga u rukama 
hercegovackih koljaca, tako si i ti danas poluga u rukama hercegovackih varalica. 
 
Ti nisi u dusi hriscanin i katolik. Covekoljublje nije u dubini tvoje duse, nego klizi po tvojo kozi i moze da se 
opere i sa hladnom vodom. 
 
Pozivas na dijalog, na razgovor, na izmenu misli, a kada neko poziva na razgovor o pokajanju tebe nema 
nigde. 
 
Rekao jednom Franjo Tudjman: "U Jasenovcu je ubijeno samo trideset tisuca." On nije ubio nikog i on 
nema nista sa tim stravicnim zlocinom, koji je ucinjen na tvom pragu. Ali u njegovoj dusi ne stoji taj 
stravicni broj nego rec: "SAMO". Nije strasno, nije mnogo, nije milion, nego je "SAMO". Zar SAMO jedan 
covek? Pijani vozac pogazio prolaznika. Pa to je samo statistika. Nije Tudjmanov greh taj stravicni pokoj, 
Tudmanov greh je shvatanje tog pokolja. A to je i tvoj greh. To nije statistika ostavljena povijesnicarima, to 
je greh koji vapije za pokajanjem, za pravdom. Ne zakonskom pravosudbenom pravdom, nego za 
sredivanjem misli sina covekovog. Tvoj greh je sto u tvojoj glavi i u tvojoj dusi to nije greh nego je to 
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Докујмент број 232. 

 

 

ЋУТОЛОЗИ, САВРЕМЕНЕ ТАБУ ТЕМЕ И ЛИЧНОСТИ. 

''ЛАКИРОВКА'', социолошка анализа прошлости и садашњости. 
 

''Истина'' покреће праве теме од пресудног значаја. Осећам се позван, да се 

изјасним о једној невиђеној пошасти Србије данашњег времена, о 

ЋУТОЛОЗИМА. И да ставим на дневни ред погубне последице завлачења под 

тапет најважнијих проблема који гуше савремену Србију, и гурају је под лед. 

 

Добро је позната чињеница да је српски народ ( ова политиколошка анализа 

предочава тежак положај не само српског народа, него и других мањинских, 

етничких и верских ентитета у Србији), у врло дубокој и сложеној кризи, у 

истинској кризи идентитета, да је један од најстаријих и најболеснијих народа 

света, осиромашен, лишен заштите правне државе, позавађан међусобно, 

гуран у тензије са суседима, са међународном заједницом, потискиван у 

изолацију, да губи своје вековне територије.  

 

Према прогнозама еминентних научника из САНУ, са Универзитета , из 

редова СПЦ итд, ако се сад не предузму праве мере, нешто што би могло 

ствари радикално покренути на боље, Срби и Црногорци, би могли за четврт 

века бити мањина у Србији и Црној Гори. Србија је сада смањена, претходна 

Југославија је нестала, добро је познато да су Срби изгнани са Косова, из 

Крајина, делова Босне и Херцеговине, одвојила се Црна Гора, ситуација је 

затегнута и  бременита по нашу државу тешко предвидивим исходима на југу 

Србије, у Рашкој, па чак и Војводини. 

 

Недостаје анализа узрока кризе, ко, како, и зашто је производи, или 

програмира, како је и зашто  настала? Зашто се још увек не говори без длаке 

на језику о највећим проблемима? Зашто још увек царује ''лакировка''( 

улепшавање)? Зашто наши научници још нису проучили друштво и узроке 

кризе? 

 

Врло је бременита негативним последицама чињеница, маколико она била 

болна и деликатна, морамо је признати, да и дан данас постоје теме, о којима 

се не сме говорити потпуно отворено, као и особе, које су и даље под извесним 

тихим прећутним забранама, по свој прилици на делу је рутина, или наслеђене 

предрасуде према појединцима, којима не дају могућности да јавно износе 

њихова виђења. 

  

Данас је допринос друштвене науке сведен на повремене парцијалне површне 

дебате, многе значајне теме су гурнуте у запећак, оно што највише забрињава 

је да реч још увек није дата мултидисциплинарним тимовима научника. 

 

Нема дијагнозе, нити одређивања мера. Катастрофа се онда продубљује. 
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AKCIJE U TOKU-Februar 2009 godine 

 

1.Odbrana 

2.Obestecenje, 6 mart, Dokazni postupak 

3.SAJT 

4.KNJIGE: SAGA O …ICIMA,  RADOMIR VELJKOVIC, 

drugo 

5.Eko ostrvo,VP Organizacija, Ministarstva,Donacije 

6.dr.Vlada Ljubicic 

7.Rehabilitacija 

8.Bratunac 

9.Dugovi, dazbine, komunalije 

10.NOVAC 

11.PC 

12.Razno.-Sl.Tomic, Rusija, Ruski dom, Udruzenja Slovena,Uknjiziti stan, 

Zavicajni klub, Nj.K.V.Princ A .K, PD Kopaonik, cetvrtkom, Crkva Rakovica 

13.SUDOVI 

14.Rodbina,Tanja, B.Beatovic, Boro, Bobo, Nada, Milic, Valeija, Sasa, Milan 

15.Stan, usisivac,Frizider, uknjiziti 

16.DIJASPORA, Serbian webs, Groups 

17.Casopisi internet:Istina, MMarjanovic, Slobo, i drugi 

18.Casopisi domaci, Trkulja, Republika, Socioloski pregled, drugo 

19.Knjizevni  konkursi 

20.Smetnje PC, Internet, PC 

21.-NVO, Ambasade, medjunarodne organizacije, Jevrejska zajednica,  

22.Politicke stranke, Sindikati 

23.-Pokret 

24.Arhiv SANU 

25.SANU 

26.Odeca, obuca 

27.Forum Ljudska prava 
28.SPC 

29.Univerzitet 

-30.Jevrejska zajednica 

31..Beograd com;b.-Stanit;c.Serbian café;d. Burek; e. Krstarica 

32..-WEBS 
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-Документ број 233. 

 

ODBRANA - Februar 2009 godine. 
  

Akcije   

  

1 .ZDRAVLJE   

- Pokusaj definitivnog obracuna   

- Saopstenja    

- lekarima o zdravlju   

- - Zdravlje, vakcinacija, forma,  ,  Cajevi, Hrana,  

rende, San,  - Survivalizam, Medicinski dosije -  svima d ostaviti   

- Setnje, Avala, suma,relaks   

- otvoren prozor   

- tecnost sto vise   

- bazen, plivanje   

- voce:limun, pomorandza, grepifrut, banana, sezona   

- rende:jabuka, sargarepa, cvekla, celer   

- stan, cisto, uredno,   

- odeca, obuca - Odeca, obuca, izgled,cipele, pantalone   

- p ranje, hemijsko ciscenje   

- vitamini,    

-- san: setnja,  rano leganje - kasno ustajanje, zamor, hrana,   

- pranje vesa   

- Ofanziva: -  Tribine, - Knjizevne veceri,PC, Povezati se  - izaci iz izolacije,  - okupljanje  

, kontakti, posete,veze, iz olacija   

--  propolis, hrana,  cajevi   

-- Razonoda, relaksacija, sport,    

-- , pedikir   

-- rodbina, prijatelji, komsije   

- PR, dobri odnosi sa javnoscu   

- Licni imidz,prestiz   

-- Zlatibor, Uzovnica, G.Koslje, Drina, kuca Uzovnica   

-- s astanci u stanu,    

- prostorije,   

--- planinari   

-  Peticija MEDICINSKA DEKLARACIJA   

-- RECI SVE   

- i   

- Bela knjiga o zdravlju,   

-- Poseta rodbini, veze,  -- saopstenja, list,bela knjiga,letak,plakat, med.deklaracija,  

ostetni zhtev,Nezavisni sindik at lrekara,Odbor za de, med fakulteta Bgd,SLD,med,  
odbori stranaka, zlouipotreba spsihijatrije u pol;., svrhe,medjunarodne  

organizacije,u zemlji,raport o stanju u zdravtstvu,stampa,  
medija,telefoniranja,poznanici price,tribine, mitinzi,kriv prijave,  

hag,wh o,ucestvovanje na tribinama,sveti ratisil,pc,v Zdravlje:  san,  
sveopsta akcija,zdrava,    
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-  

 

-Фебруар 2009.године. План акција за дринско еко острво Дрински чагељ. 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                              5.2..2009 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Web DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin Dusan Kosic,  

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA, Beograd 
 

 

Postovani gospodine Kosicu, 

 

Hvala na jucerasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru, i vrlo korisnim savetima. 

Ja sam ekonomista, ekspert  marketinga turizma, radim na razvoju turizma na 

Drini, Opstina Ljubovija. U prilogu su podaci o mojim znacajnim rezultatima  u 

razvoju turizma u Opstini Ljubovija, sto mozete saznati i u Opstini Ljubovija, gdja 

Rada TRIJIC. Pokrenuo sam turisticki zamajac u ovoj opstini . Zelim da uradim 

mnogo vise. Radim sa mojim sinom , koji ima 27 godina, srednju skolu, zna 

engleski, PC, vozi kola. 

 

U prilogu kratko obrazlozenje, a u drugom delu detaljan biznis plan. Molim samo 

detaljno proucite OBRAZLOZENJE. Ovoga puta Vas molim samo da uzmete u 

obzir ova  dva ostrva ( mostici, nastresnice, splavovi), kuca je u drugom paketu. 

 

Meni je potrebna konkretna vasa podrska da eventualno pronadjem, kao sto smo se 

dogovorili, saradnike iz sveta, sufinansijere, ortake, JOINT VENTURE, da uloze 

minimalna sredstva, da to krenemo. Dakle, meni su u ovoj fazi potrebna sredstva. A 

kasnije, promocija, i td. 

 

Zelim da startujem ove sezone, jer cu dozvolu za koriscenje ovih ostrva dobiti za 

mesec dana. Odmah da gradim. 

 

Evo moga kratkog OBRAZLOZENJA, a nize cete naci detaljniji BIZNIS PLAN: 

 

Zelim da iskoristim u turisticke svrhe dva drinska ostrva u selu Uzovnici, kod 

Ljubovije. Dobicu od Vodoprivredne organizacije ( to mi je potvrdjeno) na 

koriscenje na neodredjeno vreme dva drinska ostrva, jedno zvano 

―KRSMANOVICA CAGELJ‖i drugo ‗‘Crni vir‘‘, koja se nalaze u selu Uzovnica 

kod Ljubovije, pripadaju Srbiji, Opstina Ljubovija, prvo je dugacko oko 700 

metara , a drugo 1.500 metara. Ova ostrva su istinska oaza ciste prirode, izuzetno 

privlacna,  na njima ima malih plazica gde se leti  kupaju deca, na njih dolaze 

ribolovci, ponekad navrate znatizeljni prolaznici, tu se zaustave kajakasi,  oni koji 

obavljaju rafting spustove Drinom, tu se nalaze stanista drinskih ptica. Pogodna su 

za koriscenje samo u toploj sezoni, maj-oktobar. 

 

U selu Uzovnica je zahvaljujuci mojim akcijama poslednjih nekoliko godina doslo 

do znacajnog razvoja seoskog turizma, u 2007 godini e u ovom selu je ostvareno 800 
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Документ број 234. 

 

EKO OSTRVO - 1, 2. 
 

-Zemljiste 

-Plaza 

-Camac 

-Satori 

-Bicikli 

-Nastresnica 

-Splav 

-Sajt 

-Ligestuli 

-Burad 

-Mostic 

-Bicikli 

-Suncobrani 

-Frizideri 

-Stolovi 

-Stolice 

-Kuvari, kuvarice 

-Konobari 

-Spremaci 

-Rodbina 

-Poznanici 

-Radnici:. Spiro Petrovic, Mirijevska 19, Kaludjerica 

-Tensiki teren 

-Struja 

-Voda 

-Njivica, Dragutinovic 

-Stevo, Mika , mladi Kojici 

-Miko Jakovljevic 

-Dragoljub 

-zet Jakovljevic 

-Simo Krsmanovic 

-Panto Savic 

-Slobodan Sabac 

-Turisticki segmenti 

-Rafting 

-Planinarenje 

-Pecanje 

-Striking 

-Kajak, camac 

-Zdravstveni  turizam 

-Kuca 

-Sponzori iz zemlje 

-Sponzori iz inostranstva 

-ISIL 
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Документ број 235. 

DRUGI OPŠTINSKI SUD U BEOGRADU 
Istraţno  odeljenje 

 

 

ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE ISTRAGE 
 

 

Privatni tuţilac: Tomislav Krsmanović iz Beograda, predsednik  Pokreta za zaštitu 

ljudskih prava, Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd. 

 

Okrivljeni: NN lica – koja su u dva navrata, i to 26 januara i 2 februara, otuĊila više 

desetina hiljada poruka sa liĉnog raĉunara Privatnog tuţioca , ĉime su poĉinila 

kriviĉna dela protiv bezbednosti raĉunarskih podataka, iz ĉlana  302-Neovlašćeni 

pristup zaštićenom raĉunaru, raĉunarskoj mreţi i elektronskoj obradi podataka. 

 

Privatni tuţilac je dana 26.1.2009 godine radio na liĉnom zajedno sa Zoranom 

Dimitrijevićem iz Grocke , ekspertom za rad na raĉunarima, i vlasnikom 

provajdera Bgd host, negde oko 16 ĉasova je došlo do iznenadnog logiĉki 

neobjašnjivog upada u sistem, nestanka nekoliko desetina hiljada fajlova iz 

raĉunara privatnog tuţioca .Ovi nestali podaci su od izuzetnog znaĉaja za privatnog 

tuţioca, jer su sadrţavali vrlo znaĉajne adrese, dugogodišnju poslovnu i liĉnu 

prepisku, nauĉne tekstove, poslovne projekte, biznis planove, itd. Isto se ponovilo 

2.2.2009 godine, kada je nestao fajl Biografija sa sajta TOMISLAV 

KRSMANOVIĆ. Privatni tuţilac napominje da u njegovom raĉunaru tada nije bilo 

virusa , i da su se ovakvi nestanci dešavali i ranije. Privatni tuţilac je predsednik 

Pokreta za zaštitu ljudskih prava, publicista  zasluţni javni pregalac koji ima 

neprijatelje u kriminogenim segmentima koji to rade. Privatni tuţilac se odmah 

zatim obratio podneskom Podrški Providera Eunet. 

 

DOKAZI: Pomenuta IZJAVA Zorana Dimitrijeviĉa , Uvid u arhivu Providera 

Eunet, i u raĉunar privatnog tuţioca. 
 

Okrivljene NN osobe su privatnog tuţioca  godinama uznemiravale telefonom,  

krajnje drsko svakodnevno  opstruirale  internet komuniciranja, i rad na PC. 

 

Zahtevam istragu , jer mi je u ranijim telefonskim pretnjama reĉeno da te iste NN 

osobe blokiraju moj PC, ./ što se moţe oslušati  iz listinga Telekoma/što se nastavlja 

do današnjih dana. Iz ovih okolnosti, tj iz izjave poĉinioca  koje su oni sami  dali 

telefonom, govoreći da blokiraju PC, što je registrovao Telekom , proizilazi da je  

sumnja da oni to ĉine opravdana. U vezi ĉega se tuţilac u više navrata obraćao i 

MUP-u Srbije i vašem sudu (  KI.br.2873/07 ), kao i nadleţnoj sluţbi Provajdera 

EUNET, Sluţba PODRSKE i ABUSE, oni imaju podneske.  

 

Ova ĉesta opstruiranja u radu PC tuţioca se dešavaju u stanu na adresi Stanka 

Paunovića 70, 11090.Beograd, što se tiĉe vremena to povremeno traje već nekoliko 

godina, i sada,  u raznim ĉasovima dana, kada tuţioc radi na PC . Sastoje se u 

sledećem: nestajanje fajlova, usporavanje u radu, koĉenje, blokada pojedinih 
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Документ број 236. 

 

 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                        10.2..2009 godine 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com; Web DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Dr. Predrag TOJIĆ, DRŢAVNI SEKRETAR 

MINISTARSTVO  DIJASPORE, Beograd 
 

Postovani dr.Tojiću,  

 

Hvala na jucerasnjem ljubaznom i konstruktivnom razgovoru, bilo je veliko 

zadovoljstvo menjati misli i saglasja o opstim temama i problemima koji more našu 

zemlju i naš narod. U liĉnom sajtu -www.tomislavkrsmanovic.com, moţete sаgledati 

moj profil, u šta sam trošio, i u šta upotrebljavam danas moj ţivot: O ĈEMU SE 

RADI? ŠTA ĈINITI? 

 

Izlaz vidim i u ekonomskom jaĉanju zemlje, kroz privreĊivanje. Ja sam ekonomista, 

ekspert  marketinga turizma, radim volonterski na razvoju turizma na Drini, 

Opstina Ljubovija. U prilogu su podaci o mojim znacajnim rezultatima  u razvoju 

turizma u ovoj opstini , sto mozete saznati i od gdje Rade TRIJIC, Naĉalnika 

Opštine. Pokrenuo sam turisticki zamajac u ovoj opstini . Zelim da uradim mnogo 

vise. Radim sa mojim sinom , koji ima 27 godina, srednju skolu, zna engleski, PC, 

voziće kola. 

 

U prilogu kratko obrazlozenje, a u drugom delu detaljan biznis plan. Molim samo 

detaljno proucite OBRAZLOZENJE. Ovoga puta Vas molim samo da uzmete u 

obzir ova  dva ostrva ( mostici, nastresnice, splavovi), kuca je u drugom paketu. 

 

Meni je potrebna konkretna vasa podrska da eventualno pronadjem, kao sto smo se 

dogovorili, saradnike iz sveta, sufinansijere, ortake, JOINT VENTURE, da uloze 

minimalna sredstva, da to krenemo. Dakle, meni su u ovoj fazi potrebna sredstva. A 

kasnije, promocija, i td. 

 

Zelim da startujem ove sezone, jer cu dozvolu za koriscenje ovih ostrva dobiti za 

mesec dana. Odmah da gradim. 

 

Evo moga kratkog OBRAZLOZENJA, a nize cete naci detaljniji BIZNIS PLAN: 

 

Zelim da iskoristim u turisticke svrhe dva drinska ostrva u selu Uzovnici, kod 

Ljubovije. Dobicu od Vodoprivredne organizacije ( to mi je potvrdjeno) na 

koriscenje na neodredjeno vreme dva drinska ostrva, jedno zvano 

―KRSMANOVICA CAGELJ‖i drugo ‗‘Crni vir‘‘, koja se nalaze u selu Uzovnica 

kod Ljubovije, pripadaju Srbiji, Opstina Ljubovija, prvo je dugacko oko 700 

metara , a drugo 1.500 metara. Ova ostrva su istinska oaza ciste prirode, izuzetno 

privlacna,  na njima ima malih plazica gde se leti  kupaju deca, na njih dolaze 

ribolovci, ponekad navrate znatizeljni prolaznici, tu se zaustave kajakasi,  oni koji 
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Gospodin Goran  PETKOVIĆ, MINISTAR 
MINISTARSTVO  TURIZMA, Beograd 

 

Postovani gospodine Petkoviću,   

 

Slobodan sam da Vas potsetim na moj prethodni podnesak Vašem ministarstvu, u 

prilogu niţe moj dopis Vama od 30.6.2008 godine. 

  

U meĊuvremenu sam dobio od VP Oranizacije pravo na korišćenje dva ostrva u 

Drini, selo Uzovnica, to je veliki iskorak napred, ĉime se otvaraju nove mogućnosti 

za razvoj turizma. U prilogu kratko obrazloţenje, a u drugom delu detaljan biznis 

plan. Ţelim da startujem ove sezone, jer ću dozvolu za korišćenje ovih ostrva dobiti 

za mesec dana od VP Organizacije, to mi je saopštio g.Minja Stojanović iz ove 

ustanove. Odmah da gradim. 

 

Molim Vas ŠTO PRE za prijem da porazgovaramo o ranje podnetom zahtevu preko 

g.g.Kokunešoskog i Jovanovića, još nisam dobio nikakav odgovor. Da Vas potsetim i 

to , da je Drina izuzetan evropski nautiĉki potencijal za divlje i planinske reke, 

naţalost ćuti se. O ĉemu se ovde radi?!. 

 

Evo moga kratkog OBRAZLOŢENJA, a niţe ćete naći detaljniji BIZNIS PLAN: 

 

Ţelim da iskoristim u turistiĉke svrhe dva drinska ostrva u selu Uzovnici, kod 

Ljubovije. Dobiću od Vodoprivredne organizacije ( to mi je potvrĊeno) na 

korišćenje na neodreĊeno vreme dva drinska ostrva, jedno zvano 

―KRSMANOVIĆA ĈAGELJ‖, i drugo ‗‘Crni vir‘‘, koja se nalaze u selu Uzovnica 

kod Ljubovije, pripadaju Srbiji, Opština Ljubovija, prvo je dugaĉko oko 700 

metara , a drugo 1.500 metara. Ova ostrva su istinska oaza ĉiste prirode, izuzetno 

privlaĉna,  na njima ima malih plaţica gde se leti  kupaju deca, na njih dolaze 

ribolovci, ponekad navrate znatiţeljni prolaznici, tu se zaustave kajakaši,  oni koji 

obavljaju rafting spustove Drinom, tu se nalaze staništa drinskih ptica. Pogodna su 

za korišćenje samo u toploj sezoni, maj-oktobar. 

 

U selu Uzovnica je zahvaljujući mojim akcijama poslednjih nekoliko godina došlo 

do znaĉajnog razvoja seoskog turizma, u 2007 godini je u ovom selu ostvareno 800 

turista /noćenja,  koji su ostvarili oko 1.000 jednodnevnh spustova/raftinga Drinom, 

poĉeli su da dolaze planinari, raftingaši,  studenti, penzioneri, i drugi.  

 

Ovo ostrva izazivaju njihov izuzetan interes, izraţavaju ţelju da se na ostrvu 

kupaju, pecaju, kampuju, borave i odmaraju, rekreiraju na razne naĉine.  
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o Београдски психијатријски Голи оток  

Извештај о стању и условима живота у Психијатријској болници 

Централног затвора у Београду, Издавач-Покрет за заштиту људских 

права 1992 године, Страна-60, Тираж-4.000  

   

o  White book  

Бела књига о Покрету за заштиту људских права , на енглеском 

језику, издата јануара 1994 године, Издавач-Покрет за заштиту људских 

права,  52 стране.Тираж-400.  

 

o Критичари кажу  

Мишљења критичара, као и рецензије, су приказана у поглављима 

ове презентације, где се представљају поједине књиге.  

 

o Самиздат издања  

-Psihijatrijski Goli otok(1989)-Autor Tomislav Krsmanović; Izdavač-

Pokret za zaštitu ljudskih prava; strana-680; tiraţ-60 primeraka. Predgovor 

napisao dr. Veselin Savić; Recenzent-Radomir Smiljanić. Predgovor, 

dr.Veselin Savić: "Ţivimo u uzburkanim vremenima, kada su mnoge 

vrednosti u našem drustvu dovedene u teška iskušenja. Na nama je da se 

borimo, da se one očuvaju, i vrate u naše društvo. 

 Ova knjiga se bavi pitanjem zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe. A 

što se vidi iz priloţenih dokumenata u vezi 22 osobe ţrtve zloupotrebe 

psihijatrije, koje su bile zbog svojih reči i angaţmana u odbranu ljudskih 

prava, smeštene na neodreĎeno vreme u psihijatrijske bolnice, gde su bile 

mučene. 

   

dr.Veselin Savić, psihijatar: ''Kao psihijatar sam počeo da se borim 

protiv zloupotrebe psiijatrije u političke svrhe, koju sam zapaţao još od 1945 

godine ( Napomena:dr. Veselin Savić, koji je tada bio predsednik Pokreta za 

zaštitu ljudskih prava, je se zalagao za pokojne Natašu i Mišu Tomića, decu 

pokojnog profesora Treće muške gimnazije i kuma Gavrila Principa, i 

sekretara Mlade Bosne u tuzlanskoj gimnaziji, koji su bili u posleratnim 

godinama smeštani po kazni u psihijatrijske bolnice. Miša Tomić je jedan od 

osnivača Pokreta). Za vreme moga studijskog boravka u SAD,  pre više 

godina, sam imao čast da upoznam generala Crvene Armije Grigorenka 
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Dozvolite da Vas obavestim da je u TUZBI za obestecenje (PRVI  OPSTINSKI  

SUD  U  BEOGRADU, IV P.br.  7178/08),  zakazan najzad  DOKAZNI POSTUPAK 6 

MARTA 2009 GODINE u 9 casova i 40 minuta. Posle 15 godina odugovlacenja, sud 

je najzad poceo da dela legalno. Ispunjen sam nadom da ce pravda pobediti, i da ja 

necu biti prinudjen na nove vrlo energicne legalne akcije odbrane, kao nikad 

dosada, ukljucujuci STRAJK GLADJU, i tuzbe protiv svih pocinioca, javnost, 

medija, drzavni organi, NVO, itd, itd.  

 

Molim Vas da izvrsite uvid u ovaj dopis, i da   preduzmete mere u  granicama Vasih 

kompetencija i ovlascenja, da se ovaj postupak STO PRE privede kraju, pre leta.  

 

Predoĉavam da se postupak moţe drastiĉno skratiti, ubrzati, smanjiti troškovi, te 

sam stoga predlozio tuzenoj pravicno poravnanje, medijaciju. Obracam Vam se  

zahtevom da intervenisete u granicama Vasih ovlascenja, da sud ODMAH proveri 

navedene dokaze, saslusa navedene svedoke,  i po potrebi i jos neke druge svedoke, i 

da pristupi proceni osnovanosti zahteva tuzioca, sto se tice visine pojedinih stavki 

obestecenja, i da STO PRE donese pravicnu i zakonitu odluku.  

 

Izjavljujem da nemam nameru da bilo koga tuzim, jedino zahtevam pravicno 

obestecenje, jer sam ceo zivot nevin bio zrtva teskih progona, kojom prilikom su mi 

nanete ogromne stete, zahtevani iznos je ustvari simbolican.  Zelim da zivim u miru, 

da se bavim turizmom u rodnom kraju na Drini, i da pisem knjige-romane, koje 

nikome ne mogu naneti stete. Nemam nameru da ovaj postupak objavim u javnosti,  

ili da ga koristim u neke druge svrhe , (npr da dokazem da je u prethodnoj 

Jugoslavij pocinjen genocid nad Srbimа, a, da je sud dajuci mi ostetu to potvrdio, 

itd-osteta mi se moze dati bez pozivanja na klauzulu genocid, zlocin protiv 

covecnosti, i sl. npr. referisuci se na NEPREMOSTIVU  PREPREKU). Niti cu ovaj 

dosije predoĉiti drugim potencijalnim zaliocima. Izjavljujem, sto se moze proveriti, 

da su moji prihodi  niski, u obavezi sam da pomazem nezaposlenog sina, u 

dugovima , utuzen za neplacene komunalija, guran da prodam garsonjeru da 

isplatim dugove. Umesto da uzivam u plodovima svoga rada, nalazim se na ivici 

socijale. A oni koji su me ceo zivot stetili, imaju velelepne vile, ili kuce, sto im je 

nagrada za rusenje Srbije. Neki su nedavno bili brzometno  obesteceni sa po 

nekoliko desetina hiljada eura, sto je Vama dobro poznato,  za njima nanete stete 

koje su u odnosu na stete nanete meni skoro zanemarljive.  

 



2335 
 

 

 

Документ број 239. 

 

 

PRVI  OPŠTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                                                       IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                      11 000         B e o g r a d 

                                                                                                           

                                                                                   
TUŢILAC: KRSMANOVIĆ TOMISLAV, iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

 
 

      DOKAZNI POSTUPAK 6 MART 2009 GODINE. 

Tuţilac u svemu ostaje na podnetoj Tuţbi od 20.10.2008 godine, kao i u podnesku od 

15.01.2009 godine povodom ODGOVORA NA TUŢBU  tuţene od 31.10.2008 god.  

 

Pre nego što priĊe izvoĊenju dokaza i predlogu svedoka, tuţilac predoĉava da se 

postupak moţe drastiĉno skratiti, ubrzati, smanjiti troškovi, te predlaţe tuţenoj 

praviĉno poravnanje, medijaciju. Tuţioc se obraća sudu zahtevom da proveri 

navedene dokaze, sasluša navedene svedoke,  i po potrebi i još neke druge svedoke, i 

da pristupi proceni osnovanosti zahteva tuţioca, što se tiĉe visine pojedinih stavki 

obešteĉenja, i da ŠTO PRE donese praviĉnu i zakonitu odluku. Tuţioc izjavljuje da 

nema nameru da bilo koga tuţi, jedino zahteva praviĉno obeštećenje, jer je ceo ţivot 

nevin bio ţrtva teških progona, kojom prilikom su mu nanete ogromne štete, 

zahtevani iznos je ustvari simboliĉan.  Ţeli da ţivi u miru, da se bavi turizmom u 

rodnom kraju na Drini, i da piše knjige-romane,  koje nikome ne mogu naneti štete. 

Tuţilac nema nameru da ovaj postupak objavi u javnosti,  i da ga predoĉi drugim 

potencijalnim ţaliocima. Tuţilac izjavljuje, što se moţe proveriti, da su njegovi 

prihodi  niski, u obavezi je da pomaţe nezaposlenog sina, u dugovima je, utuţen za 

neplaćenje komunalija, guran da proda garsonjeru da isplati dugove. Umesto da 

uţiva u plodovima svoga rada, nalazi se na ivici socijale. A oni koji su ga ceo ţivot 

štetili, imaju velelepne vile, ili kuće. Tuţilac izjavljuje, što se moţe proveriti, da su 

1945 godine nove vlasti oduzele ocu njegove majke Vasiliju Popovića iz Bratunca-

Srebrenica ( kome je ubijeno 20 najbliţih od strane okupatora i saradnika, dvoje 

maljem u Jasenovcu 28 januara 1942 godine), imovinu koja danas vredi nekoliko 

miliona evra. Uprkos ovih nepobitnih ĉinjenca , tuţioc i njegovi najbliţi srodnici 

ţive danas u bedi.  

 

Tuţilac izvodi konkretne DOKAZE i predlaţe SVEDOKE, i to :  

 

Prvo, pod I, povodom tuţioĉevog podneska od 15.01.2009 godine na ODGOVOR NA 

TUŢBU tuţene. 

Drugo, pod II, u vezi , TUŢBE od 20.10.2008 godine. 

 

I.Povodom tuţiočevog podneska od 15.01.2009 godine, na ODGOVOR NA 

TUŢBU tuţene. 
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PESIC  I  SINOVI 

 

Postovana gospodjo Pesic,  

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom i informativnom razgovoru. Do pravde se 

danas  u Srbiji ne dolazi lako. Ali u tako jasnim i drasticnim okolnostima , gde je sve 

ocigledno, ne moze se izvrdavati, nema nikakav argument protiv vas ostecenih. Ipak 

se do pravde moze doci ako je sve ocigledno jasno. 

 

Da bi ostvarili sto pre vasa ocigledno ugrozena prava, potrebno je, po meni,  

nekoliko uslova: 

1.da budete izvanredno motivisani, organizovani, metodicni, slozni 

,da ne dozvolite da vas iznutra neko demoralise, sabotira, ukljucujuci i pravog 

advokata 

2.obratiti se nadleznom sudu 

3.obratiti se Ministarstvu pravde, ministar Snezana Malovic-tel.3620458; Odeljenju 

za nadzor rada sudova, Helena Surlic, tel. 3613734. Objasniti , traziti da ubrzaju. 

4.obratiti se Predsednistvu Republike, Kabinet B.Tadica, tel.3632121, predsedniku 

Vlade Cvetkovicu, tel.3617592 

5.OMBUDSMAN, Zastitnik prava gradjana, Sasa Jankovic, Milutina Milankovica 

106, 11070 Novi Beograd, t.2138062, tesko se dobija,  

6.-Kancelarija Perdsednika Republike, Beogradjanka( 988 pitati) 

7.-Anti-korupcija, Verica Barac, 3617749 

8. Osnovati NVO 

9.Napraviti sajt, Zoran Dimitrijevic, tel.8511072, 061-210302 

10.Odrzati KONFERENCIJU za stampu 

11. Poslati SAOPSTENJE medijima 

12.Obratiti se EVROPSKOM SUDU U STRAZBURU, to moze preko mene, imam 

pravnika specijalizovanog za tu svrhu. 

 

Zasad ovoliko. Ako se prisetim jos necega, javicu Vam. Molim Vas obavestvajte me 

sta se desava. 

 

S‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 



2337 
 

 

Документ број 240. 

 

 

- 4 март 2009.године.Јасни Лелхајтер. 

-  

Tomislav Krsmanovic 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu; Liĉni web-

www.tomislavkrsmanovic.com; Web DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Gospodin MLADJAN DINKIC, MINISTAR 
MINISTARSTVO  TURIZMA, Beograd 

 

Postovani gospodine DINKICU,   

 

Dozvolite da Vam kao ekonomista izrazim priznanje za uspesno vodjenje  

ekonomije i finansija. Ujedno saopstavam da je ekonomija povezana i sa politikom 

sa bezbroj spona . Slobodan sam da Vas potsetim na moje ranije poruke. Kao 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava se bavim i razvojem turizma, da Vam 

to i ovoga puta predocim, ovo mozete proveriti u prethodno datim referencama: za 

ovih nekoliko godina koliko sam radio na razvoju turizma na Drini ( jednoj od 

najatraktivnijih reka u Evropi, a koja je neopravdano zapostavljena, nas 

neaktivirani potencijal, i vrlo ubojit brend), u mom rodnom kraju u Opstini 

Ljubovija, sam postigao znacajne rezultate. Drinska regata je zahvaljujuci mojim 

akcijama pretvorena i u komercijalne spustove, pokrenut je seoski turizam, 

dovedeni su planinari. Ljubovija sada u pravom smislu reci vri. 
 

Imam odrziv turisticki projekat, koji moze tek sada pokrenuti istinski turisticki 

zamajac u ovom kraju Srbije, od VP oranizacije ( g.Minja Stojanovic, Sabac) sam 

obavesten, da cu dobiti na koriscenje delove dva drinska ostrva u selu Uzovnica kod  

Ljubovije. Dokumentacija je podneta g.g.Kokunesoskom i Jovanovicu, jos pre 

godinu dana; pozivam se na moju email poruku g.Goranu Petkovicu ministru 

turizma od 19 februara ove godine  na email adresu -goran.petkovic@merr.gov.rs . 

Uprkos obecanja g.g.Kokunesoskog i  Jovanovica i izrecene podrske, ja nisam 

dosada dobio cak ni bilo kakav zvanican odgovor.  

 

Ubedjen sam da ce Vase Ministarstvo ispravno proceniti moj vrlo znacajan buduci 

potencijalni doprinos razvoju turizma u ovoj regiji, i da ce me podrzati, ne samo u 

mom licnom, nego i  opstem interesu nase zemlje. Drzava treba da podrzi one koji 

mogu pokrenuti ekonomski razvoj. A ne da samo svako misli na sebe. Osecam se ne 

shvacen i ne podrzan. Zasto? Ulazem ogroman trud vec godinama, postizem 

rezultate, bez adekvatne podrske.  Mogu postici daleko vise. O cemu se tu radi? 

Misliti samo na sebe na ustrb dobra nacije i drzave je besmislica. Kapitalisti ne 

mogu opstati bez jake drzave. A oni je surovo i naivno, neznalicki  ruse, duboko 

ubedjeni da su mudraci. Molim Vas  uvazeni gospodine ministre, da interveniste da 

me neko od saradnika g.Petkovica STO PRE primi.. 

 

Do tada s‘postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 
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Gospodja Jasna Lelhajter, predsednik 

Udruzenje protiv zloupotreba u medicini 

 

Postovana Jasna, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. U mome 

OSTETNOM ZAHTEVU  zbog zloupotrebe psihijatrije i drugih progona, zakazan 

je DOKAZNI POSTUPAK za petak 6 mart.2009 godine u 9 casova i 40 minuta u 

Prvom opstinskom sudu ( Palata pravde, Sl.Penezica Krcuna ulica), soba 27/II 

sprat. Bio bih Vam zahvalan, buduci da se radi o delokrugu aktivnosti vase 

organizacije,  da dodje Vas posmatrac. 

 

S‘postovanjem\ 

Tomislav Krsmanovic 
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PRVOM  OPŠTINSKOM  SUDU  U  BEOGRADU        IV P broj 7178/08 

                Tuţioc: Tomislav Krsmanović  

                   Tuţenik: Republika Srbija 
 

 

Tuţioc se odaziva nalogu sudije datom na roĉištu odrţanom u prostorijama suda 

dana 6.03.2009 godine: 

 

1.da sudu dostavi precizne podatke o dokazima i svedocima, sa taĉnim 

nazivima, adresama drţavnih i drugih ustanova, kao i taĉna imena i adrese svedoka. 

2.da locira stavke iznosa nastalih šteta po nosiocima. Tuţilac napominje 

da su ove kalkulacije pravljene u momentu predaje Tuţbe septembra 

2008 godine, u zavisnosti od ondasnje vrednosti evra prema dinaru, te 

moli SUD da ovu ĉinjenicu uzme u obzir. 

 

Tuţioc ponovo predlaţe TUŢENOJ medijaciju, PORAVNANJE.  

 
 

1. PODACI  O  DOKAZIMA  I  SVEDOCIMA 
 

 Stavka 1-  

Dokazi: -Dok.br.1-Potvrda Psihijatrijske bolnice Beograd broj 15876 od 17.10.1978 g. Ukoliko sud ne 

poklanja dovoljnu verodostojnost u izjavu tuţioca o abizivnom tretmanu u ovoj bolnici, izvršiti uvid 

u arhivu  PB ‘’Laza Lazarević’’, Padinska Skela, b.b, ili Institut u Beogradu, 

Višegradska 26.  Što se tiĉe uvida u arhivu Zavoda za mentalno zdravlje u Beogradu, smatram da 

je dovoljno dokaza dato u napred navedenim izvorima, ali ako sud smatra za shodno moţe se obrat 

iti i ovom izvoru ( Liĉno smatram da to nije potrebno). Smatram da je dato dovoljno podataka, i da 

bi bilo gubljenje vremena obraćati se GSUP-u, jer je sve oĉigledno; ali ako sud smatra za shodno, 

moţe se obratiti u GSUP, ul. Despota Stefana broj 107, 11.000 Beograd. 

Kada se radi o dokazima da tuţioc pati od decenijske vrlo intenzine nesanice: Dijagnoza DZ Savski 

venac Dok.br. 1A- ;Uvid u arhivu DZ” Savski venac” u Lominoj ulici broj 39, 11.000-

Beograd,  u zdravstveni karton broj 4551. 

U vezi interniranja tuţioca za vreme Konferencije UNKTAD u Beogradu juna ( pribliţno) 1983 

godine u Psihijatrijsku bolnicu ‗‘dr.V.Vujić‘‘, sada Inst itut za psihijatriju Klinickog centra Srbije u 

Beogradu,  tuţioc se izvinjava što nema precizan datum i Otpusnu listu jer nije ništa dobio, 

DOKAZI: Uvid u arhivu ove bolnice , svedok dr.Čedomir Hajduković, psihijatar. 
  

Smatram u vezi   Izveštaja  VMA, Psihijatrijsko odeljenje dana  24.10.1977 godine i 

Mišljenja Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu od 

20.4.1982 godine,  da su ova dva dokumenta dovoljna, te da nije potrebno konsultovati ove dve 

ustanove, sem ako sud to drugaĉije smatra. 
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Документ број 242. 

 

DRUGO  OPŠTINSKO  JAVNO  TUŢILAŠTVO  U 

BEOGRADU                                                                                         KTN.2447/08 

 

Predmet: Podnesak oštećenih po prijavi od 11.03.2008 godine, a u vezi mega –    

                    prevare TV''24 sata'', i saizvršilaca  preduzeća Telekom Srbije - i kopije       

                    predstavki''Telekomu''RRA, RATEL-u, koji je dostavio odgovor po   

                    ovom predmetu Ministarstvu za telekomunikacije Republike Srbije. 

 

                  Radi poĉinjene masovne perfidne javne prevare, koju je u periodu 

navedenom u prijavi, koja je zaprimljena pod br.Ktr.442-08, podnesene 11.03.2008 

ovom Tuţilaštvu , koju ĉine prvenstveno ova TV kuća ( studio), ĉiju lokaciju , 

adresu i telefon, na otkrivaju , dok svoje gledaoce pozivaju sa broja 0900-223-224 , 

uopšte se ne odazivajući nas na nenormalno duge ustrajne pozive,  praveći  

monstrumske , iznuĊene , veštaĉke telefonske impulse u korist preduzeća  za 

telekomunikacije ''TELEKOM S RBIJA'', astronomske raĉune u visini nekoliko 

plata ili penzija najugroţenije populacije u zemlji; u ĉemu ih svo vreme svojom 

tehnikom i ljudstvom posluţuje po ugovoru, navedeno preduzeće, i tako svesno i 

namerno biva saizvršilac teške prevare; radi utvdrĊivanja ćinjenica i dokaza za 

istragu upućujemo Vam gore navedene pismene dokumente radi daljeg postupka. 

              Iz priloţenih dokumenata se vidi da preduzeće''TELEKOM'' zbacuje svoju 

krivicu sa sebe, prebacujući je na pozive IN servisa, broju Premium rate,  0900-223-

224, potvrĊujući ĉinjenicu navedenu u prijavi da sa njima imaju ugovor;  

proizvodeći zajedno iznuĊene, veštaĉke , i ako takve nevalidne  impulse pri pozivu 

studija ove TV, i naravno pri tom, nemilosrdno traţe naplatu kao i u normalnom 

telefonskom saobraćaju utrošene imupulse od najugroţenijeg sloja društva , a to su 

penzioneri , invalidi, ( slabovidii-nagluvi i sl), domaćice, Ċaci i deca, koji 

ukljuĉivanjem svoga Tv-a ili kompjutera, ţele da se zabava , razonode, a i uzmu 

nagrade za taĉne odgovore, za koje i ovi non-stop zovu i nude, uopšte se ne 

odazivajući na pozive i po sat i po neprekidnog poziva, obmanjujući sa svog KOL 

centra gledaoce ''da su dobili vezu'', '' molim saĉekajte'', i bez vidljivog natpisa na 

ekranu uslova ove nekorektne i prevarantske poruke koju Telekom zna. 

          I dok traju pauze i po 1o minuta, spikerke ne daju ukljuĉenje uĉesniku koji ih 

poziva , a same non-stop pozivaju :'' nazovite broj 0900.,osvojite vrednu nagradu'', 

obmanjujući i crpeći emocionalno do besvesti hiljade i hiljade gledaoca, ĉiji broj, a i 

nagrade ( koje ne daju), rapidno raste prema kraju kviza, da bi ĉesto kao što se i 

sada moţe videti,  nagrada ostala kod njih, TV, uz ĉesto i ispadanje''pucanje'' veze , 

kada neko verovatno i namešten dobije vezu, što se vidi trenutnom pojavom znaka 

poznatog telefona ( ne broja), pa je oĉigledan naĉin da vreme prolazi, impulsi se 

rapidno mnoţe , a vreme proĊe bez da prime odgovor i nagradu, kao što je 

spomenuto ostaje organizatoru prevare, već kako je navedeno u prijavama. 

         Pa molim nadleţne da ih lociraju, privedu na odgovornost za nastale štete,  

nakon donesene sudske odluke prema istima izreknu sankcije, štete nadoknade, i 

budu onemogućeni da ubuduće neĉine  nove masovne prevare ţrtvama štete , kao i u 

nacionalnom interesu. 

 

U Beogradu , 16.03.2009 g.                za oštećene Slobodan Ţivković 
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-31 март 2009.године. Саши Драгину.. 

Документ број 243.j  

Захтев за коришићење  дринског острва Крсмановћа чагељ у Узовници.  

Tомислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд                     20.3. 2009 г.  

Тел. .3511829; Mоб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com  

 

 

ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, Београд, ВПЦ Сава-Дунав , Нови Београд, 

Бродарска број 3 

 

Господин САША ДРАГИН, Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

Предмет: Допис Про-фактура  ЈВП Србија-воде бр.-6120102 од 18.3.2009 г. на 

износ од 15, 576, 00 динара. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПОШТОВАНИ! 
 

Обраћам вам се поводом наведеног дописа ЈВП Србија воде , који сам   добио 

данас, у коме ми је испоручена фактура у износу од 13, 200.00 динара за израду  

планских аката + 2,375.00 на име ПДВ 18%= УКУПНО 15,576.00 динара, са 

напоменом да уплатим износ у року од 3 дана. Дозволите да предочим, да сам 

се ја последњи пут  обратио ЈВП Србија воде 6.1.2009 године, ЗАХТЕВОМ ЗА 

ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПАРЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ОД ЗАГАЂИВАЊА И УРЕЂЕЊЕ ДРИНСКОГ 

ОСТРВА У СЕЛУ УЗОВНИЦА са свом потребном документацијом. 

 

Молим вас да преиспитате висину износа, као претеран, који није у складу са 

мојим примањима,  ја сам волонтер( бесплатно), улажем  од 2004 године време, 

енергију и своја скромна средства у остварењу општег интереса-развоја 

туризма у Општини Љубовија. 

 

                                             ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Ја сам економиста у пензији из Београда, пореклом из села Узовница на 

Дрини код Љубовије, где се налазе острва, завршио сам и пост- дипломске 

студије из маркетинга у Брислу, Белгија, имам 35 година искуства у 

маркетингу, и туризму ( лични подаци о мени, укључујући  CV се могу 

прочитати у личном вебу -www.tomislavkrsmanovic.com).Одлучио сам након 

пензионисања да као волонтер, порадим на развоју сеоског туризма, рафтинга, 

планинарења у овој регији, што чиним од 2004 године, сваке године радим 

скоро свакодневно у топлим месецима. Општина Љубовија, Рада Тријић и 

други, ми је изразила званичну подршку и захвалност што сам помогао да се 

Дринска регата комерцијализује, да се зачне и развија сеоски туризам, да 

почну да долазе више планинари. Помаже ми мој син ( 27 година) који је врло 

мотивисан и стручан, истински млади ентузијаста .Сада Љубовија добија нови 

туристички полет, поносан сам што сам томе допринео. Цело ово време сам 

улагао велики труд у едукацију становништва, нарочито села Узовница, у 
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Документ број 244. 

 

 

Tомислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд                     31.3.2009 г.  
Тел. .3511829; Mоб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  
DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom; Лични web-
www.tomislavkrsmanovic.com  
 
 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈВП СРБИЈА ВОДЕ 
Булевар уметности број 2 А 
НОВИ БЕОГРАД 
 
ПОШТОВАНИ! 
 
У прилогу ниже допис који сам упутио 20 марта о.г. на сугестију 
функционера Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  на адресу ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, Београд, ВПЦ Сава-

Дунав , Нови Београд, Бродарска број 3 ( уједно и господину  САШИ 
ДРАГИНУ  Министру пољопривреде, шумарства и 
водопривреде). Речено ми је да овај допис проследим на адресу 

Управног одбора Србија воде, што и чиним. Молим вас да исти 

проучите  и поступите у духу чињеница и општег интереса. Радим за 
развој ове регије Србије, имам подршку званичних органа, постижем 
резултате, што се све може проверити. Молим да овом допису 
одобрите ургентан третман, јер су припремни радови у координацији 
са надлежним министарствима у току. Стојим на располагању за 
евентуалан разговор са вама у вашим просторијама. 
 
С' поштовањем 
Томислав Крсмановић 

 

 

 

Tомислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд                     20.3. 2009 г.  

Тел. .3511829; Mоб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com  

 

 

ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, Београд, ВПЦ Сава-Дунав , Нови Београд, 

Бродарска број 3 

 

Господин САША ДРАГИН, Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

Предмет: Допис Про-фактура  ЈВП Србија-воде бр.-6120102 од 18.3.2009 г. на 

износ од 15, 576, 00 динара. 
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Документ број 245. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                2 april 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

Gospodin Slobodan Radovanović, Republiĉki javni pravobranioc 

REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO 

Broj: P-2008/08, Beograd, Nemanjina 26 

 
Poštovani gospodine Radovanoviću,  

 

Pozivam se na moj dopis REPUBLIĈKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU od 

31.3.2009 godine, u vezi OŠTETNOG ZAHTEVA,  ( IV.P.7178/08), koji se vodi pred  

Prvim opštinskim sudom u Beogradu, Tuţenu Republiku Srbiju zastupa Zamenik 

Republiĉkog javnog tuţioca gospoĊa Savka Mangović.( Broj: P-2008/08). Pre nego 

što date bilo kakav nastavak ovome dopisu, molim  pogledajte moju poruku od 31 

marta o.g.. Na poslednjem roĉištu 6 marta ove godine sam predloţio 

PORAVNANJE. Sledeće roĉište je zakazano za 23 april o.g. 

 

U vezi ovoga Vas molim da u okviru Vaših ovlašćenja, kompetencija i zakonskih 

propisa, mi odobrite ŠTO PRE susret sa nekim od Vaših saradnika, da tako 

tragamo za praviĉnim i zakonitim rešenjem u obostranom interesu, ĉime ćemo 

uštedeti vreme, energiju , i smanjiti sudske troškove. Oĉekujući Vaš odgovor. 

 

Do tada s‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 
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Документ број 246. 

Tomislav Krsmanović                                                                3 april 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu;  

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com ( momentalno nije u funkciji, vrlo brzo će 

biti)  

 

 

Gospodin EUGEN  LENĐER, Direktor 

JVP SRBIJA VODE, Brodarska 3, Novi Beograd 

 

Poštovani gospodine LenĊer,  
 

Dozvolite da Vam izrazim moju zahvalnost što ste bili tako ljubazni da mi odobrite  

iscrpan razgovor , kojom prilikom ste mi dali detaljna objašnjenja da bih mogao 

shvatiti suštinu, i preduzimati  dalje mere. 

 

Danas, i sledećih nekoliko dana, ću prouĉavati dosije i prikupljati podatke, i 

multiplicirati korisne kontakte, da bih na osnovu relevatntnih podataka i ĉinjenica 

mogao doneti najbolju moguću odluku. Smatram da ovaj postupak koji je sada u 

toku, moram obavezno privesti kraju, uz traganje mogućnosti da se reši pitanje 

novĉane obaveze,koju ja nikako nisam  stanju da platim. S‘ovim u vezi obratio sam 

se za podršku g. Saši Draginu. Napominjem da to nije prituţba na rešenje JVP 

Srbija vode, koje je legalno, nego pokušaj da se nadje rešenje koje će uzimati u 

obzir moj višegodišnji doprinos razvoju turizma u Opštini Ljubovija, i moje 

skromne prinadleţnosti, te da me kao zasluţnog podrţe u granicama njihovih 

mogućnosti i zakonskih propisa. Ujedno, uzimam u obzir podnošenje uporednog 

zahteva za korišćenje ostrva onako kako ste mi Vi savetovali, jer je to jeftino i brzo. 

 

Smatram da je racionalno rešenje da nastavim ovaj postupak u toku, ali da 

paralelno zahtevam onako kako ste Vi bil ljubazni da me savetujete, ubrzano i 

jeftinije. Ali prethodno sada pokušavam da razrešim ovaj problem sa postupkom u 

toku, nadajući se da će me nadleţna ministarstva ipak podrţati u vezi plaćanja 

zahtevanog iznosa. 

 

Molim Vas da uzmete u obzir ĉinjenicu da radim već pet godina na razvoj turizma u 

Opštini Ljubovija, da sam postigao nesporne rezultate svojim radom i znanjem 

marketinga, ukljuĉivanje pomenutih ostrva bi dalo snaţan podstrek daljem razvoju 

turizma u ovoj regiji. Bila bi velika šteta ne samo za mene i moga sina , nego i za 

zajednicu, da sada kada sam došao dio vrha posustanem, i odustanem od projekta 

sa ostrvima. Ja ću istrajati do kraja. Molim Vas da pokušate da u granicama Vaših 

ovlasćenja i zakonskih propisa iznaĊete adekvatno rešenje koje će uzeti u obzir 

navedene ĉinjenice. Još jednom Vam izraţavam zahvalnost za ispoljeno 

razumevanje i iskazanu moralnu podršku. Ja ću biti slobodan da Vas obavestim o 

daljim akcijama u vezi ovoga. 

S‘poštovanjem Tomislav Krsmanović 
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Tomislav Krsmanović                                                                3 april 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu 

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

GospoĊa Vera Krdţić, REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO ( Broj: P-2081/08) 11.000,Beograd, 

Nemanjina 22-26 

 
Predmet: Vaš dopis Prvom opštinskom sudu od 23 marta 2009 godine, IV –

P.br.7178/08 

 

Poštovana gospoĊo Krdţić,  

 

Obraćam Vam se povodom ovog Vašeg dopisa Prvom opštinskom sudu, te shodno  

sugestijama  Republiĉkog javnog pravobranilaštva ( email poruke od 2 i 3 aprila 

o.g, poslate sa email adrese rjtdz).  

 

Sa ţaljenjem sam saznao odluku Republiĉkog javnog pravobranioca da odbije moj 

predlog posredovanja-medijacije. Budući da se radi o periodu od preko 30 godina u 

kome su drastiĉno kršena moja prava, dosije je vrlo voluminozan, sa stotinama 

dokumenata, i brojnim svedocima, na poslednjem roĉištu 6 marta ove godine sam 

predloţio PORAVNANJE, sa ciljem da se postupak ubrza, smanje troskovi i uštede 

vreme i energija sudskih poslenika. 

 

Napominjem da se moj podnesak razvlaĉi 15 godina ( napominjem da zastupnik 

Tuţene nije došla na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek duţine ţivota 

muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo oĉekivanje 

moga biološkog nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, 

prevremenom sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. Znate 

dobro da su neki od onih koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme 

operacije SABLJA ( ono što su oni bili doţiveli je  krajnje bezazlena stvar prema 

onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko 

desetina hiljada eura. A ovaj postupak traje 15 godina. Povrh svega ja sam 

penzioner skromnih primanja , izdrţavam nezaposlenog sina, u dugovima sam, 

moraću ukoliko ne obezbedim sredstva da prodam stan da platim dugove. U 

ovakvoj sam situaciji sam iskljuĉivo zbog toga jer sam decenijama bio 

onemogućavan i orobljavan, što se jasno vidi iz Oštetnog zahteva. Da nije bilo 

obespravljenosti ja bih sada mirno uţivao plodove svoga rada, vaţim za sposobnog  

i uspešnog ĉoveka. Komunistiĉke vlasti su ocu moje pokojne majke  Zore, Vasiliju 

Popoviću, imućnom trgovcu iz Bratunca-Srebrenice, oduzele nezakonito 1945 , i 

kasnije, imovinu koja sada vredi nekoliko miliona evra. Povrh svega za vreme II 

Svetskog rata su ustaše ubile u Srebrenici 22 srodnika moje majke, dvoje maljem u 

Jasenovcu ( njenog brata i ujaka).Onda je došlo nekoliko decenija podmuklog 
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6 април 2009.године. Хелени Сурлић. 

Tomislav Krsmanović                                                                      6 april 2009 godine. 

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829;  

Mob.tel. 64-3095176; Pokret@eunet.yu; Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

GospoĊa Sneţana MALOVIĆ, MINISTAR 

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE 
 

Poštovana gospoĊo Malović, 

 

Pozivam se na moju poslednju poruku od 26 marta ove godine, kao i na dopise od  

22.1.2009 godine, pozivам се na Vaš dopis od 3 jula 2007 g, i dopis Generalnog  

sekretarijata Predsednika Republike Srbije Ministarstvu pravde  od  13 juna 2007 -

Broj 071-00-1342/2003-02 za 23 april..   

 

Što se tiĉe ovog  OŠTETNOG ZAHTEVA , koji vodim pred Prvim opštinskim 

sudom u Beogradu-IV.P.7178/0, na poslednjem roĉištu od 6 marta 2009 godine sam 

predloţio Tuţenoj RS PORAVNANJE ( sledeće roĉište je zakazano za 23 april), sa 

ciljem da se postupak ubrza, smanje troskovi i uštede vreme i energija sudskih 

poslenika.( REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO ( Broj: P-2081/08)  

 
Naţalost, RJP je odbilo moj predlog poravnjanja. Oĉigledno nastavlja se strategija 

odugovlaĉenja. Napominjem da se moj podnesak razvlaĉi 15 godina ( napominjem 

da zastupnik Tuţene nije došla na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek 

duţine ţivota muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo 

oĉekivanje moga biološkog nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću 

dozvoliti, prevremenom sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. 

Znate dobro da su neki od onih koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme 

operacije SABLJA ( ono što su oni bili doţiveli je  krajnje bezazlena stvar prema 

onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko 

desetina hiljada eura. A ovaj postupak traje 15 godina. Povrh svega ja sam 

penzioner skromnih primanja , izdrţavam nezaposlenog sina, u dugovima sam, 

moraću ukoliko ne obezbedim sredstva da prodam stan da platim dugove. U 

ovakvoj sam situaciji sam iskljuĉivo zbog toga jer sam decenijama bio 

onemogućavan i orobljavan, što se jasno vidi iz Oštetnog zahteva. Da nije bilo 

obespravljenosti ja bih sada mirno uţivao plodove svoga rada, vaţim za sposobnog  

i uspešnog ĉoveka. Komunistiĉke vlasti su ocu moje pokojne majke  Zore, Vasiliju 

Popoviću, imućnom trgovcu iz Bratunca-Srebrenice, oduzele nezakonito 1945 , i 

kasnije, imovinu koja sada vredi nekoliko miliona evra. Povrh svega za vreme II 

Svetskog rata su ustaše ubile u Srebrenici 22 srodnika moje majke, dvoje maljem u 

Jasenovcu ( njenog brata i ujaka).Onda je došlo nekoliko decenija podmuklog 

mirnodopskog istrebljivanja Srba. Uprkos ovih nepobitnih ĉinjenica ja ţivim u bedi. 

A oni koji su me decenijama progonili su bogataši, bogatstvo su stekli na nezakonit 

naĉin. Njih podrţava meĊunarodna zajednica-Zapad ( a mene su oni ranije laţno 
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GospoĊa Helena Surlić, Nadzor rada sudova 

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE 
 

Poštovana gospoĊo Surlić, 

 

Pozivam se na moju poslednju poruku od 26 marta ove godine, kao i na ranije dopise ovim 

povodom.   

 

Što se tiĉe ovog  OŠTETNOG ZAHTEVA , koji vodim pred Prvim opštinskim sudom u 

Beogradu-IV.P.7178/0, na poslednjem roĉištu od 6 marta 2009 godine sam predloţio Tuţenoj 

RS PORAVNANJE ( sledeće roĉište je zakazano za 23 april), sa ciljem da se postupak ubrza, 

smanje troskovi i uštede vreme i energija sudskih poslenika.( REPUBLIKA SRBIJA, 

REPUBLIĈKO  JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  Broj: P-2081/08)  

 
Naţalost, RJP je odbilo moj predlog poravnanja. Oĉigledno nastavlja se strategija 

odugovlaĉenja. Napominjem da se moj podnesak razvlaĉi 15 godina ( predoĉavam da 

zastupnik Tuţene nije došla na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek duţine ţivota 

muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo oĉekivanje moga 

biološkog nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, prevremenom 

sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. Znate dobro da su neki od onih 

koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije SABLJA ( ono što su oni bili 

doţiveli je  krajnje bezazlena stvar prema onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem 

postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko desetina hiljada eura. A ovaj postupak traje 15 

godina. Povrh svega ja sam penzioner skromnih primanja , izdrţavam nezaposlenog sina, u 

dugovima sam, moraću ukoliko ne obezbedim sredstva da prodam stan da platim dugove. U 

ovakvoj sam situaciji sam iskljuĉivo zbog toga jer sam decenijama bio onemogućavan i 

orobljavan, što se jasno vidi iz Oštetnog zahteva. Da nije bilo obespravljenosti ja bih sada 

mirno uţivao plodove svoga rada, vaţim za sposobnog  i uspešnog ĉoveka. Komunistiĉke 

vlasti su ocu moje pokojne majke  Zore, Vasiliju Popoviću, imućnom trgovcu iz Bratunca-

Srebrenice, oduzele nezakonito 1945 , i kasnije, imovinu koja sada vredi nekoliko miliona 

evra. Uprkos ovih nepobitnih ĉinjenica ja ţivim u bedi. A oni koji su me decenijama progonili 

su bogataši, bogatstvo su stekli na nezakonit naĉin.  

 

Zamolio bih Vas dakle : da u granicama Vaših zakonskih ovlašćenja i kompetencija, delujete 

da sud postupi praviĉno i objektivno; da se postupak što pre završi. Da li se moţe u okviru 

zakonskih propisa uticati sa Vaše strane na RJP da preispita ovu odluku? Spreman sam da 

ŠTO PRE zajedno naĊemo praviĉno i zakonito rešenje zasnovano na ĉinjenicama i 

ustupcima. Ukoliko pravosudni organi nastave strategiju odugovlaĉenja, moj odgovor će biti 

BORBA kao nikad ranije, ukljuĉujući VRLO BRZO tuţbe protiv svih onih koji su me 
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Tomislav Krsmanović                                                                                      6 april 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava   

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829;  

Mob.tel. 64-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

Gospodin MIRKO  CVETKOVIĆ, Predsednik Vlade Srbije 
 

Poštovani gospodine CVETKOVIĆU, 

 

Dozvolite da izrazim zahvalnost Vladi Srbije za ranije iskazane podrške u granicama vaših 

mogućnosti. Slobodan sam da Vas potsetim na  moje kontakte sa ranijim predsednikom  

gospodinom Rudićem Dragićem. Ujedno ovu priliku koristim da iskaţem priznanje Vladi za 

rad u krajnje teškim i sloţenim okolnostima ( što naţalost većina graĊana ne procenjuje 

objektivno, što je vrlo ţalosna ĉinjenica bremenita negativnim posledicama-zvaniĉna vlast je 

patriotska ali su njene mogućnosti ograniĉene vrlo brojnim objektivnm okolnostima van 

njenog domašaja) 

  

Molim Vas za podršku u granicama vaših zakonskih ovlašćenja i mogućnosti, što se tiĉe   

OŠTETNOG ZAHTEVA , koji vodim pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu-

IV.P.7178/0, zbog teških progona kojima sam bio izloţen decenijama, za šta postoje brojni 

svedoci i neoborivi dokazi, postupak traje već 15 godina, na poslednjem roĉištu od 6 marta 

2009 godine sam predloţio Tuţenoj RS PORAVNANJE ( sledeće roĉište je zakazano za 23 

april), sa ciljem da se postupak ubrza, smanje troskovi i uštede vreme i energija sudskih 

poslenika.( REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO  Broj: P-2081/08)  

 
Naţalost, RJP je odbilo moj predlog poravnanja. Oĉigledno nastavlja se strategija 

odugovlaĉenja. Napominjem da se moj podnesak razvlaĉi 15 godina ( predoĉavam da 

zastupnik Tuţene nije došla na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek duţine ţivota 

muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo oĉekivanje moga 

biološkog nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, prevremenom 

sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. Znate dobro da su neki od onih 

koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije SABLJA ( ono što su oni bili 

doţiveli je  krajnje bezazlena stvar prema onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem 

postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko desetina hiljada eura. A ovaj postupak traje 15 

godina. Povrh svega ja sam penzioner skromnih primanja , izdrţavam nezaposlenog sina, u 

dugovima sam, moraću ukoliko ne obezbedim sredstva da prodam stan da platim dugove. U 

ovakvoj sam situaciji sam iskljuĉivo zbog toga jer sam decenijama bio onemogućavan i 

orobljavan, što se jasno vidi iz Oštetnog zahteva. Da nije bilo obespravljenosti ja bih sada 

mirno uţivao plodove svoga rada, vaţim za sposobnog  i uspešnog ĉoveka. Komunistiĉke 

vlasti su ocu moje pokojne majke  Zore, Vasiliju Popoviću, imućnom trgovcu iz Bratunca-

Srebrenice, oduzele nezakonito 1945 , i kasnije, imovinu koja sada vredi nekoliko miliona 
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Gospodin Jordan Ţivanović, SAVETNIK PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

KABINET PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
 

Poštovani gospodine Ţivanoviću, 

 

Dozvolite da Vam izrazim zahvalnost za ranije iskazane podrške u granicama vaših 

mogućnosti. Slobodan sam da Vas potsetim na  dopis Generalnog  sekretarijata Predsednika 

Republike Srbije Ministarstvu pravde  od  13 juna 2007 -Broj 071-00-1342/2003-02. u vezi 

moga OŠTETNOG ZAHTEVA, današnjem ministru pravde gospoĊi Sneţani Malović. 

Ujedno ovu priliku koristim da iskaţem priznanje Predsedništvu Srbijer za rad u krajnje 

teškim i sloţenim okolnostima ( što naţalost većina graĊana ne procenjuje objektivno, što je 

vrlo ţalosna ĉinjenica bremenita negativnim posledicama-zvaniĉna vlast je patriotska ali su 

njene mogućnosti ograniĉene vrlo brojnim objektivnm okolnostima van njenog domašaja). 

 

Što se tiĉe ovog  OŠTETNOG ZAHTEVA , koji vodim pred Prvim opštinskim sudom u 

Beogradu-IV.P.7178/0, zbog teških progona kojima sam bio izloţen decenijama, za šta postoje 

brojni svedoci i neoborivi dokazi, postupak traje već 15 godina, na poslednjem roĉištu od 6 

marta 2009 godine sam predloţio Tuţenoj RS PORAVNANJE ( sledeće roĉište je zakazano za 

23 april), sa ciljem da se postupak ubrza, smanje troskovi i uštede vreme i energija sudskih 

poslenika.( REPUBLIKA SRBIJA, REPUBLIĈKO  JAVNO 

PRAVOBRANILAŠTVO  Broj: P-2081/08)  

 
Naţalost, RJP je odbilo moj predlog poravnanja. Oĉigledno nastavlja se strategija 

odugovlaĉenja. Napominjem da se moj podnesak razvlaĉi 15 godina ( predoĉavam da 

zastupnik Tuţene nije došla na prethodna dva roĉišta), imam 73 godine,  prosek duţine ţivota 

muškaraca u Srbiji je oko 73 godine, novo odugovlaĉenje bi znaĉilo oĉekivanje moga 

biološkog nestanka. Ja takvu providnu ujdurmu nikako  neću dozvoliti, prevremenom 

sahranjivanju ću se suprotstaviti svim legalnim sredstvima. Znate dobro da su neki od onih 

koji su bili ţrtve nezakonitih postupaka za vreme operacije SABLJA ( ono što su oni bili 

doţiveli je  krajnje bezazlena stvar prema onome šta sam ja pretrpeo) , po najhitnijem 

postupku bili obeštećeni, sa po nekoliko desetina hiljada eura. A ovaj postupak traje 15 

godina. Povrh svega ja sam penzioner skromnih primanja , izdrţavam nezaposlenog sina, u 

dugovima sam, moraću ukoliko ne obezbedim sredstva da prodam stan da platim dugove. U 

ovakvoj sam situaciji sam iskljuĉivo zbog toga jer sam decenijama bio onemogućavan i 

orobljavan, što se jasno vidi iz Oštetnog zahteva. Da nije bilo obespravljenosti ja bih sada 

mirno uţivao plodove svoga rada, vaţim za sposobnog  i uspešnog ĉoveka. Komunistiĉke 

vlasti su ocu moje pokojne majke  Zore, Vasiliju Popoviću, imućnom trgovcu iz Bratunca-

Srebrenice, oduzele nezakonito 1945 , i kasnije, imovinu koja sada vredi nekoliko miliona 

evra. Uprkos ovih nepobitnih ĉinjenica ja ţivim u bedi. A oni koji su me decenijama progonili 

su bogataši, bogatstvo su stekli na nezakonit naĉin.  
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Господин  БОРИС ТАДИЋ,  ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ 

 

Поштовани господине ПРЕДСЕДНИЧЕ, 

 

Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим економском развоју 

мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам формулу одрживог 

развоја. Деценијама сам био борац за људска права, председник Покрета за 

заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, време, средства, био 

жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било скромно устоличењу  

садашњег зачетка демократије у Србији, изволите видети мој лични web-

www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте кратак текст у прилогу о 

мојој формули одрживог развоја туризма у Општини Љубовија која је 

зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- http://solair.eunet.yu/~tom,, 

који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 

моме родном крају од моћника су подржавани неки странци, који желе да се 

тамо устоличе, да стварају страну колонију насељеника, а ја сам отуда и по 

оцу и по мајци, радим врло користан посао , мене нико не подржава, изгоне ме 

из родног краја. 

 

У нади да ће ме неко до Ваших сарадника ШТО ПРЕ примити на разговор. 

Обратио сам се многим министарствима и установама, нема никаквог правог 

одзива. Уколико ме Ви подржите, допринећете да прави  човек делује на 

правом месту, Дрина је истински туристички наутички драгуљ Европе, сви 

ћуте о томе, а странци се тамо увлаче, мене који сам одатле желе да потисну. 

СРАМОТА!  Да Вам кажем и ово: народ Србије погрешно процењује, оптужује 

патриотску званичну демократску власт за грешке које није она починила, 

него Србију подмукло руше тајкуни. А народ мисли да су то министри и 

Влада. Ја то где год могу разјашњавам. Очекујући пријем. 
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Господин  Звонко Шошевић 

Министарство дијаспоре 

 

Поштовани господине ШОШЕВИЋУ, 

 

Хвала на јучерашњем љубазном разговору и спремности на сарадњу. Молим 

Вас проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат на Др 

ини, село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло атрактиван 

простор на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност око 10.000 

евра). Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали мостић, 

настрешница, сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. Молим 

ако можете да ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у вези овога. 

Детаљи су у прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС ПЛАН,  

направљен пре пар година, укључује  кућу, чега сада нема, такође предрачуни 

трошкова за мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су око 3.000 

евра за почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 
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-  

 

-  

Драган Марковић Палма. 

Tомислав Крсмановић                                                           29 мај  2009 godine. 

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu; DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

Господин др. Никола Марјановић, директор СРБИЈА ВОДЕ 

Господин Вељко Димитријевић , помоћник директора  

Господин Еуген Ленђер, директор 

Господин Горан Камчев, Началник аналитике, REPUBLIĈKA DIREKCIJA 

VODE 

 

Поштовани,  
 
Ваше Мишљење за израду Акта о урбанистичким условима за уређење 

дринских острва ''Црни вир'' и ''Крсмановића Чагељ'', у Узовници –Општина 

Љубовија , број 35/2 од 27 марта 2009 године је прослеђено благовремено 

Урбанистичком одељењу Општине Љубовија,  које ме је обавестило 28 маја  

да је потребно да им ШТО ПРЕ доставим УГОВОР О ЗАКУПНИНИ са Србија 

воде. 

 

Мени је жао ако сам вас оптеретио у вези накнаде за вашу услугу. Али ми се 

чини да се ради о неспоразуму, који бих сада хтео да отклоним. Мој ангажман 

је врло значајан, јер је покренуо туристички замајац у Општини Љубовија, 

али сам ја лично као појединац , од тога имао врло мале, скоро никакве 

користи. Дакле, ја сам годинама радио за опште добро, улагао своју високу 

стручност, енергију, време, и нека минимална средства за телефон, факсове, 

интернет, и поштарину, користио широк круг познаника. Будући да сам делао 

у општем интересу, од чега ја лично нисам имао никакве материјалне 

користи, нисам покрио ни трошкове , иницирао сам еколошке добровољне 

акције на овим острвима у духу интенција Србија воде, сматрао сам за 

оправдано да ме заједница  подржи, као и Србија воде, те сам био слободан да 

вам се обратим захтевом за преиспитивање износа. Поготову, јер су моја 

примања скромна.( Позивам се на ваш допис од  12.5.2009 године, Број 1604/1, 

потпис др.Никола Марјановић директор, на коме захваљујем). 

 

Када се ради о УГОВОРУ О ЗАКУПНИНИ, обавештавам вас да је нажалост 

стечена предимензионирана представа намераваних мојих активности. Пре 

свега ја сада немам никаква средства, не верујем да ћу ове године урадити 

барем мостић, а што се тиче НАСТРЕШНИЦЕ то би у првој фази било нешто 

рудиментарно, платно разапето између четири дрвета, а о СПЛАВУ могу 

говорити тек каснијих година. Дакле, у овој години ће ЗАРАДА бити нула. 

Следеће године, уколико дођем до средстава то би могло да крене набоље, али 

би ПРОМЕТ у почетку, прве две године нпр,  био врло скроман.  О некој 

заради, која ће колико толико превазићи трошкове, се може говорити тек за 

неку годину. 
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-29 мај 2009.године. 

29 мај 2009.године. Допис професору Попеску. 

Томислав Крсмановић, председник                                          29.5. 2009 године 

Покрет за заштиту  људских права                                                                    

Тел. 3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com; 

Web DRINA-хttp://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Господин  Драган Марковиц ПАЛМА  

Градоначелник ЈАГОДИНЕ 

 

Поштовани господине Палма,  

 

Молим Вас проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат 

на Др ини, село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло 

атрактиван простор на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност 

око 10.000 евра). Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали 

мостић, настрешница, сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. 

Молим ако можете да ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у 

вези овога. Детаљи су у прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС 

ПЛАН,  направљен пре пар година, укључује  кућу, чега сада нема, такође 

предрачуни трошкова за мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су 

око 3.000 евра за почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 

моме родном крају од моћника су подржавани неки странци, који желе да се 
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Томислав Крсмановић, председник                                          29.5. 2009 године 

Покрет за заштиту  људских права                                                                    

Тел. 3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com; 

Web DRINA-хttp://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Господин  др.Јован  Попеску, 

Професор  

 

Поштовани господине Попеску,  

 

Молим Вас проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат 

на Др ини, село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло 

атрактиван простор на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност 

око 10.000 евра). Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали 

мостић, настрешница, сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. 

Молим ако можете да ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у 

вези овога. Детаљи су у прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС 

ПЛАН,  направљен пре пар година, укључује  кућу, чега сада нема, такође 

предрачуни трошкова за мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су 

око 3.000 евра за почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 

моме родном крају од моћника су подржавани неки странци, који желе да се 
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Томислав Крсмановић, председник                                          29.5. 2009 године 

Покрет за заштиту  људских права                                                                    

Тел. 3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com; 

Web DRINA-хttp://solair.eunet.yu/~tom 

 

 

Госпођа Ружица Благојевић 

Београдски еко центар 

 

Поштована госпођо Благојевић,   

 

Хвала на малопређашњем љубазном телефонском разговору. Молим Вас 

проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат на Др ини, 

село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло атрактиван простор 

на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност око 10.000 евра). 

Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали мостић, настрешница, 

сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. Молим ако можете да 

ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у вези овога. Детаљи су у 

прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС ПЛАН,  направљен пре пар 

година, укључује  кућу, чега сада нема, такође предрачуни трошкова за 

мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су око 3.000 евра за 

почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 
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ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ  СРБИЈЕ 

 

Поштовани,,   

 

Хвала на малопређашњем љубазном телефонском разговору. Молим Вас 

проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат на Др ини, 

село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло атрактиван простор 

на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност око 10.000 евра). 

Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали мостић, настрешница, 

сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. Молим ако можете да 

ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у вези овога. Детаљи су у 

прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС ПЛАН,  направљен пре пар 

година, укључује  кућу, чега сада нема, такође предрачуни трошкова за 

мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су око 3.000 евра за 

почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 

моме родном крају од моћника су подржавани неки странци, који желе да се 
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Господин  МИЛУТИН МРКОЊИЋ, МИНИСТАР 

МИНИСТАРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ 

 

 

Поштовани господине МРКОЊИЋУ,    

 

Подржавамо Ваш нови европски курс, и тежњу исправним проценама и 

помирењу. Одајемо Вам признање и СПС за постигнуте резултате у овом 

смислу, СПС постаје модерна европска партија левице. 

 

Прошли смо деценије драстичних лоших процена бременитих трагичним 

последацама. Исправне процене, помирење, приљежан рад за опште добро, да 

свако ради свој задатак на прави начин, то је оно што нам данас највише 

треба.  

 

Био сам дисидент, без кривице, сада увиђам да смо се лоше процењивали, 

време је да успоставимо исправне процене, да пружимо једни другима руке, 

сви смо грешили, да се измиримо. Свима нама, и Србији је потребан миран 

живот. И изградња, то што Ви чините господине министре је права ствар, то 

није политизирање, него стваралачки рад. Потребно Вам је дати сву подршку. 

 

Ја се сада враћам своме задатку, ја сам економиста, експерт маркетинга. 

Радим већ неколико година на развоју туризма на Дрини у родном крају, 

Општина Љубовија, постижем резултате. Радим опште користан посао.  

 

Молим погледајте детаље у прилогу, пре свега Прилог бро 1. 

 

Молим Вашу подршку. Предвиђам да ШТО ПРЕ направим мостић, од 

остатака скеле за изградњу зграда, тога има у магацинима појединих 

грађевинских предузећа. Моја молба је да ме са таквим предузећем које то 

има, којима то такорећи  не треба, повежете, да ми они то проследе. Било би 

ми јако корисно било шта што њима стоји непотребно негде у магацину, што 

би могло послужити прављењу мале настрешнице, или сплавчића на 

бурићима.? 

 

Молим Вас подржите ме. Не ради се само о мојој користи, него и користи за 

родни крај. То би поспешило развој туризма. 

 

С'поштовањем 
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Господин  ВЕЛИМИР ИЛИЋ,  

НОВА СРБИЈА 

 

Поштовани господине ИЛИЋУ, 

 

Молим Вас проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат 

на Др ини, село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло 

атрактиван простор на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност 

око 10.000 евра). Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали 

мостић, настрешница, сплав, све вреди око 3.000 евра. А ја улажем 10.000 евра. 

Молим ако можете да ме повежете са неким нашим човеком из дијаспоре у 

вези овога. Детаљи су у прилозима 1 и 2. Напомена : Прилог 2 je БИЗНИС 

ПЛАН,  направљен пре пар година, укључује  кућу, чега сада нема, такође 

предрачуни трошкова за мостић и настрешницу, сплав су много виши, сада су 

око 3.000 евра за почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 

 

Ово не чиним само ради себе и мога сина, него  нарочито да покренем 

економски замајац родног краја. Ја то могу. Онда заједница треба да ме 

подржи. Деценијама сам се борио са саботерима  злочиниоцима, они дан данас 

трубе да се ја штетно бавим политиком, да делујем деструктивно. А ја желим 

да се посветим економском развоју Србије. Доста лажи и превара наивних. У 

моме родном крају од моћника су подржавани неки странци, који желе да се 
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Господин  Милорад Вилотић 

 

Поштовани Милораде Вилотићу,  

 

Малопре смо разговарали. Неколико година сам радио као волонтер 

ентузијаста, погурао сам туризам на Дрини и планинама у Општини 

Љубовија, кренуло је, дошао је моменат да идем напред, да имам нешто  своје, 

да се размахне замајац. 

 

Молим Вас проучите пажљиво ову поруку. Имам туристички одржив пројекат 

на Др ини, село Узовница, код Љубовије. Имам туристе, имам врло 

атрактиван простор на два острва у Дрини, ( величине око 10 ари, вредност 

око 10.000 евра). Тражим партнера за профитабилан мали бизнис-мали 

мостић, настрешница, сплав, све вреди по око 1.000 евра, око 3.000 евра. А ја 

улажем 10.000 евра. Идеално за рафтингаше, има пристанише пут до саме 

Дрине где могу да укрцају чамце, када дођу са сплаварења. 

 

Молим ако можете да ме повежете са неким пословним чоцвеком, у вези 

овога. Детаљи су у прилозима 1 и 2. Напомена : Најважние је да проучите 

прилог 1. Прилог 2 je БИЗНИС ПЛАН,  направљен пре пар година, укључује  

кућу, чега сада нема, такође предрачуни трошкова за мостић и настрешницу, 

сплав су много виши, сада су око 3.000 евра укупно, за почетак.  

 

Прилог 1: Дозволите да Вас упознам са чињеницом да доприносим 

економском развоју мога родног краја у Општини Љубовија, пронашао сам 

формулу одрживог развоја. Деценијама сам био борац за људска права, 

председник Покрета за заштиту људских права, улагао своју енергију, знање, 

време, средства, био жртва тешких прогона, допринео сам  маколико то било 

скромно устоличењу  садашњег зачетка демократије у Србији, изволите 

видети мој лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Молим Вас погледајте 

кратак текст у прилогу о мојој формули одрживог развоја туризма у Општини 

Љубовија која је зафункционисала у пракси ( видети web DRINA- 

http://solair.eunet.yu/~tom,, који треба бити ажуриран). 

 

Постигао сам макако скромне, ипак значајне резултате у економском развоју 

мога родног краја, изволите проверити у референцама у сајту. Овај крај може 

доживети истински мали економски бум, ја то могу остварити већ овога лета. 

Потребна ми је  за ту сврху  мала сума од 3.000 евра.  Када Ваши сарадници 

проуче текст у прилогу ниже схватиће о чему се ради. 
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Господин др. Никола Марјановић, директор СРБИЈА ВОДЕ 

Господин Вељко Димитријевић , помоћник директора  

Господин Еуген Ленђер, директор 

Господин Горан Камчев, Началник аналитике, REPUBLIĈKA DIREKCIJA 

VODE 

 

Поштовани,  
 
Ваше Мишљење за израду Акта о урбанистичким условима за уређење 

дринских острва ''Црни вир'' и ''Крсмановића Чагељ'', у Узовници –Општина 

Љубовија , број 35/2 од 27 марта 2009 године је прослеђено благовремено 

Урбанистичком одељењу Општине Љубовија,  које ме је обавестило 28 маја  

да је потребно да им ШТО ПРЕ доставим УГОВОР О ЗАКУПНИНИ са Србија 

воде. 

 

Мени је жао ако сам вас оптеретио у вези накнаде за вашу услугу. Али ми се 

чини да се ради о неспоразуму, који бих сада хтео да отклоним. Мој ангажман 

је врло значајан, јер је покренуо туристички замајац у Општини Љубовија, 

али сам ја лично као појединац , од тога имао врло мале, скоро никакве 

користи. Дакле, ја сам годинама радио за опште добро, улагао своју високу 

стручност, енергију, време, и нека минимална средства за телефон, факсове, 

интернет, и поштарину, користио широк круг познаника. Будући да сам делао 

у општем интересу, од чега ја лично нисам имао никакве материјалне 

користи, нисам покрио ни трошкове , иницирао сам еколошке добровољне 

акције на овим острвима у духу интенција Србија воде, сматрао сам за 

оправдано да ме заједница  подржи, као и Србија воде, те сам био слободан да 

вам се обратим захтевом за преиспитивање износа. Поготову, јер су моја 

примања скромна.( Позивам се на ваш допис од  12.5.2009 године, Број 1604/1, 

потпис др.Никола Марјановић директор, на коме захваљујем). 

 

Када се ради о УГОВОРУ О ЗАКУПНИНИ, обавештавам вас да је нажалост 

стечена предимензионирана представа намераваних мојих активности. Пре 

свега ја сада немам никаква средства, не верујем да ћу ове године урадити 

барем мостић, а што се тиче НАСТРЕШНИЦЕ то би у првој фази било нешто 

рудиментарно, платно разапето између четири дрвета, а о СПЛАВУ могу 

говорити тек каснијих година. Дакле, у овој години ће ЗАРАДА бити нула. 

Следеће године, уколико дођем до средстава то би могло да крене набоље, али 

би ПРОМЕТ у почетку, прве две године нпр,  био врло скроман.  О некој 

заради, која ће колико толико превазићи трошкове, се може говорити тек за 

неку годину. 
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IV.P.br.7178/08 

 

 

 

PRVI OPŠTINSKI SUD U BEOGRADU 

 

 

 

TUŢILAC: Krsmanović Tomislav iz Beograda, ul. Stanka Paunovića br.70; 

TUŢENA: Republika Srbija, koju zastupa Republiĉki javni pravobranilac. 

 

 

 

 

PRIPREMNI PODNESAK TUŢIOCA 

 

 

  Ostajući u svemu pri tuţbi i preciziranom tuţbenom zahtevu od 

20.10.2008.g, kao i svim dosadašnjim navodima  priloţenim i predloţenim 

svedocima, dokazima i reĉi sa roĉišta, tuţilac ovim podneskom u cilju 

racionalizacije i efikasnosti postupka, predlaţe da sud u dopunu dokaznog 

postupka sada izvede  sledeće dokaze: 

- Saslušasnje svedoka Aleksandre Pešić Krsmanović, koju pozvati na 

adresu Beograd ul. Teodosijeva br.1, a na okolnosti nastanka i trajanja 

štete, prouzrokovane radnjama tuţene, odnosno radnjama lica za koje je 

ona odogovorna po Zakonu, kao i na okolnost  inteziteta i trajanja  štetne 

posledice koju su oni izazvali. Posebno treba imati u vidu ĉinjenicu da je 

tuţba zasnovana na povredi osnovnih ljudskih i gradjanskih  sloboda i 

prava svakog ĉoveka, i to zloupotrebom psihijatrije u politiĉke svrhe, te 

svedoka treba ispitati na okolnosti vremena i trajanja torture i progona, 

kao i na okolnosti ko je zbog ĉega i kako vršio pritisak na nju da se 

razvede od tuţioca, kao i na okolnosti raspodele imovine nakon razvoda, 

odnosno odredjivanja nosioca stanarskog prava na stanu, koji je bio 

tuţioĉev. Posebno vaţne su okolnosti njenog saznanja za t.z.v. tuţioĉevu 

bolest i progone i torture kojima je tuţilac bio izloţenu FGP Rekord 

Rakovica. 

- uvid u arhivu FGP Rekord, Patrijarha Dimitrija broj 3 ( Mihajla Bogićevića 

br.6), Rakovica, Beograd, ukljucujući i Dopis a GSUP Beograda VI Odeljenje 

UZSK br.156 od 28.4.1977 g . 

- Saslušanje u svojstvu svedoka Noleta Lekaja iz Beograda, ul. Visokog 

Stevana br.11 na okolnosti, zaplene arhive tuţioca i okolnosti 

ugroţavanja liĉne sigurnosti tuţioca primanjem ozbiljnih pretnji smrću 

tuţioca, uĉinjenih od aprila 2000.g. koje su uĉinjene od Dragana 
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Tomislav Krsmanovic, Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-
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Gospodin Steva Kazimirovic, PD IRIG 

 

Postovani gospodine Stevo Kazimirovicu, 

 

Hvala na malopredjasnjem konstruktivnom razgovoru. U prilogu 

detaljni podaci, vise programa izleta u ovaj drinski kraj za 2009 

godinu,  molim proucite. Javljam Vam se u sredu 10 juna. Izaberite 

program koji vam se svidja, moze 1 dnevni ili dvodnevni izlet. Cena za 

pun pansion-prenociste+ 3 obroka=1.100 dinara. 

 

Npr.ovako bi moga izgledati jedan od vasih mogucih  programa za PD 

IRIG ( pogledajte Programe u prilogu.  Tamo se nalaze detalji, 

uostalom ja cu Vam sve objasniti  telefonom) 

-polazak ujutru iz Iriga za Uzovnicu, poseta manastiru Soko, uspon 

na Rozanj, povratak autobusom u Uzovnicu, rucak, uvece zabava. 

Vecera po zelji. Ujutru odlazak u Gornju Tresnjicu, spust Drinom do 

Ljubovije, ( 500 dinara po osobi), rucak u Uzovnici, povratak u  Irig 

uvece. 

 

Pogledajet PROGRAME nize. Cujemo se u sredu. 

Srdacan pozdrav 

Toma Krsmanovic 

 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 
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Gospodја  MIRJANA SAVKOVIC, Invalidi rada 

Sabac 

 

Postovana  gospodjo SAVKOVIC, 

 

Dozvolite da podelim tugu sa Vama povodom smrti Vase majke,  

izrazavam Vam iskreno saucesce. Zivot je surov, mora se gledati 

napred, u buducnost. 

Hteo bih sada da Vam predlozim za ovo leto vrlo atraktivne izlete u 

obliznje drinske planine i na lepoticu valovitu zelenu Drinu, pod vrlo 

primamljivim uslovima, ekoloski cisto, gostoprimljivi domacini, 

odmor, relaksacija, zdravlje. A  pristupacna cena od 1.1000 dinara –

prenociste+ 3 obroka, ili broj obroka po vasoj zelji, ili samo obroci. 

 

U prilogu detaljni podaci o vise programa izleta u ovaj drinski kraj za 

2009 godinu,  molim proucite. Javljam Vam se krajem nedelje. 

Izaberite program koji Vam se svidja, moze 1 dnevni ili dvodnevni 

izlet. Cena za pun pansion-prenociste+ 3 obroka=1.100 dinara. 

Pogledajte PROGRAME nize. Cujemo se.. 

Srdacan pozdrav 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 
VLAOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
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Gospodја  Gordana Vasiljevic, Invalidi rada Opstien 

Palilula. 

Beograd 

 

Dobar dan Gordana, 

 

Hteo bih sada da Vam predlozim za ovo leto vrlo atraktivne izlete u  

drinske planine i na lepoticu valovitu zelenu Drinu, pod vrlo 

primamljivim uslovima, ekoloski cisto, gostoprimljivi domacini, 

odmor, relaksacija, zdravlje. A  pristupacna cena od 1.1000 dinara –

prenociste+ 3 obroka, ili broj obroka po vasoj zelji, ili samo obroci. 

 

U prilogu detaljni podaci o vise programa izleta u ovaj drinski kraj za 

2009 godinu,  molim proucite. Javljam Vam se. Izaberite program 

koji Vam se svidja, moze 1 dnevni ili dvodnevni izlet. Cena za pun 

pansion-prenociste+ 3 obroka=1.100 dinara. 

Pogledajte PROGRAME nize. Cujemo se.. 

Srdacan pozdrav 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

PROGRAMI IZLETA 2008 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 
VLAOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
PITKA VODA ), CIST PLANINSKI 
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Томислав Крсмановић                                                                      1.6. 2009 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu;  

лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

Web Drina-http//solair.eunet.yu/~tom  

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ,  

 

Овога пута Вам прослеђујем следеће списе: 

-Покрет за заштиту људских права  1994 година-ЗБИРКА САОПШТЕЊА, 

укупно 629 страна. Напомена: Сва саопштења, као и обично, сам писао ја 

лично. У овој збирци саопштења се налазе имена појединих политичара или 

званичника на које смо се онда жалили, ја им опраштам, жао ми је што то о 

њима стоји, неки су схватили да су били у заблуди,  или су се променили, 

други су морали да извршавају туђа наређења, било је и мојих погрешних 

процена. Не суди да ти не буде суђено, просуђуј, не пресуђуј!. Изгледа 

претерано, или чак  параноично, верујте да је било тако. Наш народ и не зна 

шта се са њим дешава и дан данас, ко, како, и зашто све то чини. Србија и 

Срби нестају. Ми смо то казали још пре три деценије, што се види из 

прослеђенх списа и књига. ПРОСВЕТИМО ЉУДЕ! СПАШАВАЈМО СЕ!  

-Најновија лична саопштења:Њ.Е.В.Путину, Председнику Русије. Напомена: 

видљива је лична еволуција,  од радикалног анти-комунизма и анти-

совјетизма, беспоговорног поверења у Запад, окретање Р усији,  освешћивање 

када се ради о односу Запада према нама. Што је последица тектонских 

промена последње две деценије, пада Берлинског зида, распад СССР-а, ЧСР и 

СФРЈ,  краха комунизма, победа Запада ( привремена),  појаве србофобије , 

појава великог човека Путина, успон  Русије, препознавање истине о томе ко 

нас је прогонио, то су велике западне силе, а не комунизам, најзад су пале 

образине. Не заговарам непријатељски екстремизам према Западу и 

међународној заједници, него ЗНАМО ЗА ЈАДАЦ, учтиво али рационално. 

Онда ће нас Запад ценити. Запад цени народе кој знају о чему се ради, и који 

реагују на рационалан начин. Постанимо равноправни и достојни чланови 

света! 

-Жозеф Бајден –Rosenzweig frustration test, od 25 maja 2009 

-SUBPERSONALITIES, HEALING OF NATION SOULS, покушај психо-

анализе етноса Балкана. 

-9 саопштења из 2007 и 2008 године 

-ПСИХОЛОГИЈА ВЛАСТОДРЖАЦА, самиздат издање из ере С.Милошевића 

-ПОРОДИЦА У СИНЏИРИМА, самиздат издање од пре десетак година 

-саопштења Одбора за одбрану мисли и изражавања од 6.5.1988 г; саопштење 

Одбора УКС од 5.6.1987 г, Саопштење број 40; од 23 фебруаар 1989 г;Ставови 

Југословенског форума за људска права од 10 маја 1989 године; ФОНД 
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Tomislav Krsmanović                                                                12 juni 2009 godine. 

Predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava,                                                                      

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, Tel.3511829; Mob.tel. 64-3095176; 

Pokret@eunet.yu; DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom 

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

Gospodin  MIROSLAV NENADOVIĆ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE 

LJUBOVIJA 

 

Gospodin Ţika Damnjanovic 

Šef Odeljenja urbanizma Opštine Ljubovija 

 

Poštovani, 
 
Zahvalan sam Vam gospodine Nenadoviću na nedavnom ljubaznom i 

konstruktivnom razgovoru  u Vašoj kancelariji, i g.Damnjanoviću za data uputstva 

u vezi daljeg postupka vaĊenja potrebnih dokumenata. Posle toga sam imao vrlo 

koristan razgovor sa SlaĊanom Grujiĉić.  

 

JP ‗‘Srbija vode‘‘ u njihovom Rešenju meni od 27 marta 2009 godine izraţavaju 

saglasnost da uredim –koristim, deliće dva drinska ostrvca u Uzovnici,  ( koja su 

pola godine pod vodom). Ovim njihovim dopisom zahtevaju od Odeljenja 

urbanizma Opštine Ljubovija ( ovaj dopis je prosleĊen g.Damnjanoviću), izradu 

predmetnog Akta o urbanistiĉkim uslovima za ureĊenje dela dva drinska ostrvca u 

Uzovnici, i to geodetsko snimanje delova samo PLANIRANIH  MIKROLOKACIJA 

ovih ostrva, a ne celog ostrva. Ja sam u vezi ovoga ranije razgovarao sa direktorima 

Srbija vode, oni su rekli kada neko ţeli da uredi deo prostora npr. na Adi Ciganliji, 

ili Ratnom ostrvu, zahteva se geodetsko snimanje samo planirane lokacije, a ne celog 

ostrva. Što je logiĉno. 

 

Molim Vas za razumevanje i podršku. Prethodnih nekoliko godina sam se trudio da 

u granicama mojih skromnih mogućnosti dam svoj doprinos našem kraju, poreklom 

sam iz Uzovnice. Zajedno sa mojim bratom dr.Veliborom Krsmanovićem , 

profesorom u penziji Univerziteta u Lionu, Francuska i akademikom, ĉlanom SANU 

( on je dopremao u prošlim godinama humanitarnu pomoć u lekovima i opremi 

Domu zdravlja Ljubovija),  sam izdao etnološku  knjigu SOKOLSKA NAHIJA, o 

poreklu stanovnika našeg kraja, u tome su nas podrţali brojni pregaoci iz našeg 

kraja kao npr. profesor dr.Ljubomir Protic, profesor Cvetojević iz MUP-a 

Ljubovija, i biznismeni iz našeg kraja. Napisao sam pre nekoliko godina 

autobiografsku knjigu o mome detinjstvu u Uzovnici i okolini DRINSKI 

RAŠOMON. Imam i druge literarne planove knjiga o našem kraju. Boro je 

spreman da saraĊuje sa lokalnim zajednicama leti, kada doĊe u Uzovnicu, u okviru 

njegovih kompetencija,  i zdravstvenog stanja. 
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Tomislav Krsmanovic, Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-
mail:Poktret@eunet.yu. Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodin Goran Jovicic, 

Novi Sad  

 

Postovani gospodine Jovicicu,  

 

Pre par godina ste se interesovali za boravak na Drini, selo 
Uzovnica kod Ljubovije, Srbija. Malopre sam razgovarao 
telefonom sa Vasom suprugom, te Vam nakon toga 
prosledjujem  podatke o mogucnosti vrlo jeftinog letovanja, u 
takoreci netaknutoj prirodi. Nudim Vam u kuci dve sobe, sa 
upotrebom kuhinje, kupatila, struja, izvorska voda, elektricni 
sporet i na drva, ekscajg, posteljina, 400 metara od Drine, 
prelepa plaza, pored recice, sa lepom velikom bastom, blizu 
prodavnica, mogucnost nabavke u selu svakojake jeftine 
hrane, posten svet, lezaj za noc po osobi 300 dinara , 150 
dinara za dete. Ukoliko sami ne zelite, moze vam neko drugi 
spremati hranu. Izvolite pogledajte sajt http://solair.eunet.yu/~tom 

 

U prilogu nize: 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 godine  

2.JEDNODNEVNI  RAFTING, SPLAVARENJE DRINOM. 

Najbolje zelje 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 

VALOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
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Tomislav Krsmanovic, Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-
mail:Poktret@eunet.yu. Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Zdravo Ema, 

 

Prosledjujem  podatke o mogucnosti vrlo jeftinog letovanja, u 
takoreci netaknutoj prirodi. Nudim u kuci dve sobe, ili jednu, 
sa upotrebom kuhinje, kupatila, struja, izvorska voda, 
elektricni sporet i na drva, ekscajg, posteljina, 400 metara od 
Drine, prelepa plaza, pored recice, sa lepom velikom bastom, 
blizu prodavnica, mogucnost nabavke u selu svakojake jeftine 
hrane, posten svet, manastiri, izleti, lezaj za noc po osobi 300 
dinara. U prilogu sajt http://solair.eunet.yu/~tom 

 

U prilogu nize: 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 godine  

2.JEDNODNEVNI  RAFTING, SPLAVARENJE DRINOM. 

Najbolje zelje 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 

VALOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
PITKA VODA ), CIST PLANINSKI 
VAZDUH, IZVORSKA VODA, ZDRAVA 
HRANA. KRAJOLIK VODENICA 
POTOCARA, ORLOVA, KRAJPUTASA, 
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Tomislav Krsmanovic, Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-
mail:Poktret@eunet.yu. Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Gospodја Irina Stojkovic 

 

Postovana gospodjo Stojkovic,,  

Izvolite pogledajte sajt http://solair.eunet.yu/~tom 

U prilogu nize: 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 godine  

2.JEDNODNEVNI  RAFTING, SPLAVARENJE DRINOM. 

3. Kuca sa dve sobe, ili jednom, sa upotrebom kuhinje, 
kupatila, struja, izvorska voda, elektricni sporet i na drva, 
ekscajg, posteljina, 400 metara od Drine, prelepa plaza, pored 
recice, sa lepom velikom bastom, blizu prodavnica, 
mogucnost nabavke u selu svakojake jeftine hrane, posten 
svet, lezaj za noc po osobi 300 dinara .Ukoliko sami ne zelite, 
moze vam neko drugi spremati hranu.  

Najbolje zelje 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 
VALOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
PITKA VODA ), CIST PLANINSKI 
VAZDUH, IZVORSKA VODA, ZDRAVA 
HRANA. KRAJOLIK VODENICA 
POTOCARA, ORLOVA, KRAJPUTASA, 
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Tomislav Krsmanovic, Tel. 011-3511829;Mob.tel-064-3095176;E-
mail:Poktret@eunet.yu. Web Drina izleti-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

Zdravo Bojane, sada smo razgovarali. Izvolite pogledajte sajt 
http://solair.eunet.yu/~tom 

U prilogu nize: 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 godine  

2.JEDNODNEVNI  RAFTING, SPLAVARENJE DRINOM. 

3. Kuca sa dve sobe, ili jednom, sa upotrebom kuhinje, 
kupatila, struja, izvorska voda, elektricni sporet i na drva, 
ekscajg, posteljina, 400 metara od Drine, prelepa plaza, pored 
recice, sa lepom velikom bastom, blizu prodavnica, 
mogucnost nabavke u selu svakojake jeftine hrane, posten 
svet, lezaj za noc po osobi 300 dinara .Ukoliko sami ne zelite, 
moze vam neko drugi spremati hranu.  

Najbolje zelje 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

1.PROGRAMI IZLETA 2009 g. 
Drina, drinske planine, jezera, manastiri, 
itd. 

 

ZDRAVLJE NA DOHVAT RUKE, BEG 
U PRIRODU:NETAKNUTA PRIRODA, 

VALOVITA BUJNA PROZIRNA DRINA( 
PITKA VODA ), CIST PLANINSKI 
VAZDUH, IZVORSKA VODA, ZDRAVA 
HRANA. KRAJOLIK VODENICA 
POTOCARA, ORLOVA, KRAJPUTASA, 
CRKAVA I MANASTIRA, 
GOSTOPRIMLJIVI  POSTENI DOMACINI. 
  

Planinarenje, rafting Drinom, pecanje, kupanje, voznja 
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Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, Beograd                        30.6.2009 godine               

Tel. 3511829; Mob.Tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu;  

DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom; Licni web-www.tomislavkrsmanovic.com  

 

 

Gospodin Svetozar Vasilijevic 

SRBIJA VODE, Beograd 

 

Postovani gospodine Vasilijevicu, 

 

Hvala na malopredjasnjem ljubaznom telefonskom razgovoru. Molim 

Vas procitajte pazljivo priloge u attachmentu, nisu dugi, tako ce Vam 

biti sve jasno. Radim volonterski na razvoju rurizma u rodnom kraju , 

selo Uzovnica kod Ljubovije, postizem rezultate, krece na bolje. 

Zahtevao sam od Srbija vode da mi da da uredim, ocistim,  delimicno 

koristim delice dva ostrva u Drini, u selu Uzovnica. Ja sam skroman 

penzioner, zelm da pokrenem rodnui kraj i Srbiju na bolje, radim, 

godinama volonterski, ulozio sam ogroman trud, vreme, enerigiju, to 

zna i gospodja Zorica Jakovljevic. Ljubovija se turisticki probudila iz 

letargije, tome sam doprineo i ja, ponosan sam na to. 

 

Srbija vode mi je odobrila da koristim delice ta dva ostrva, izvolite 

vidite u prilozima. Zelim tamo da postavim sledece godine 

rudimentarnu NASTRESNICU, SPLAVCIC, i mali MOSTIC, samo u 

sezoni MAJ-SEPTEMBAR, jer van toga Drina plavi, to bi bilo sve 

sklonjeno do sledece sezone. Ulozeni novac bi bio u pocetku vrlo mali, 

moji prihodi su vrlo skromni, u pocetku bi bilo malo turista, neka 

zarada se tek moze ocekivati kasnijih godina, mozda skromno za godinu 

dve od pocetka koji planiram sledece 2010 godine. 

 

U medjuvremenu sam pokrenuo akcije ciscenja ovih ostrva, reke 

Uzovnice, sela, a sledece godine ce biti preduzete druge ozbiljnije radnje 

uredjenja ovih ostrva( jer ako se sada uradi, sledece godine mora sve 

ispocetka). 

 

Prikupio sam sva dokumenta, sada treba da dobijem od SRBIJA VODE 

Ugovor  o zakupu. Posle Vaseg uvida u ovu poruku, danas cu napisati 

ZAHTEV SRBIJA VODE ZA IZDAVANJE UGOVORA O ZAKUPU, 

koji bih danas uradio i poslao postom, sutra putujem u Uzovnicu. 

Molim da mi date savet kako da postupim da zakupnina bude sto 
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Томислав Крсмановић                                                                                              2 јули  2009 године 

Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                  

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu;  

Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Дрина-http://solair.eunet.yu/~tom 

 

 
ПРЕДСЕДНИКУ  СРБИЈЕ  БОРИСУ  ТАДИЋУ 

ПРЕДСЕДНИКУ  ВЛАДЕ   МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ 

Министру  полиције  Ивици  Дачићу  

ДРЖАВНИМ  УСТАНОВАМА И ФУНКЦИОНЕРИМА 

НВО 

СПЦ 

МЕДИЈИМА 

 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ  ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА,  СМЕТЊЕ У 

УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ,  ФАКСА, КОМПЈУТЕРА И ТВ. 

 

Захтевам најхинтнију интервенцију надлежних државних 
органа. 
 

 

Дана 29 јуна сам се вратио у Београд из околине Љубовије на Дрини , Србија, где 

сам боравио ради развоја туризма , због претњи мојим блиским сродницима од 

стране мафијаша, у исто време су настале сметње у употреби : 

-фиксног телефона, прекид везе, не чује се, повремено искључење апарата, јуче 2 

јула сам позвао мајстора Мићу Слијепчевића( 3585246), који ми је инсталирао 

други телефон, онда ми је тај телефон од некога био искључен два часа. Мићо 

Слијепчевић га је поново пробао код њега, није радио, онда је код мене 

изненадно прорадио ( неко га је укључио). 

-Компјутер, отежано функционисање, ресетовање, успоравање, гашење, недавно 

је необјашњиво нестало неколико хиљада фајлова ( сведок Зоран Димитријевић 

експерт за компјутере, тел.8511072) 

-Мобилни телефон је такође повремено искључен, необјашњиво се гаси тон, не 

чује се, нема регистрованих позива 

-факс, сличне тегобе 

-ово није претеривање, него доказ самовлашћа разуларених мафијаша, који 

нимало не маре за полицију, очигледно да у мојој згради, или у суседству 

постоји особа сарадник мафијаша, која ми даљинским управљачем блокира ТВ, 

те ме тако често онемогућава да га користим. 

-изложен сам телефонским претњама смрћу, и преко интернета, и мојим 

блиским, што је све документовано и предато Другом општинском суду. 
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PRVО  OPŠTINSKO JAVNO TUŢILAŠTVO 
Beograd 

 

 

 

 

         KRIVIČNA PRIJAVA 
 

Podnosilac prijave: Tomislav Krsmanović, predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih 

prava, Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd. 
 

Protiv : NN osobe koja je 28 jula 2009 godine ugrozila fiziĉku bebzbednost  

Podnosioca prijave 

 

 

OBRAZLOŢENJE 

 

 

U utorak 28 jula, oko 15 ĉasova sam bio napadnut u prostorijama Pošte u Ĉika 

Ljubinoj ulici, na šalteru gde se predaju pisma, dok sam ĉekao red da predam 

preporuĉeno pismo , od strane nepoznate smeĊe osobe od oko 50 godina, srednjeg 

rasta, srednje graĊe, zatupastog izraza lica. Naime, ja sam ušao u prostor gde se 

ĉeka predaja pisama, kada je došao na mene red, odjednom je iz prostora gde se 

izlazi posle predaje pisama, uletela  preko reda navedena osoba, i ispreĉila se ispred 

mene. Na moje uĉtivo IZVINITE NA MENE JE SADA RED, NE ĈEKA SE RED 

TU, NEGO TAMO SA DRUGE STRANE, navedena osoba je odmah prešla na per 

tu, pretnje, uvrede-ZNAŠ LI TI KO SAM JA, JA SAM VRLO ZNAĈAJNA 

LIĈNOST, DA ZNAŠ KO SAM NE BI TAKO SA MNOM RAZGOVARAO. 

Naleteo je preteći pesnicama na mene spreman da se obraĉuna. Oćutao sam, nakon 

ĉega je osoba otišla. 

 

SVEDOK: Sluţbenica na desnom pretposlednjem šalteru koja je bila  oĉevidac, sa 

kojom sam nakon toga nakratko razgovarao. Njen identitet se moze lako ustanoviti 

po podacima o poslatom preporuĉenom pismu- PTT 11102, 5757   28.7.09, 14 ĉasova  

R, PR137659624RS,    181,0  

 

Zahtevam od istraţnih organa da ŠTO PRE ustanove identitet pocinioca, i da ga 

privedu pravdi. 

 

U Beogradu 31.7.2009 godine                                                     Tomislav Krsmanovic 
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-  

Tomislav Krsmanović,                                                                                                        31.7.2009 godine 

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu )                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

VPC "Sava-Dunav" 
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  ZAKUPNINU  DELOVA  DRINSKIH 

OSTRVA :a. CRNI VIR  ;b. KRSMANOVIĆA ĈAGELJ , oba 

u U SELU UZOVNICA, OPŠTINA LJUBOVIJA, SRBIJA 
 

POŠTOVANI,  
 

Pozivam se na vaše Mišljenje za izradu Akta o urbanistiĉkim uslovima za ureĊenje dela drinskih 

ostrva‘‘ Crni vir‘‘ i Krsmanovića Ĉĉagelj‘‘ u selu Uzovnica –opština Ljubovija broj 3572 od 27 

marta 2009 godine.  

 

Nakon toga sam u Opštini Lubovija, Odeljenje urbanizma u u  Katastru  pribavio zahtevana 

dokumenta, Geodetska radnja GEORADAN iz Ljubovije je juna 2009 godine uradila SITUACIONI 

PLAN dela parcela br.2471 , P=1:500.  

 

Ĉime sam ,nadam se, ispunio uslove da podnesem ovaj ZAHTEV ZA ZAKUPNINU. 

 

 

OBRAZLOŢENJE 
 

 

Slobodan sam da vas obavestim budući da sam poreklom iz  ovoga kraja, ţivim u Beogradu od 

detinjstva 1951 godine, ekonomista sam, magistar, eskpert za marketing turizma , poznajući izuzetne 

lepote ovoga kraja, sam došao na ideju da ovde razvijam turizam, pa je poĉela pre ĉetiri  godine 

akcija razvoja seoskog turizma u selu Uzovnica, raftinga, planinarenja, itd, uz podrsku Opstine 

Ljubovija,  koja je dala vrlo dobre  rezultate ( izvolite pitati gĊu  Radu Trijić i druge funkc ionere 

Opštine ).  Predsednik sam Pokreta za zaštitu ljudskih prava, borac za demokratiju, pisac, videti 

liĉni sajt- www.tomislavkrsmanovic.com., dao sam doprinos duhovnom jaĉanju stanovnika ove 

regije. Radim volonterski, ulaţem godinama liĉni trud, minimalna sredstva, smatram da je to moja 

obaveza poštenog i ĉasnog graĊanina Srbje. Ţiveo sam 6 godina u Belgiji ( 1965-1971), tamo svaki 

graĊanin daje nesebiĉno sve što moţe od sebe za svoju zajednicu bez da ga bilo ko na to potseća ili 

obavezuje. To je duboko usaĊeno u navikama nacije, zato su tako i jaki i bogati.Tako i mi treba da 

ĉinimo. Onda ćemo sigurno krenuti nabolje. 

 

Molim SRBIJA VODE za razumevaje i podršku. Drţava i zajednica treba da podrţe one koji rade za 

opšte dobro. A ako ne obuzdamo mafijaški biznis, Srbija će ubrzano nestajati,  to govorim kao vrsni 

poznavalac politiĉke situacije u našoj zemlji. 

 

Oba ova ostrva su istinska oaza ĉiste prirode, izuzetno privlaĉna,  na njima ima malih plaţica gde se 

leti  kupaju deca, na njega dolaze ribolovci, ponekad navrate znatiţeljni polaznici, tu se zaustave 
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Покрет за заштиту људских права                                                      6.9.2009  
Тел.3511829, Моб.тел-064-3095176, Pokret@eunet.yu 

Web DRINA-http//solair.eunet.yu./`tom, www.tomislavkrsmanovic.com 

 

Државним органима, Невладином сектору за заштиту животне средине, 

Медијима 

 

АЛПИНА  ГРАНИТ-ЉУБОВИЈА  НЕОМЕТАНО 

ЗАГАЂУЈЕ  ДРАГУЉ  НАШИХ  ВОДЕНИХ  ТОКОВА-

РЕКУ ДРИНУ. 
 

Позивајући се на Устав Србије, члан 74, (сви треба да се залажу за здраву 

животну средину), и на више закона који регулишу ову област ( нпр.Закон о 

заштити животне средине, Закон о утицају на животну средину, Закон о  

заштити природе, Закон о заштити и одржању рибљег фонда, Закон о туризму, 

Закон о водама, итд), као и на међународне конвенције, забринути за очување 

природне чистоће, такорећи нетакнутих еколошких квалитета и бистрине 

нашег речног драгуља реке Дрине, обавештавамо вас да предузеће АЛПИНА, 

Гранит, Љубовија , у својинском односу аустријског власника, које је почело 

са радом 2004 године, од тада до данас драстично мути-загађује ток реке Дрине 

низводно од локације каменолома на месту  КРШ, Лоњин. 

 

Долази до дробљења камена, појаве прашине и блата, стварања јаловишта, 

којом приликом  се отпадне материје и воде несметано, без адекватних 

филтера и заштитних мера,  сливају у реку, чиме се Дрина низводно од 

каменолома мути, загађује, губи своју надалеко познату бистрину и 

провидност, стварају се на камењу кристали, специфична боја, бистра зелена 

река понегде постаје скоро бела. Што штети рибљем фонду, биљном и 

животињском свету, природној исконској равнотежи ове реке.  

 

А да не говоримо о скоро катастрофалном  лошем утицају на туристичку 

атрактивност ове реке лепотице, чувене по необичној чистоћи и бистрини 

својих токова, зеленој провидној брзој матици, скоро питкој речној води. Овде 

се туризам све више развија, Дрина постаје-постаће  туристички бренд Србије.  

 

Упркос бројних захтева надлежним инстанцама са различитих страна, Алпина 

се оглушила да предузме потребне мере.Стављајући вам ово до знања, 

захтевамо од вас, да у оквиру ваших надлежности и овлашћења предузмете 

хитне и енергичне мере, да ово предузеће испоштује законске прописе, као што 

би било обавезно у Аустрији.  Спасимо  Дрину Зеленику! Унапред захвални 

грађани овог дела Србије, риболовци, туристички посленици  регионалне 

НВО, и сви заљубљеници ове реке и овог краја Србије.   

 

Томислав Крсмановић, председник 
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AKCIJE-NOVA MUDROST,  

Septembar 2009 godine 
 

I. RADNI ZADACI PO PRIORITETIMA 
 

1.Nada 

 

2.Stan 

 

2a.Odbrana: -Saopstenja-Alpina, -UDRUZITI SE, POVEZATI, SASTANCI, 

SAMOZASTITA, MEDIJA,PREDAVANJA, BIBLIOTEKE, Glas proganjanih 

,TELEFONIRANJE,Balkanski leprozarijum,STRAJK GLADJU,  

 
3.Ostetni zahtev 

 

4.Srbija vode 

 

5.Drinsko ostrvo 

 

6.Turizam na Drini, MINISTARSTVO 
EKONOMIJE,DONACIJE,PLANINARSKI DOM,JEFTINE ZGRADE,KUCA, 
UZOVNICA,Plac pored Drine,Uzovnica opet 
 
7.Saga o icima 

 

8.Bratunac, Povracaj imovine 

 

9Rehabilitacija 

 

10.SANU, Arhiva 

 

34.-Knjizevni konkursi 

 

34a.Knjizevni casopisi 

 

11.Rodbina 

 

11a.Marijan 

 

11.b-dr.Vlada Ljubicic 

 

12.Tamiflu, vakcina 

 

13.Medija 
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NADA - 3591699, Ksenija - 064 - 3761688, Valer ija - 062 - 9656430,Veljkovic  

st.br.32,Boro - 063 - 8355127 - humanitarna pomoc, , Bobo - 3863271.   

  
- Hospitalizacija: Bato Racic, Sreten Tomic 015 - 666221, 2469518, dr.Zora  

Milovanovic - 2067228, IV Sprat, Patologija, dr.Susnjar  Snezana - 2067100 - 

susnjars@nvrs.ac.yu , poslat faks,2067113, dr.Jeremije Josifovski - 
2067175177Onkoloska klinika - t.2067100, faks - 2685300, Jasna - 2694326,064 - 
3594531,dr.Vlada Ljubicic - 2685792,064 - 2309511 .   

  

- Rusija, Aleksandar, podaci o Nadi   
  

- Pregledi - rentgen,     
  

- Alternativna medicina, forma, kondicija,    
  

- Lekovi   
  

- SAOPSTENJE, JAVNOST, ZDRAVSTVENE USTANOVE, DRZAVNI ORGANI    
  

- Tekst o Nadi, zdravlje porodice   
  

- Strane ambasade,    
  

- TUZBA NN, Nada   
  

- TUZBA zdr avlje nacije   
  

- Telefoniranje   
  

  
  
Томислав Крсмановић                                                               9   септембар  2009 године   
Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                      
Tel.3511 829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com .   
  

ПОРУКА  ТАЈКУНИМА:  ПОВОДОМ  НАПАДА  НА  

ЗДРАВЉЕ  МОЈЕ  СЕСТРЕ. ТАЈКУНИ  

УГРОЖАВАЈУ ЗДРАВЉЕ МИЛИОНА  

НЕВИНИХ ГРАЂАНА. 
  

РАЧУН  СЕ НЕ МОЖЕ  ПРАВИТИ БЕЗ КРЧМАРА   
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Томислав Крсмановић                                                                           10    септембар  2009 године   

Покрет за заштиту људских права , председник                                                                                                       
Tel.3511829 ; Mob tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu ;    
Лични  web - www.tomislavkrsmanovic.com .   

  
  
  

ПОВОДОМ  НАПАДА  НА ЗДРАВЉЕ   

МОЈЕ  СЕСТРЕ - ТАЈКУНИ    систематски и  методично  

УГРОЖАВАЈУ    ЗДРАВЉЕ    МИЛИОНА    НЕВИНИХ Г РАЂАН A . 
  

  

  

Моја сестра Нада Иванковић ( девојачко презиме Крсмановић), службеница  
без запослења,  рођена 1946 године, је жртва тешких вишегодишњих  

дискриминација и прогона , истинских методичних изнуривања, који трају од  
детињства. Са циљем да јој униште зд равље и набију је пре времена под  

земљу.    
  

У време Тита, то је било правдано образложењем  да је '' из политички  
неподобне породице, српски верници''. Разорни притисци се настављају до  

данашњих дана ,  
 а.    

  

На сличан начин  су данас подмукло и врло опасно угрожени  у разним  

сферама , од стране тајкуна и мафијаша, па и када се ради о здрављу, већина  
грађана, то значи милиони невиних људских бића..   

  

Она је делила тегобну  судбину поштене патриотске породице неоправдано  

сумњичене у време комунизма, била је дискриминисана у београдској  
гимназији, пред хајком је морала да се уклања 1965 у Загреб, где је успела да  

матурира. Онемогућена закулисаним директивама  да оствари сан да  студира,  
или да се запосли , зависна од родитеља, се удаје и са мужем одлази у  

Аустралију 1968 године, одакле се враћа после пар година са ћеркицом,  
разведени муж остаје у Аустралији. У Београду се наставља голгота, не може  

дуги низ година нигде да се зап осли, а има малу ћеркицу .За ово време је  
претрпела бројна понижавања, уцене, претње, угрожавања личне безбедности,   

да се види како пролазе'' неподобни'', 80 - их година је радила у Ауторској  
агенцији петнаестак година.( није јој признато у стаж). Њен стари ји брат у  

оваквим околностима напушта земљу 1958 године( остварио је бриљантан  
успех, постао је биохемичар међународног реномеа, професор Универзитета у  

Француској, сада у пензији,  академик - члан САНУ), један од браће писац овог  
текста је боравио у егзилу  у Белгији од 1965 до 1971, прошао је у земљи кроз  
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Pokret za zastitu ljudskih prava                              21.9.2009 g.   

Tel.3511829,Mob.tel - 064 - 3095176,  Pokret@eunet.rs   
www.tomislavkrsmanovic.com   
  

O HOMOSEKSUALCIMA  U  SRBIJI - dati im sva zakonska  

prava, zastiti ti ih, ali spreciti sirenje posasti..   

  

Homoseksualizam je devijacija, bolest. Moze biti nasledna, ili stecena. Niko ne voli  

bolest, ne narucuje je, ona dolazi. Zato homoseksualce, i pedere i lezbejke, ne  
mozemo zbog toga kriviti, oni nisu krivi sto su bole sni.   

  

Njima treba obezbediti sva prava, da im se olaksa teska sudbina.   
  

Ali u isto vreme, treba sve uciniti da se ova devijacija , istinska posast , ne siri i ne  
postaje masovnija.  Mogla bi postati istinska epdemija, jer su gradjani Srbije danas  

u dubokoj  i slozenoj krizi identiteta, narocito mladi, podlozni uticajima, povodljivi,  
apaticni ili depresivni, poremeceni su ne samo medjuljudski odnosi, nego narocito  

oni medju polovima. Bolesti, starenje, strah, beznadje, usamljenost, krah morala,  
nedostatak pod rske porodica u raspadu, sve to stvara plodnu podlogu za bekstvo u  

ovu vrlo opasnu anomaliju.   
  

Zasto opasnu? Jer se sirenjem pederastije nacija pretvara u sterilne devijantne  
pojedince, onda nema porodice, nataliteta, Srbija ce ubrzano nestajati.   

  

Dolazimo  do pojma subverzija. Neko moze smisljeno siriti ovu posast da nam  

naskodi. Tako su mnogi videli i nameravanu gej paradu.   
  

Sta ciniti? Homoseksualcima treba dati sva prava, zastitu, uciniti im zivot laksim i  
snosljivijim. A u isto vreme, sve uciniti da se  ova posast ne prosiri. Zato narod  

Srbije ustaje protiv gej parade.   
  

Devijantne iritira prezir lokalne sredine, otrovan potsmeh, ili agresivna mrznja.  

Njih ova sredina ne razume. A oni ne shvataju otkuda takva reakcija drugih prema  
njima. Treba sprovesti ka mpanje sa ciljem da javnost razume sustinu teskoca ove  

manjinske grupe, da postane tolerantnija, a u isto vreme homoseksualne osobe treba  
da shvate da niko nema nista protiv njih, nego protiv sirenja ove propasti.   

  

Homoseksulace u Srbiji manipulisu oni sa  strane, pakosno geo-okruzenje kao i za vreme  

i intelektualno povrsnu  
CDrugog svetskog rataKao netoleranciju okruzenja. A oni to ne razumeju   
  

Tomislav Krsmanovic   
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Dear Mr.Joshua,   
Excuse me for my English, I called aboute 12 English language schools ( to whom I sent  

emal message 2 days before), interest is considerable. Only 2 of them are not interested (  
but for very objective reasons), the other have interest on th e different levels, they will  
informe me, or to you directly. I have to repeat some messages now, emaill addrees is  

wrong. I am glad aboute this good evolution, and will keep you informed, they know that  

you are coming here soon.    
  

For the moment I am very  worried aboute  health of my sister ( 1946), she is abused by  
the local maffias supported by their westerne protectors STATISTS, we are LIBERTAR IANS . She is 

very poor, her   

monthly income is 50 eur os, she was whole her life peresecutted by the comunists, who  
are now nonformel  leaders of Serbia,  
i 

was  
persecuuted by the former formel power, and now by the nonformel maffias, the propery  
of the vallu e of several milions of euros is confiscated by my parents, now we are poor,  

and again persecutted, and the doers ar destroing my sister, my cousins, tomorow will do  
the same with me.    

  
NON PASSARAN. I have powerfool friends, in the case of bad issue with  my sister all  
the bridges will be destroyed for allways, the only sens of my life will be to punsih local  

doers, and to acckonowledge genocidial projects toward our people (  
and in this isolate caose, of my family). Is it more importan t to give courage to the local  

doers ( ‗‘We are very powerfool, we are killng her‘‘), or to loose reputation.  
 

They will understand that power used in  tis case is counterproductif, primitiv  
nacisme like was Hitler and Nazzi, I know it very well ( borned 1936), brother of my  

mother and her oncle were killed in the nazzy camp Jasenovac, together with Jewish  
people, my family saved during II WW Jewish wome n and f amilies. My family is poor,  

honest,. modest, etc, we have right to existe , to protect us what is denied, such approach  
to the health is pertinent aboute generals, politicians, famous artists, etc, but my sistere  
lives with 50 euros by month, and d oers are very rich, some of them millioners or  

bilionairs, they took it from us. I was allways loyal and cooperatif, instead of recognition  
and to live my life in pease, we are submitted to the genocide.   

  
Do you have any ideas aboute what to do to protect  life and health of my sister? In the  

case of bad isssue with my sister I wil keep correct relations with ISIL, but as far as  
western doers, all the bridges will be destroyed for allways, their reputation will be  

dammaged serriously till the end of my life.  Where are Reason and Objectivism here?  
Our planete pretend to guide those who lost their minde, and who are not competent for  

that tasc. For that reason there are others who are taking gradually comands.   
  

Tomislav Krsmanovic   
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Документ број 265. 

Tomislav Krsmanovic                                                                            24.9.2009 godine 

Predsednik, Pokret za zastitu ljudskih prava, Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176 

Licni web-www.tomislavkrsmanovic.com, DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom , 

Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin TOMICA MILOSAVLJEVIC, Ministar 

Ministarstvo zdravlja Srbije 

 

Postovani gospodine MILOSAVLJEVICU, 

 

Obracam Vam se licno u vezi zdravlja moje sestre Nade Ivankovic-

Krsmanovic( 1946),  a i u ime miliona gradjana Srbije kojima je njihovo 

zdravlje ugrozeno bez njihove krivice, i koji su cesto liseni prava na 

adekvatno lecenje. Moja sestra je zrtva flagrantnih zloupotreba, iako joj 

je potrebna hitna medicinska nega, koja joj je uskracena, od nje traze 

takoreci otvoreno evre. Izvolite u prilogu u attachmentu ( pri Vasoj 

email adresi) detaljni podaci o njoj i njenom zdravlju. 

 

Razumem nemoc zvanicnih drzavnih organa pred mafijama i 

tajkunima, jer tajkuni ovde imaju najvecu moc, zvanicnici su cesto 

samo glumci-statisti,  ili puke robotske transmisije. 

 

Tajkuni ruse Srbiju  i njene gradjane, ukljucujuci i lose zdravlje nacije, 

a vecina gradjana to ne razume. Umesto da shvati ko je krivac, 

neosnovano okrivljuju  zvanicnu vlast i njena ministarstva. Tako 

tajkuni podlo ruse drzavu i njene organe. Shvatam da ste i Vi licno iako 

ulazete znacajne napore, u mnogo cemu ograniceni u Vasim 

inicijativama. Zdravlje nacije nije u rukama nasih lekara i zdravstvenih 

radnika, nase drzave koja se zalaze za demokratiju, nego u rukama 

mafijasa. 

 

Bez obzira na sva ova ogranicenja, Vi ipak mozete nesto da ucinite za 

moju sestru-da BUDE SMESTENA U NEKU BOLNICU, da budu 

proverene ranije dijagnoze da li je bolesna od raka, i metastaze, sto 

prihvatam sa vrlo opravdanim sumnjama, da joj se obave nove  

dijagnoze, ima vodu u stomaku, lezi dugo, pojavio se dekubitis, ona je 

vrlo siromasna. Napominjem da je moj brat dr.Velibor Krsmanovic, 

akademik, clan SANU, profesor Univerziteta u Lionu, Francuska u 

penziji, godinama dopremao iz Zapadne Evrope znacajnu humanitarnu 

pomoc nasim bolnicama, klinikama, u Beogradu i sirom Srbije. A tako 
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PLAN  SVAKODNEVNIH  KONKRETNIH  AKCIJA    

Oktobar - decembar 2009 godine   

  

- Nada :    

o. zvati Boru telefonom ,  da razgovara sa Nadom da   joj kaze da ce je Jasna zvati  u  

ponedeljak, da je hospitalizuje ako moze, potrebna su dokumenta?. U koje vreme da  

Jasna zove Nad u? Slati Bori email.   

o. biti u ponedeljak u 9 kod Jasne   

o.objasniti Jasni sta da kaze Nadi   

o.hospitalizovati Nadu: Jasna, Jelka, Richi, drugo   

o.tekstovi o Nadi, javnost, telefoniranje   
    

- Valerija - poseta u petak 23 oktobar u 20 casova, kupiti voce, dati tek st o drogama,  

ohrabriti je, da obuci Teodoru, reci joj za biznis na Drini   
  

- Milic:  odneti Bobi odecu, ,   

  

- Boro : smiriti, kupovina kuce   

  

- Mr.Joshua Zader : slati email poruke univerzitetima, biznisu, traziti stan   

  

o.ODBRANA.  Fo rma, san, fizicka rekreacija, relaksacija, hrana, odeca, obuca ,  
Nada, Boro, internet, telefoniranja, saopstenja, naucni i strucni clanci, knjige, imidz,  

ugled, prestiz, izgled, javne tribine, medija, drzavni organi, razni segmenti, povezati  
se, novac, obes tecenje, rehabilitacija, saradnju sa svima, ADRESAR, PR, slovenska  

udruzenja, Rusija, udruziti se, izaci iz izolacije, OPTUZUJEM. Saopstenja:Nada,  
Napad na pojedine НВО, uzeti od svih podatke, spisak od kojih uzeti, O CEMU  

SE RADI, STA CINITI, NE HULIGA NI NEGO MAFIJASI,  Promena naziva ulica,  
Denacifikacija - za budale, tajkuni, Rusija - deca, Varaju policiju, zasto sam se  

borio,tabu teme i licnosti, Balkanski leprozarijum,sudovi, survivalizam,   
  

- Stan,  svaki dan urediti po jedn prostoriju, kupatilo - gumeni ot irac Jasna, prevesti  

stan na svoje ime, otici u opstinu u utorak, slati EDB Banovo brdo trazene podatke  
o vlasniku telefona; da Valerija dolazi; otvoren prozor;Podrum - gde je?    

  

o.  Odeca , menjati odela kada se udje, sortirati pantalone, sakoe, kosulje dugi  

rukavi, mantil, zimski kaput. Kupiti gumicifiranu pododecu.   

  

o. Obuca : sortirati obucu, cuvati crne nove cipele za izlaske   

  

o  Hrana.  Restoran - pekara. Mesarnica. Ribarnica. Restoran STIL. Mc Donalds.  

Rendati jabuke. Svaki dan cediljka.Rendati povrce.Srpska s alata. Sam kuvati,  
uciti.Ovcije, kozije. Maslinovo ulje , jabukovo sirce. Medni proizvodi, cajevi,  

prostata.   
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Документ број 268. 

Dear Mr.Joshua, 

 

I got different informations aboute visa. From Police visa department –if you will be 

employed, it  is necessary that you have Warranty letter from your employer in Belgrade, 

and to address you the Embassy of Serbia in USA( Embassy of Serbia in Washingtron,  

tel.202-3320333, e mail-info@serbiaembusa.org, Consural division New York 

tel.001212-59643241, email-consulategeneralsection@verzion.net), they will give you all 

the datas. From Ministry of foreign affairs-as american citizen you do not need visa to 

enter Serbia, once you are here, and when you finde an employement , you will obtain 

working documents. If you stay in Belgrade longer than 90 days, no problem to extend 

visa.  My address is Stanka Paunovica 70, 11090 Beograd, Rakovica, Miljakovac, near 

Railway station Rakovica, west part of Beograd, it takes 40-50 minutes to reach by bus, I 

would like sincerely to offer you hospitality for some days in my small appartment, 

before you finde an appropriate hotel, like with Steve , but now my appartment changed 

much, during this 10 yearsis rather ruined, no minimum standard . I will be glad to 

receive you in visite, when you have time, you will see it with your eyes. As far as 

appartment as you asked , it s possible to finde it for 100-200 euros, near centre, and 

gravitating to my appartment. Let me wait aboute hotel, if you do not finde, I will do it 

according to your desire. Inlingua web is opened here, I sent you opened version. I 

continue contacts with schools. I am on your disposal to support your stay here. 

 

Kinde regards 

Tomislav 

PRVI  OPŠTINSKI  SUD                                                                   IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                    11 000         B e o g r a d 

                                                                                                   

                                                                                                 

TUŢILAC: Krsmanović Tomislav iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

 

 

 

ZAHTEV DA SE UPOREDO SPROVODI NEKOLIKO 

VEŠTAČENJA. 

 
Pozivajući se na Zakon o parniĉnom postupku da postupak bude ubrzan, skraćen i 

smanjeni troškovi, predlaţem SUDU da uporedo sa veštaĉenjem STRAHA ( nadam 

se da će sud usvojiti moj zahtev da se u isto vreme veštaĉi i PRETRPLJENI BOL), 

veštaĉe i druge prouzrokovane navedene nematerijlne i materialne štete. Raĉunam 

da postupak bude završen do proleća, i da sve bude po zakonu . 

 

U Beogradu 5.10.2009 godine                                  Tomislav Krsmanović 
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SLUCAJEVI ZLOUPOTREBE PSIHIJATRIJE SA PREDLOGOM REFORME ZAKONA KOJUI 

REGULISU NASILNU HOSPIOTALIZACIJU DUSEVNIH BOLESNIKA  

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

tel-3511829;Mob.tel-064-3095176. Pokret@eunet.yu 

 

SLUCAJEVI ZLOUPOTREBE PSIHIJATRIJE SA PREDLOGOM REFORME ZAKONA KOJUI 

REGULISU NASILNU HOSPIOTALIZACIJU DUSEVNIH BOLESNIKA. 

 

U prillogu podaci. I dalje ima ovakvih zloupotreba, cestih, to sada  ne radi zvanicna vlast, kao ranije, 

nego gangovi kriminalaca. U prilogu su vrlo detaljni podaci o nekoliko slucajeva, sa zakonima koji 

regulisu ovu materiju, i sa nasim Predlogom reformi, izmena i dopuna zakona koji regulisu nasilnu 

hospitalizaciju dusevnih bolesnika.. Sve na jednom mestu o ovoj materiji. 

 

Molim Vas proucite. Spreman sam sa Vama da o tome  porazgovaram. I o knjizi KAZNENA 

PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD koju sam publikovao prosle godine, koju  ako nemate dacu Vam 

je.  Ljudska prava  se i dalje krse. Ovih dana izlazi moja najnovija knjiga ―LJUDSKA PRAVA-CRNA 

RUPA , SAMOUNISTENJE DRZAVE I NACIJE‖, pokriva vreme od 1964-2005 , istinska 

enciklopedija borbe za ljudska prava ovde. 

 

Primite moje iskrene pozdrave i najbolje secanje 

Tomislav Krsmanovic 

 

Sadrzaj ove PORUKE: 

 

1.Nedavno saopstenje Pokreta za zastitu o ljudskim pravima od 8.11.2005 godine ( ciji sam ja 

predsednik), o slucajevima zloupotrebe psihijatrije 

2.Bosko Grujic 

3. Radomir Veljkovic‖srpski Mendela‖ politricki zatvorenik u PB VRSAC 

4.dr.Jasna Jovanovic 

5.Milijana Petkovic 

6.Predlog Reformi zakona koji regulisu nasilnu hospitalizaciju dusevnih bolesnika 

 

1.Pokret za zastitu ljudskih prava 8.11.2005 godine 

Tel-3511829;Mob.tel-064-3095176;pokret@eunet.yu; 

 

 

.UCESTALI SLUCAJEVI ZLOUPOTREBE 

PSIHIJATRIJE U POLITICKE I DRUGE SVRHE  
 

Upoznati smo sa brojnim nedavnim slucajevima nasilnih psihijatrijskih hospitalizacija ,u kojim 

prilikama je dolazilo do drasticnog krsenja zakona i medicinske etike, sto je rasirena nesputana praksa 

,nastavak i degradacija psihijatrijskih zloupotreba iz prethodnog poretka. U vreme J.B.Tita i 

S.Milosevica psihijatrija je zloupotrebljavana u politicke svrhe. Danas to ne cini zvanicna vlast, nego 

klanovi kriminalaca.Ima kaznjavanja neistomisljenika, kriticara., pojedini bivsi razvlasceni kadrovi su 

se povezali, ojacali, te manifestuju zelju da se i dalje svete pojedincima koje su ranije kinjili.  

 

Proglasavanja nekoga za dusevnog bolesnika, iako on to nije, je danas rasiren nacin da se u vakuumu 

tranzicije, nefunkcionisanja sudstva i slabosti policije i drzave, javljaju svakojaki samozvani mocnici-

kriminalci, koji nasrcu na snemocale, preplasene i nezasticene gradjane , da se tako docepaju necije 

imovine, starateljstva nad nekim, da se svete supruzniku, omrazenoj osobi ili susedu , da nekome 

namecu svoju volju, da ga orobljavaju, itd. 

 

Posle 2000 godine nova patriotska i ekspertska vlast cini znacajne napore, ali nije lako izaci na kraj sa 

onim pojavama koje su bujale decenijama. Nazalost, zatajilo je sudstvo. Ogromna vecina nasih 

psihijatara u danasnjim krajnje teskim i slozenim vremenima su verni Hipokratovoj zakletvi, ali 
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Документ број 269. 

 

Tomislav Krsmanovic, Pokret za zastitu ljudskih prava, predsednik      19.10.2009 g. 

Tel.3511829; Mob.tel-064-3095176, Pokret@eunet.rs,  

Licni veb: www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

SRPSKA  PSIHIJATRIJA-ZABORAVLJENI  VAGON  NA  SLEPOM  

KOLOSEKU. 

 

- Udzbenicki simptomi navodnih teskih‘’jasno prepoznatljivih’’ dusevnih 

oboljenja u Srbiji- o cemu se tu zapravo radi? 

                                                                                                                                                                         

 

           Pre nego sto predjem na dalja izlaganja ovim povodom, zelim jasno i 

nedvosmisleno da predocim, da su ogromna vecina nasih psihijatara strucni i 

savesni, verni Hipokratovoj zakletvi.  

          Uprkos ovoj nepobitnoj cinjenici, stanje u nasoj psihijatriji je  i dalje vrlo 

slozeno, delikatno, nazalost u mnogo cemu nije u skladu sa humanistickim nacelima 

psihijatrije, koja bi trebala da bude jedino u sluzbi bolesnika i njegovog zdravlja.      

         Nasa psihijatrija uprkos demokratskih promena, narocito nakon 2000 godine, 

ne uspeva da se otarasi bremena navika iz prethodne socijalisticke Jugoslavije, a 

znamo dobro da je psihijatrija, uostalom kao i druge sfere drustva, bila u to vreme 

podlozna snaznim etatistickim i partijskim direktivama i politizaciji. (Zar dokaz 

ovoj tvrdnji nije ondasnja moralno politicka podobnost , koja je bila vrlo znacajna 

u kadrovskoj politici  ? A bilo je i toliko drugih nemilih, i nezakonitih postupaka 

mesanja politike i psihijatrije, o cemu ce dalje biti govora). 

        O cemu se ovde radi?  Sta ciniti? Kako ustalasati mirnu vodu velikog plitkog 

jezera, koga prekriva decenijska zabokrecina?  

        Ako Srbija tezi uspravljanju iz posrnuca, da postane demokratska drzava i 

prosperitetno drustvo, da opstane a ne da iskopni, ne ostaje joj nista drugo, nego da 

pocne energicno i strucno da zavodi red u svim sfrema, pa i u zdravstvu i 

psihijatriji. Ako pak to ne kani ciniti, znaci da je digla ruke , da prevagu odnosi licni 

egoizam karijerista , POSLE NAS NEKA BUDE I POTOP! 

       Setimo se da je se krajem 80-ih godina proslog veka saznalo za brojne abizivne  

hospitalizacije nenasilnih verbalnih prestupnika. Nastala je istinska bujica  javnih 

osuda i protesta, saopstenja  UKS, SANU, odbora za ljudska prava, uglednih 

advokata, pravnika, univerzitetskih kadrova, pisaca, angazovanih pojedinaca- svi su 

oni zdusno zahtevali prekid prakse utamnicenja u azilume zbog izrazavanja 

nekonformisitickih misljenja. Domaca javnost ondasnje Jugoslavije je pocela da se 

budi, i da uvidja da jugoslovensko socijalisticko drustvo nije bilo onakvo kakvim   se  

decenijama predstavljalo. Izmedju ostalog, SFR Jugoslavija je zbog naznacenog  

stanja u  psihijatriji, krajem 80-ih godina proslog veka zamalo bila  iskljucena iz 

clanstva u Svetskoj asocijaciji psihijatrije. 

      Nazalost i dan danas ima u ovoj oblasti izgrednika i pojava nezakonitosti, o 

cemu ce dalje biti govora (a o tome se povremeno procita i u stampi). Kao i o krivici 

drustva, zakonodavstva, drzavnih orana, pa i pojedinih nasih psihijatara.   
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PRVI  OPŠTINSKI  SUD                                                                   IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                    11 000         B e o g r a d 

                                                                                                   

                                                                                                 

TUŢILAC: Krsmanović Tomislav iz Beograda, Stanka Paunovića br.70 

TUŢENA :REPUBLIKA SRBIJA, koju  zastupa Republiĉki javni pravobranilac 

 

 

Molim SUD da uzme u obzir moje podneske zasnovane na zakonu u vezi moga 

predloga za veštaka dr.Stevana Petrovića, umesto Z.Đurića, da on ujedno veštaĉi ne 

samo strah, nego i druge nematerijalne srodne štete,  ( duševni bol, patnju, 

umanjenje ţivotne radosti, fiziĉki bol, umanjenje radne sposobnosti). I da se 

uporedo veštaĉe i  materijalne štete. Uplatio sam 10.000 dinara za veštaĉenje, 

dostavio sudu blagovremeno navedene  postupke.  

 

Ĉime bi se ubrzao postupak koji traje od 1994 godine, uĉinio ekonomiĉnijim, jer 

sam ja siromašan penzioner,  ne mogu da plaćam nepotrebna veštaĉenja, koja se 

mogu uraditi mnogo brţe. Oćekujem od suda da usvoji moje zahteve, da dostavi 

dopis dr.Petroviću za veštaĉenje, da  mu isti blagovremeno obavi, da se sve razreši 

na roĉištu 5 novembra.Te da se ceo postupak završi do proleća sledeće godine. U 

suprotom, bilo bi oĉigledno da sud nastavlja decenijsko odugovlaĉenje. Za mene je 

to neprihvatljivo. 

 

Upućujem sud u manipulacije mafijaša psihopata, koji moju opravdanu borbu 

protiv onih koji su me tiranisali ceo ţivot, kao i većinu naših graĊana, pokušavaju 

naivnima da poture kao aktivnosti osobe koja uznemirava javnost, ili je opsednuta 

sumanutom idejom proganjanja. Obaveštavam sud da se ja od 2004 godine bavim 

razvojem turizma u rodnom kraju, skoro potpuno sam redukovao moje politiĉke 

aktivnosti. Upravo to smeta asocijalnim saboterima, oni ne ţele mene kao apolitiĉnu 

osobu, ja im trebam kao neprijatelj, da pomoću mene obmanjuju neupucene. Jer 

dok sam ja skoro sasvim prestao da se bavim politikom, oni su maksimalno pojaĉali 

presije. A onda posle priĉaju‘‘ uznemirava javnost‘‘.ukolik sud donese ŠTO PRE 

praviĉnu odluku, ja se povlaĉm u rodni kraj na Drinu, gde ću se bavii turizmom, i 

biti veći deo godine. 

 

Nas ţele da unište iznutra. Pobedimo dušmane koji nas zavaĊaju i rovare iznutra. 

Uzdam se u Rusiju naš spas, i u veĉiti Jerusalim. U nadi da će sud postupiti po 

zakonu. 

 

U Beogradu 26.10.2009 god ine.                                       Tomislav Krsmanović 
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GOSPODINU  MIODRAGU  MAJICU 

PREDSEDNIKU PRVOG  OPŠTINSKOG SUDA                                                                   

IV P.br.  7178/08 

 

                                                                                                   

Postovani gospodine Majicu, 

 

Bio sam slobodan da Vas drzim u toku obnovljenog postupka u vezi obestecenja, 

koji traje sa prekidima , obnavljanjima, od 1994 godine, kojom prilikom sam Vas 

obavestio o nezakonitim postupcima koji  su doveli do necuvenog razvlacenja od evo 

skoro petnaestak godina. 

 

Predmetni sudija Milosevic je vrlo kompetentan sudija, korektno se odnosi, 

postupak je krenuo po prvi put na pravi nacin. Ali sam slobodan da Vas obavestim 

da postoji mogucnost ponovnog razvlacenja. 

 

Sledece rociste je zakazano za 5 novembar. Naime, sudija je predlozila za vestaka 

Zorana Djurica, ja sam prihvatio, ali sam kasnije blagovremeno saznao da sam sa 

njim u sporu, i sa ustanovama u kojima je zaposlen, te sam shodno zakonu 

predlozio drugog vestaka, to je dr.Stevan Petrovic, profesor univerziteta, bio je licni 

Titov psihijatar. Sudija je zakazala vestacenje samo za petrpljeni strah. Ja sam 

podnescima poslednjih nedelja ( u arhivi suda), predlozio da on ujedno veštaĉi ne 

samo strah, nego i druge nastale nematerijalne srodne štete,  ( duševni bol, patnju, 

umanjenje ţivotne radosti, fiziĉki bol, umanjenje radne sposobnosti). I da se 

uporedo veštaĉe i  materijalne štete. Uplatio sam 10.000 dinara za veštaĉenje, 

dostavio sudu blagovremeno navedene  podneske.  

 

Ĉime bi se ubrzao postupak koji traje od 1994 godine, uĉinio ekonomiĉnijim, jer 

sam ja siromašan penzioner,  ne mogu da plaćam nepotrebna veštaĉenja, koja se 

mogu uraditi mnogo brţe. Oćekujem od suda da usvoji moje zahteve, da dostavi 

dopis dr.Petroviću za veštaĉenje, da  isti blagovremeno obavi vestacenje, da se sve 

razreši na roĉištu 5 novembra.Te da se ceo postupak završi do proleća sledeće 

godine. U suprotnom, bilo bi oĉigledno da sud nastavlja decenijsko odugovlaĉenje. 

Za mene je to apsolutno neprihvatljivo. 

 

Upućujem sud u manipulacije mafijaša psihopata, koji moju opravdanu borbu 

protiv onih koji su me tiranisali ceo ţivot, kao i većinu naših graĊana, pokušavaju 

naivnima da poture kao aktivnosti osobe koja uznemirava javnost, ili je opsednuta 

sumanutom idejom proganjanja. Obaveštavam sud da se ja od 2004 godine bavim 

razvojem turizma u rodnom kraju, skoro potpuno sam redukovao moje politiĉke 

aktivnosti. Upravo to smeta asocijalnim saboterima, oni ne ţele mene kao apolitiĉnu 

osobu, ja im trebam kao neprijatelj, da pomoću mene obmanjuju neupucene. Jer 

dok sam ja skoro sasvim prestao da se bavim politikom, oni su maksimalno pojaĉali 

presije, i ugrozavaju moje bliske ( sto im se lupa o glavu, kao i tolikim drugima 

ranije, oni dozivljavaju istinsku Golgotu, sami su krivi, niti se mogu braniti, niti 

dokazati). A onda posle priĉaju‘‘ uznemirava javnost‘‘.Ukoliko sud donese ŠTO 
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Tomislav Krsmanović,                                                                                                   

27.10..2009 godine 

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu )                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

GospoĊi Tanji Spasić, Šefu sluţbe za naknade 

VPC‘‘ SAVA-DUNAV‘‘ 

Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  ZAKUPNINU  DELOVA  DRINSKIH OSTRVA :a. CRNI 

VIR  ;b. KRSMANOVIĆA ĈAGELJ , oba u U SELU UZOVNICA, OPŠTINA 

LJUBOVIJA, SRBIJA 

 

POŠTOVANA gospoĊo Spasić, 

 

Hvala Vam na malopreĊašnjem ljubaznom telefonskom razgovoru i korisnim 

podacima. Budući da niste u posedu istoga ovoga dopisa od 31 jula o.g-, koji se 

negde zaturio, dostavljam Vam poštom isti  sa kopijama istih dokumenata. Molim 

Vas proućite. Radim društveno vrlo koristan posao . Molim Vaše razumevanje i 

podršku, i da kao što ste rekli ODMAH uzmete u razmatranje ovaj ZAHTEV, te da 

date povoljan stimulativan odgovor što se tiĉe  iznosa zakupnine.  

 

Pozivam se na vaše Mišljenje za izradu Akta o urbanistiĉkim uslovima za ureĊenje 

dela drinskih ostrva‘‘ Crni vir‘‘ i Krsmanovića Ĉĉagelj‘‘ u selu Uzovnica –opština 

Ljubovija broj 3572 od 27 marta 2009 godine.  

 

Nakon toga sam u Opštini Lubovija, Odeljenje urbanizma u   Katastru  pribavio 

zahtevana dokumenta, Geodetska radnja GEORADAN iz Ljubovije je juna 2009 

godine uradila SITUACIONI PLAN dela parcela br.2471 , P=1:500.  

 

Ĉime sam ,nadam se, ispunio uslove da podnesem ovaj ZAHTEV ZA ZAKUPNINU. 

 

OBRAZLOŢENJE 

 

Slobodan sam da vas obavestim budući da sam poreklom iz  ovoga kraja, ţivim u 

Beogradu od detinjstva 1951 godine, ekonomista sam, magistar, eskpert za 

marketing turizma , poznajući izuzetne lepote ovoga kraja, sam došao na ideju da 

ovde razvijam turizam, pa je poĉela pre ĉetiri  godine akcija razvoja seoskog 

turizma u selu Uzovnica, raftinga, planinarenja, itd, uz podrsku Opstine Ljubovija,  

koja je dala vrlo dobre  rezultate ( izvolite pitati gĊu  Radu Trijić i druge funkc 
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Документ б рој 273. 

 

Томислав Крсмановић -   
Покрет за заштиту људских права, председник 

             

            Тел.3511829, Моб.тел - 064 - 3095176,    
            www.tomislavkrsmanovic.com   
  
  
СВИЊСКИ  ГРУП -  МЕДИЦИНСКИ  ИНЖЕЊЕРИНГ У   
ФУ НКЦИЈИ ОБРАЧУНА СА  НЕПОЖЕЉНИМ  НАРОДИМА  И  
ПОЈЕДИНЦИМА.   
'' Најгоре је када неко не зна а учити се не да'' - Вук Караџић   
A  још је горе када неко има нешто корисно некоме да саопшти,  а он као слепи  
робот, импулсивно и не прочита.     

Свињски грип и в акцин а,  по тхрањују у Србији масовне  сумњ е  у  ефикасност  
здравствe н e  заштите, и у зле намере моћних фармацеутских  компанија ,  
Психијатри би на ово казали: Србију је запосела  
генерализована параноидна психоза.                                                                                                              

Само до пре једне - две деценије, у Србији је такорећи била јерес  и помислити,  
камо ли рећи јавно, да неко некоме потајно угрожава здравље.  А данас цела  
Србија бруји  да је вакцина  намерно опасна по здравље.     

Ми смо упозоравали јавност и надлежне , још од средине 1975 године, значи пре  
још три деценије, да се региструје узнемирујући тренд слабљења здравља нације.  
Тада нас такорећи нико није узимао у обзир : ''нетачно'', ''не може с е доказати'',  
''неозбиљно'', ''непоуздан извор података'', или чак и ''манија гоњења''. Они пак  
промућурнији мунђароши су се престрашено дошаптавали по буџацима :'' ове  
дворске будале говоре отворено о ономе што паметни ћуте'', '' петао који рано  
кукуриче,  заврши у лонцу'', или су нам надмоћно мудрачки потсмешљиво  
декламовали мисао великана Иве Андрћа'' Ово су смутна времена, где будале  
говоре истину, паметни ћуте, а фукара се богати''. Наводно, ми смо сиромашни  
занесењаци, стерилни идеалисти, а они мудро ћ уте, али се потајно богате ( баш  
их брига што су фукара, важно је да они ''мудраци'' пуне набрекле буђеларе, а  
они који се супротстављају пропасти, су према њима занесењаци, скрибомани,  
процесни кверуланти, стерилни ентузијасти, најобичније будалетине -   
нес пособни сиромаси који погрешно процењују стварност).   

Сада цела Србија тврди да јој потајно атакују на здравље. Дакле, цела Србија је  
побудалила. Да је се оваква колективна свест била створила раније, становници  
Србије не би данас били једни од најболеснији х и најстаријих на планети.    
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SPISAK AKCIJA -  2010 godine   

  
- НАДА, 

ODBRANA 

  
- ZDRAVLJE   
- SAVEZ ZA PRE?IVLJAVANJE   
- NOVAC   
- OBE?TE?ENJE   
- REHABILITACIJA   
- SAGA O…I?IMA   
- SRBIJA VODE, Rade Tomi?.   
- TURIZAM, DRINA, DR?AVNI ORGANI   
- UZOVNICA   
- BRATUNAC   
- REKREACIJA, RELAKSACIJA   
- INTERNET, PC   
- VIKIPEDIJA   
- ?ASOPISI, knji?evni, nau?ni   
- KNJI?EVNI KONKURSI   
- SANU ARHIVA, profesor KRESTI?   
- ZAVI?AJNI KLUB   
-- RODBINA   
-- STAN   
-- ODE?A   
-- OBU?A   
--- HRANA   
- POKRET ZA ZA?TITU LJUDSKIH PRAVA, Preregistracija   
- SUSRETI SA POJEDINCIMA   
- SLOVENI   
- dr.V.LJUBI?I?   
- SURVIVALIZAM   
- POET A   
- KNJIGE   
-  MEDIJA   
- JOSHUA ZADER    
- DUGOVI   
- TRIBINE   
- RAZNO   
  

  

  

-                                               
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STA CINITI SVAKI DAN -   2010 godine.   
  
- ODBRANA   
  
- Nada:   
- Saopstenje   
- Pojedinci, zvati   
- telefonirati   
- rodbina   
- Boro   
- obavestavati javnost   
- Tuzba   
- Maskota   
- Knjige   
- Groblje Uzovnica   
- drugo:    
  
- VIKIPEDIJA   
- Zoran da uradi licno   

-   da uradi Pokret   
-   da uradi B ora   

  
- VALERIJA, posao   
- komsija pekar   
- oglasi   
- poznanici   
  
- MILAN   
- posao   
- van zemlje oprez   
- Drina   

-     
- Saga o…icima:   
- Xlibris   
- Andrejic   

-   Dusko Obradovic   
-   - lista   
-   Vlado Gvozdic, 8480633, 063 - 246877, filmovanje@nadlanu.com   

- Zavicajni klub   
- biblioteke   
- Milan Nesic, s log   
- Julino brdo   
- pretplata   
- spisak stamparija   
- spisak izdavaca   
- drugo:   
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           PLAN I STRATEGIJA ODBRANE 

 

 

1.Zdravlje 

-pesacenje 

-plivanje 

-pregledi 

-ishrana 

-otvoren prozor 

-Uzovnica 

-reke 

-cist stan 

-oblacenje 

-rekreacija 

-cajevi 

-izlazak iz izolacije 

-druzenja 

-citanje 

-radio, TV 

-rodbina, posete 

-posete predavanjima 

-vezbe, gimnastika, stan 

-cerenac, sava 

-camac 
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-preparati 

--plivanje 

-bazen 

-suncanje 

-tegovi 

-sklekovi 

-gimnastika, stan 

-federi 

-kvalitet zivota 

-bioskop 

-predavanja 

-tribine 

-pozoriste 

-posete 

--skolski drugovi 

-pisanje 

-doterivanje stana 

-licni izlged 

-kuvati 

-pedikir 

-izleti 

-putovanja 

-zavicajni klub 

-Avala 

-Kumodraz 

-planinari 

-Ruski dom 
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-websovi,pc, gledati 

-citanje 

-tv 

-radio 

-licne knjige 

-naucni clanci 

-libretarijanski tekstovi 

--vitamini 

-voce i povrce 

-rende-jabuke, sargarepa, rotkve, celer, drugo 

-novac-, 

-Ostetni zahtev 

-Obavestititi 

-tekstovo i ovome 

_Medicinska deklaracija 

-sport 

-survivalists 

-lekaske asocijacije i organizacije 

-medjunarodne organizacije 

-povezati se 

- 

-Valerija:posao,  

-Milan:novac, odeca,obuca, salo, hrana, van zemlje, programer, da uci PC, engleksi, 

tezina,pesacenje, bicikl,pc komponente, novac,vezbe,teretana, plivanje,  

--Bobo:Valerija, Mama 

-drugi 

-ici u crkvu 
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-penzija:ICN, Icn, drzava, Belgija, akcije, bonovi 

-cekovi, penzija 

-raazlika u penziji 

-platiti dazbine 

--prodaja knjiga 

 

2. PC. Internet 

-pay pal 

-Facebook 

-linkedin. 

-webs 

-slati poruke 

-diskusione tribine u zemlji 

-" van zemlje 

-umesati se 

-sopstvena grupa 

e-groups 

-pisati na francuskom, engleskom, 

-ubaciti tekstove na stranim jezicima 

-libertarianske grupe 

-svim libertarianskim grupama kazati 

-napraviti tekst na engleskom 

-Pravo na odbranu 

-stampac 

-diskete 

-ucenje 

-ICQ 
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-ISIL, Pokret,  

-cdroms 

-svugde se upisati 

-slati webs 

-prouciti poruke 

-adresar Internet 

-Google 

 

3. Sudovi 

-Ostetni zahtev 

-Povracaj arhive 

-Opstrukcije kompjutera 

-Rehabilitacija 

-aktivirati sve tuzbe 

-uznemiravanje telefonom 

 

4.Protesti-akcije 

-saopstenja 

-peticije 

-Strajk gladju 

-okrugli stolovi 

-konferencije za stampu 

-leci 

-list 

-plakati 

-javne rasprave 

-distribucija tekstova 
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-telefonirati 

-pisati libertarijancima svima, za sve tribine 

-funkcionerima i politicarima dopisi 

-licne knjige 

-licni tekstovi 

-izbori 

-predavanja 

-srpska medija van zemlje 

-Med. deklaracija 

-medjunarodne organizacije 

-Bela knjiga o Pokret, lj. pravima 

- 

AKCIJE-ODBRANA 

 

.PC 

-e-mail poruke 

-medjunarodne organizacije 

-ISIL 

-Adresar 

-opopzicione stranke 

-organizacije za zastitu ljudskih prava 

-libertarians,informisati 

-propaganda websa 

-trosenje vremena 

-bolja webs 

-Lalica 

-news groups 
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-aktivirati opremu !!!! 

--verbalni delikt,odiseja 

- 

-POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

-Konferencije za stampu- 

-tribine 

-sponzori 

-sastanci 

-sudijama,policiji,vojsci,opoziciji,koaliciji na vlasti 

-sudjenja 

-Godisnja konferencija 

--okrugli stolovi 

-udruziti sve organizacije 

-OBZNANITI 

-koalicije 

-Adresar 

-saopstenja 

 

5 Novac 

-penzija 

-cekovi 

-pay pal 

-knjige 

-ISIL 

-turneje 

-posao 

- 
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6.Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

-prostorije- 

-Pravna zastita 

-UN, projekti 

-mesne zajednice 

-Internet, PC 

-povez 

-knjige 

-saopstenja 

-konf. za stampu 

-okrugli stolovi 

 -leci 

-plakati 

-novinari 

organizacije u zemlji i van nje 

-isil 

-novac 

--vizit karte 

-god.konfer. 

-adresar 

--arhiva, povracaj 

-mesni odbori,  

--povezati se 

-izaci iz izolacije 

-medija, blokada 

-koalicije 
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-god.komf 

-sastanci 

-podrum 

-obznaniti 

sanu 

--bela knjiga 

-zalagao sam se za 

- -podrum, s paunovica 

7.Isil 

-knjige, AJG  

-prodaja uradjenih knjiga 

-ken schoolland, poslati sto trazi 

-promocija knjiga 

-saradnja sa libertarijancima 

-webs isil, bgd-redovno, oporaviti, prevod,oglasiti 

-upisati se svugde 

-zalbe, ljudska prava, podrska 

-sponzori 

-barun, stegfan, stephen, mary lou, ken,pall, ingemar, alexander, i drugi 

-novinarstvo 

-predavanja 

-posao 

--licne knjige 

-libertarian dozivljaji 

-saopstenja 

-proucavanje libertarijanizma, knjiga, svega, letaka, listova, tribina 

-razviti licnu filozoiju libertarijanizma 
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-pisati redovno analize i tekstove 

-adresar 

-turizam 

-jansen, de bejki,blomsoj,kress,szani, hubert,line list 

8.Biznis 

-Valerija 

-isil knjige 

-nove knjige 

-novac 

- 

-penzija 

-licne knjige stampati 

 

Документ број 274. 
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-  

Документ број  275. 

 

 

Tomislav Krsmanović                                                                         12 .1.2010  godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava , predsednik ,tel. 3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu; Liĉni web- www.tomislavkrsmanovic 

 

 

NIJE  STRES  GLAVNI KRIVAC  ZA  KATASTROFALNO  

STANJE  ZDRAVLJA  GRAĐANA  SRBIJE-

FRANKENŠTAJNSKI  TAJKUNI  SU GROBARI  SRBIJE. 

Povodom manjkavosti primenjene metodologije u istraţivanju opsega i uzroka 

morbiditeta u Srbiji. 

 

 

I.Uvodne napomene. 

 

Danas je zdravlje većine graĊana drastiĉno ugroţeno, graĊani Srbije su jedan od 

najbolesnijih naroda na svetu, Srbi su ostarela populacija, bela kuga je pustila 

duboke korene širom Srbije. Prema procenama struĉnjaka  SANU i naših nauĉnika, 

ukoliko se ne preduzmu efikasne mere, Srbi bi mogli za manje od ĉetvrt veka biti 

etniĉka manjina u Srbiji.  

 

Otuda se nalaţe kao zadatak od najveće vaţnosti, zadatak nad svim zadacima,  da se 

preduzmu prave mere, da naši nauĉnici naprave DIJAGNOZU  UZROKA, i na 

osnovu toga definišu valjan PLAN  MERA  OZDRAVLJENJA NACIJE. 

 

II. Stanje zdravlja nacije. 

 

Uopšte se ne moţe pouzdati u svakojake ankete i statistiĉke podatke o stanju 

zdravlja graĊana Srbije, jer one nisu metodološki utemeljene, i to:  što se tiĉe 

reprezentativnosti uzorka, upitnika, formulisanih pitanja, obuĉenosti anketara, 

rada na terenu, obrade upitnika, izvora i naĉina prikupljanja informacija. Istiĉem 

tuţnu ĉinjenicu ljudske iracionalnosti, da pojedinim  zvaniĉnim ( i drugim)  

instancama, ne odgovara ( zbog razliĉitih razloga), da se sazna ovakva porazna 

istina, te  postoji teţnja lakiranja, ulepšavanja. Ovoj tvrdnji idu u prilog  dobijeni 

statistiĉki podaci o zdravlju graĊana Srbije, koji znaĉajno variraju od izvora, od 

autora, jer je nauĉna istina jedna.  

 

U Srbiji se o zdravlju graĊana govori sa strahom, u upotrebi je anemiĉan 

akademski vokabular –umesto ĉinjenica, bez dlake na jeziku. Kojekakve 

tendenciozne ankete o stanju zdravlja ne mogu zamazati oĉi narodu, istina se ne 

moze sakriti. Jer graĊani imaju oĉi da vide šta se dešava sa njima samima, sa 

srodnicima, susedima, prijateljima, na radnom mestu, gde god maknu. Nije nikakvo 

preterivanje ovo što ću dalje saopštiti, makoliko to neupućenima moţe izgledati 

ekstremno, naţalost to je naša tragiĉna stvarnost: današnja Srbija je od većine jasno 

prepoznatljiv spektakl zgrada oblepljenih ĉituljama, pognutih izanĊalih ţena u 



2405 
 

 

Документ број 276. 

 

Tomislav Krsmanovic :  Povodom napada sa Kosova na selo Rasevac  
kod Kursumlije, povodom  divljanja kriminalaca u Beogradu i  
Srbiji, ukljucujuci i napade na policajce.   
  
ТАЈНА ПОЛИЦИЈА- ВИНОВНИК.Juce je sa Kosova otvarana puscana paljba na selo Rasevac kod Kursumlije u  
Srbiji, selo je  nocu osvetljavano reflektorima. Isti dan je u obliznjem selu Albanac  
zgazio i ubio kolima Srbina iz okoline Kursumlije.    
  
Ne dovodim ove dve cinjenice u bilo kakvu vezu, samo prenosim novinsku vest.  Ali  
je nesporna cinjenica da su se Albanci sa Kosova kr ajnje osilili, kupuju zemlju sve  
do Leskovca, privatizuju u Srbiji, sire se u opstinama Presevo, Kursumlija i  
Medvedja, na jugu Srbije isticu albanske zastave, sepure se kao da su u Albaniji, idu  
preteci kroz Srbiju, nesmetano svercuju, trguju drogom, preb acuju belo roblje (  
mlade Srpkinjice), migrante u susedne zemlje, ponasaju se u Srbiji kao da su gazde.   
  
Albanci sami kazu:’’ Ama be idemo kroz Srbiju kao noz kroz sir, Srbija i nije  
drzava, nego zajebancija’’.   
  
Tacno je da smo mi na neki nacin gubitnici,  da smo pod pritiskom medjunarodne  
zajednice, zaplaseni, da smo ojadjeni, da je stanovnistvo iznureno i osiromasilo, a da  
to lukavi Albanci prepozanju i dizu glavu.   
  
Zelim da ukazem na odgovornost ТАЈНЕ  policije za ovakvo stanje.   
  
Ja sam se uvek zal agao za podrsku nasoj bezbednosti, policiji i vojsci, da kadrovski  
ojacaju, da imaju dobre plate, stanove, da se omoguci zaposljavanje njihovoj deci,  
da ih narod voli i postuje. U prethodnom totalitarnom poretku policija je imala losu  
predstavu u ocima gra djana , vidjena kao represivni aparat  u sluzbi tiranskog  
poretka.Sada je drugacije, policija je organ demokratske patriotske vlade i drzave,  
doslo je do znacajnih izmena, modernizacija. Mi podrzavamo ovakav uzlazni trend  
poboljsanja u policiji i bezbednos ti, i zalazemo se za uspostavljanje poverenja i  
saradnje policije i naroda. Ministar Dacic je vrlo kompetentan i njemu treba dati  
duznu podrsku.   
  
Ali je krajnje tuzna cinjenica, u isto vreme zaprepascujuca, iracionalna, groteskna,  
da nadlezne sluzbe bezbed nosti  ТАЈНА ПОЛИЦИЈА, opstaju u svojim predimenzioniranim parametrima,  
koji ne sluze pravoj svrsi, umesto da stiti zakon. Nama treba snazna policija, ali u  
sluzbi cuvanja zakona. Ali se zapaza da  ogroman tajnopolicijski aparat nastavlja  
coravu, sa racionalne tacke gledis ta potpuno nepotrebnu i neosnovanu rabotu  
nadzora mnogih postenih patriota, umnih i lojalnih pojedinaca. Umesto da se bavi  
lopovima, provalnicima, svakojakim nasilnicima, ukljucujuci i one koji nasrcu na  
policajce, provaljuju u banke, poste ( oni upadaju u  prodavnice i otimaju pazar od  
prodavacica usred dana, i skoro polujavno), trgovcima droge, svercerima,  
makroima, itd.    
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Документ број 277. 

 

Томислав Крсмановић                                                                     25.1. 2010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

U прилогу -Збирка САОПШТЕЊА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

ПРАВА из 1991-1992 године ( уз напомену да се ради о копији, оригинал је 

однет 2000 године). 

-мој лични текст ''НИЈЕ СТРЕС ГЛАВНИ КРИВАЦ ЗА КАТАСТРОФАЛНО 

СТАЊЕ ЗДРАВЉА ГРАЂАНА СРБИЈЕ –ТАЈКУНИ СУ ГРОБАРИ СРБИЈЕ'' 

од 12.1.20010 године. 

-написе из штампе : МЛАДОСТ од 21.9.-4.10.1987 г, и Глас јавности од 

1.12.2006 године.  . 

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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Документ број 278. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                                    28.1.2010 g.  

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd                                                                                                            

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

 

GospoĊi Tanji Spasić, Šefu sluţbe za naknade 

VPC‘‘ SAVA-DUNAV‘‘ 

Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

HRONOLOGIJA PODNESAKA, I ODGOVORA SRBIJA 

VODE (ZAHTEV  ZA  ZAKUPNINU  DELOVA  DRINSKIH OSTRVA :a. CRNI VIR  ;b. KRSMANOVIĆA 

ĈAGELJ , oba u U SELU UZOVNICA, OPŠTINA LJUBOVIJA, SRBIJA). 
 

POŠTOVANA gospoĊo Spasić, 

 

Hvala na ljubaznim telefonskim razgovorima. Molim Vas da ovaj dopis pogledate, u 

njemu je hronološki sve navedeno šta sam podnosio Srbija vode od poĉetka,  kao i 

odgovori Srbija vode, i sve akcije sa drugim sudeonicima, u vezi ovoga ZAHTEVA 

SRBIJI VODE. 

 

Ovaj podnesak Vam dostavljam da bi imali uvid u ceo dosije, da imate pregledno 

sve šta je uraĊeno, da kojim sluĉajem ne bude ponavljanja onoga što je već 

uĉinjeno, te da tako izbegnem eventualno dupliranje troškova, i nepotrebno 

vremensko razvlaĉenje. 

 

Dakle, evo hronologije dogaĊaja: 

-dana 4.2.2008 godine sam se obratio VPC ‗‘SAVA-DUNAV‘‘ Zahtevom za 

dobijanje saglasnosti za zaštitu od zagaĊivanja i ureĊenje drinskog ostrva ‗‘ 

Krsmanovića ĉagelj‘‘ u selu Uzovnica, Opština Ljubovija. 

-dana 29.2.2008 godine je stigao dopis JVP‘‘Srbijavode‘‘ br.819/2 kojim se zahteva 

dopuna dokumentacije. 

-dana 2.4.2008 godine JVP‘‘Srbijavode‘‘ br.519/3 zahteva dopunu dokumentacije 

-dana 6.1.2009 godine sam dostavio JVP‘‘Srbijavode‘‘ svu traţenu dokumentaciju. 

Gospodin Minja Stojanović , izvolite ga pitati ( 064-8404013, 015-346085, broj 519),  

je izašao na teren na Drinu u Uzovnici , i sve snimio. 

-dostavio sam traţenu dokumentaciju 

-27.3.2009 godine JVP‘‘Srbijavode‘‘ br.35/2 zahtevao je dodatne radnje i snimanja, 

što je sve uĉinjeno .Isporuĉena mi je 20.2.2009 godine faktura na iznos od 13.200 

koji sam platio  

-dana 31.7.2009 godine sam obavestio JVP‘‘Srbijavode‘‘ da sam  Opštini Ljubovija 
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-29 јануар 200.Мирку Цветков ићу.Г енералном секретаријатгу председника републике.  

-  

Мирко Цветковић. 

Tomislav Krsmanović                                                                          29.1. 2010 godine   

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik,S. Paunovića 70, Beograd, tel.3511829; 

Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.rs; www.tomislavkrsmanović. com 

 
 

 

GospoĊa Snežana MALOVIĆ, Državni sekretar pravosuĊa Srbije 
 
 

POSTUPAK  TRAJE OD  1994 GODINE- 

MOLIM HITNO PRIVOĐENJE  

POSTUPKA  KRAJU ( Novi broj predmeta : TUŢBA ZA 

NAKNADU ŠTETE, VIŠI SUD, P-2228/10,Timočka ulica, ranije bilo -

Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08). 
 
Poštovana gospoĊo MALOVIC, 

 

UbeĊen sam da će reforma sudstva dati dobre rezultate. Dozvolite da još jednom 

izrazim moju zahvalnost za Vašu prethodnu podršku ( Povodom Vašeg dopisa meni 

od 3 jula 2007 godine, i dopisa Generalnog  sekretarijata Predsednika Republike 

Srbije Ministarstvu pravde Vama od 13 juna 2007). Vi ste bili ljubazni da mi 

odgovorite 3 jula 2007 godine ( Broj 071-00-1342/2003-02), da  je Generalni 

sekretarijat Predsednika Republike Srbije uputio 13 juna 2007 g Ministarstvu 

pravde moj podnesak, te da će uvaţavajući moj dugogodišnji angazman na planu 

unapreĊenja ljudskih prava postupiti u okviru nadleţnosti ministarstva, te da su 

moji podaci dostavljeni na dalju nadleţnost nadleţnim sudskim organima. 

 

Slobodan sam da Vas obavestim da je roĉište zakazano za danas 29.1.2010 od strane 

Prvog opštinskog suda ( IV P.br.  7178/08), u Trećem opštinskom sudu  u Beogradu 

odloţeno do daljeg. Za dalji postupak je nadleţan Viši sud, danas sam u Višem sudu 

u Timoĉkoj ulici ( zgrada Trećeg opštinskog suda) dobio novi broj za dosije, umesto 

ranijeg-Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08, dobijen je novi broj VIŠI SUD, P-

2228/10. Danas sam se pojavio na roĉištu u 10 ĉasova, napravljena je  SLUŢBENA 

BELEŠKA  dana 29.1.2010, da se roĉište neće odrţati, treba da se dodeli nadleţnom 

sudiji, i zakaţe roĉište, o ĉemu će stranka biti obaveštena (uzgred mi je reĉeno da je 

broj dosijea ogroman). 

 

Molim Vas da Vaše MINISTARSTVO uzme u obzir ĉinjenice da: 

-ovaj postupak traje od 1994 godine, dakle evo skoro 16 godina, da su na delu bili 

odugovlaĉenje i flagrantna sudska nepravda   

-da ja imam 74 godine, dakle to je prosek duţine ţivota, ja nemam vremena za 

ĉekanje, rastezanje se moţe shvatiti kao oĉekivanje smrti , te odustajaje od sudskog 

postupka. 
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Tomislav Krsmanović                                                                          29.1. 2010 godine   

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik ,S. Paunovića 70, Beograd, tel.3511829; 

Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.rs; www.tomislavkrsmanović. com 

 
 

 

Gospodin MIRKO  CVETKOVIĆ, Predsednik Vlade Srbije 

 
 

POSTUPAK  TRAJE OD  1994 GODINE- 

MOLIM HITNO PRIVOĐENJE  

POSTUPKA  KRAJU ( Novi broj predmeta : TUŢBA ZA 

NAKNADU ŠTETE, VIŠI SUD, P-2228/10, Timočka ulica, ranije bilo -

Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08). 
 

 
Poštovani gospodine CVETKOVIĆU, 

 

UbeĊen sam da će reforma sudstva dati dobre rezultate. Dozvolite da još jednom 

izrazim moju zahvalnost za Vašu prethodnu podršku. Razumem teškoće u radu 

naših drţavnih organa, naţalost graĊani su skloni da štete nastale od onih 

kriminalizovanih segmenata koji krše zakon i tuĊa prava ( a koji se nalaze van 

zvaniĉnih struktura vlasti), pripisuju drţavnim organima. 

 

Slobodan sam da Vas obavestim da je roĉište zakazano za danas 29.1.2010 od strane 

Prvog opštinskog suda ( IV P.br.  7178/08), u Trećem opštinskom sudu  u Beogradu 

odloţeno do daljeg. Za dalji postupak je nadleţan Viši sud, danas sam u Višem sudu 

u Timoĉkoj ulici ( zgrada Trećeg opštinskog suda) dobio novi broj za dosije, umesto 

ranijeg-Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08, dobijen je novi broj VIŠI SUD, P-

2228/10. Danas sam se pojavio na roĉištu u 10 ĉasova, napravljena je  SLUŢBENA 

BELEŠKA  dana 29.1.2010, da se roĉište neće odrţati, treba da se dodeli nadleţnom 

sudiji, i zakaţe roĉište, o ĉemu će stranka biti obaveštena (uzgred mi je reĉeno da je 

broj dosijea ogroman). 

 

Molim Vas da Vaši saradnici uzmu u obzir ĉinjenice da: 

-ovaj postupak traje od 1994 godine, dakle evo skoro 16 godina, da su na delu bili 

odugovlaĉenje i flagrantna sudska nepravda   

-da ja imam 74 godine, dakle to je prosek duţine ţivota, ja nemam vremena za 

ĉekanje, rastezanje se moţe shvatiti kao oĉekivanje smrti , te odustajaje od sudskog 

postupka. 

-da sam ja zasluţan graĊanin koji se decenijama bori za demokratiju i poštovanje 

zakona 
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Документ број 279. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                          29.1. 2010 godine   

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik,S. Paunovića 70, Beograd, tel.3511829; 

Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.rs; www.tomislavkrsmanović. com 

 
 

 

GENERALNI  SEKRETARIJAT  PREDSEDNIKA REPUBLIKE. 

 

 

POSTUPAK  TRAJE OD  1994 GODINE- 

MOLIM HITNO PRIVOĐENJE  

POSTUPKA  KRAJU ( Novi broj predmeta : TUŢBA ZA 

NAKNADU ŠTETE, VIŠI SUD, P-2228/10,Timočka ulica, ranije bilo -

Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08). 
 
 
Poštovana gospodo, 

 

Dozvolite da još jednom izrazim moju zahvalnost za vašu prethodnu podršku ( 

Povodom dopisa Generalnog  sekretarijata Predsednika Republike Srbije 

Ministarstvu pravde Vama od 13 juna 2007).  

 

UbeĊen sam da će reforma sudstva dati dobre rezultate. 

 

Slobodan sam da vas obavestim da je roĉište zakazano za danas 29.1.2010 od strane 

Prvog opštinskog suda ( IV P.br.  7178/08), u Trećem opštinskom sudu  u Beogradu 

odloţeno do daljeg. Za dalji postupak je nadleţan Viši sud, danas sam u Višem sudu 

u Timoĉkoj ulici ( zgrada Trećeg opštinskog suda) dobio novi broj za dosije, umesto 

ranijeg-Prvi opštinski sud, IV P.br.  7178/08, dobijen je novi broj VIŠI SUD, P-

2228/10. Danas sam se pojavio na roĉištu u 10 ĉasova, napravljena je  SLUŢBENA 

BELEŠKA  dana 29.1.2010, da se roĉište neće odrţati, treba da se dodeli nadleţnom 

sudiji, i zakaţe roĉište, o ĉemu će stranka biti obaveštena (uzgred mi je reĉeno da je 

broj dosijea ogroman). 

 

Molim vas da vaši saradnici uzmu u obzir ĉinjenice da: 

-ovaj postupak traje od 1994 godine, dakle evo skoro 16 godina, da su na delu bili 

odugovlaĉenje i flagrantna sudska nepravda   

-da ja imam 74 godine, dakle to je prosek duţine ţivota, ja nemam vremena za 

ĉekanje, rastezanje se moţe shvatiti kao oĉekivanje smrti , te odustajaje od sudskog 

postupka. 

-da sam ja zasluţan graĊanin koji se decenijama bori za demokratiju i poštovanje 

zakona 
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Документ број 280. 

 

 

Томислав Крсмановић                                                                                           2.2. 2010 године 

Покрет за заштиту људских права, председник                                                                                                  

Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu;  

Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. 

 

 

ГОСПОДИН Томица Милосављевић, Министар, 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА СРБИЈЕ 

 
ВИ НЕ ПОЗНАЈЕТЕ СТВАРНО СТАЊЕ, Вас замавају по 
потемкиновим болницама и статистикама. Вама треба рећи 

истину. 
 

Борећи се против безакоња и лажи, увек сам се трудио да као научни радник 

будем објективан, да исправно процењујем, да доносим непристрасне 

закључке. Обраћам Вам се у духу овога начела , желим овом приликом да Вам 

предочим стање здравља грађана Србије, а на основу података којима барата 

освешћена и пробуђена јавност. Изволите наћи у прилогу детаљну анализу 

стања у здравству: НИЈЕ СТРЕС  КРИВАЦ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ КАТАСТРОФУ- 

КРИВИ СУ ОНИ КОЈИ ПРОИЗВОДЕ  СТРЕС  И  БОЛЕСТИ. 

 
Потсећам Вас, да сам Вам се, као грађанин, и председник Покрета за заштиту 

људских права, обратио последњи пут дана 24.9.2009 године , у вези несавесног 

лечења моје сестре Надежде Иванковић. Од Вас нисам добио никакав одговор. 

Устав Србије, гарантује сваком грађанину право на заштиту здравља, да се 

обраћа државним органима својим поднесцима, и да добије одговор. Добро 

Вам је познат Закон о здравственој заштити , који гарантује право на 

здраствену заштиту ( члан 1), обезбеђује се начело правичности ( IV , Члан 2), 

V, Члан 1, Члан 2. позивам се на Право на приговор 

 
Ви нисте испоштовали ове законске одредбе. Моја сестра је преминула, јер 

није лечена како треба. 

Ви сте министар здравља Србије, чије је становништво врло лошег стања 

здравља. А не предузимају се праве мере, што је најгоре не постоје ни тачни 

подаци. Ви треба ове трагичне чињенице да узмете к' знању, и да трагате за 

решењем. 

У јавности се одавно и увелико расправља о Вашој личној одговорности за 

овакво стање здравља. Трудећи се да будем објективан, указивао сам да су 

узроци лошег здравља изузетно сложени, да је то скоро у потпуности ван 

компетенција Вас лично, и Вашег министарства, објашњавајући да било ко да 

је на Вашем месту, не би могао нешто више учинити. Дакле, нико ко се разуме 

у ову материју, не може Вас лично окривљавати за здравствено копњење 

Србије. Једноставно, Ви сте потпуно немоћни пред свемоћним тајкунским 
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У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 

51/09) Оснивачка скупштина удружења ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

ПРАВА , која је одржана 12.2.2010 године  у  Београду  

донела  је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о избору  ___ТОМИСЛАВА  _________КРСМАНОВИЋА_____________________   

____________________________________, 
(име)     (презиме) 

 

ЈМБГ 2 0 0 7 9 3 6 7 1 0 2 1 4 , са пребивалиштем и адресом 

 

__БЕОГРАД_________________________, __Станка Пауновића 

______________________________ _____70__________ 
 (место)                                                       (улица)                              (број) 

 

за председника Управног одбора и  лица овлашћеног за заступање удружења 

 

________ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

ПРАВА__________________________________________________________________ 
(навести назив удружења) 

 

 

 

 Оснивачка скупштина донела је одлуку једногласно.  

 

 

 

У ___Београду  12.2.2010 године_________________, _____________ 

               (место)   (датум) 

 

  

          

   

Председавајући Оснивачке скупштине 

 

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС―, 

бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 12.2.2010 у Београду, усвојен је 

следећи: 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ 

 

Оснивачи:  

1.Tомислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, 11090, Београд 

2. Десанка Митановска , Вукасовићева 81, 11090, Београд 

3. Милан Крсмановић, Теодосијева 2, Београд 

4.Живојин Бузанкић,19317 село Мокрање,Општина Неготин, ул.Стевана Мокрањца 

55 

5.Миладин Шаловић, Јурија Гагарина 75, Београд, број личне карте, 1804949710187   

6. . Миле Димитријевић, 12304 Кладурево 

7. Ноле Лекај, Високог Стевана 2, 11.000 Београд. 

8. 

9. 

10. 

 

оснивају удружење Покрет за заштиту људских права, Београд, Станка Пауновића 

70. 

 

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева заштите људских права ( 

наведених у статуту)  у складу са одговарајућим   одредбама статута удружења.                                                                                                                            

За заступање удружења овлашћен је: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, 

11090, Београд.. 

 

Оснивачи: 

 

1. Томислав Крсмановић, број личне карте  2007936710214,                  

2. Десанка Митановска, број личне карте  3105953715381 

3.Милан Крсмановић, Теодосијева 2, Београд, број личне карте 

2602981710093 

4. Живојин Бузанкић, 19317 село Мокрање ,Општина Неготин, ул.Стевана 

Мокрањца 55,   број личне карте 3103951500059,  

5 Миладин Шаловић,Јурија Гагарина 75, Београд, број личне карте, 

1804949710187   

6. Миле Димитријевић, 12304 Кладурево,  

7. Ноле Лекај,  

8. 

9. 

10. 
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Документ број 281. 

 

З А П И С Н И К 

СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ  

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА‖ 

(„MOVEMENT FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ‖) 

 

 

У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 

51/09) и чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења 

Регистра удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у 

Оснивачком одбору, приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Удружења 

грађана ―Покрет за заштиту људских права‖( Movement for the Protection of Human 

rights).. 

 

Оснивачки одбор Удружења у саставу: 

1. Томислав Крсмановић 

2. Десанка Митановска 

3. Милан Крсмановић 

4. Живојин Бузанкић 

5. Миладин Шаловић 

6. Миле Димитријевић 

7. Ноле Лекај 

8.  

9.  

10. 

11. 

12 

 

 

сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан  12.2.2010  године са почетком у 

18 часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Београду, у улици Париска 

20. Иницијатор, Томислав Крсмановић, након што је утврђено да Оснивачкој 

скупштини присуствују сви оснивачи, отворио је заседање оснивачке Скупштине и 

предложио дневни ред на усвајање.  

 

Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред: 

 

1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара; 

2. Задаци и циљеви удружења грађана ― Покрет за заштиту људских права 

(„Movement for the Protection of Human Rights).и доношење акта о оснивању 

Удружења; 

3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу статута 

и усвајање Статута; 

4. Избор органа удружења; 

5. Избор председника и подпредседника управног одбора; 

6. Разно. 
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Документ број 282. 

Др. Обрен Цицовић                                                                           11.2.2010 godine   

Pokret za za?titu ljudskih prava, predsednik   

Tel.3511829;Mob.tel - 064 - 3095176 ;  Pokret@eunet.yu , www.tomisla vkrsmanovic.com   
  

  

PODELA KOSOVA - NAJGORE RE?ENJE.   

VULGARNA PREVARA SRBA   

  
Ukoliko do?je do podele Kosova, tj da sever -  Kosovska Mitrovica pripadne   

Srbiji, a ostatak Albancima, ili da se kombinuje sa jugom Srbije, ili sa Republikom  
srpskom, to bi bilo najgore  re?enje po Srbiju? Desila bi se krajnje vulgarna prevara  

na?e dr?ave i na?eg naroda. Jer bi prihvatili na?elo da se cepa ustavni integrtitet  
Srbije, kr?i me?unarodno pravo. Dobili bi samo mali deli?, a izgubili oko skoro 15%  
na?e dr?avne teritorije.   

  

Veli ko zlo je ?to bi tako bili obilato nagra?eni srpski tajkuni, oni imaju tapije na  

rudna bogatstva severa Kosova, Srbija i Srbi bi izgubili 15 % svoje teritorije,  
nezaja?ljivi povr?ni tajkuni bi dobili basnoslovno bogatstvo, na u?trb Srbije. Ustvari  

to bi im  bila nagrada ?to su u vreme Tita i Milosevi?a, dok su iz senke programirali    

dana?nju sveop?tu stradaniju, gurali Kosovo u ruke Albancima. Njima   

nagrada ?to su drugima dali Kosovo, Srbiji otimanje Kosova.   
  

Jo? ve?e je zlo ?to bi tako bili u Srbiji ohrabren i svakojaki neformalni   

centri mo?i, kriminalci, mafija?i, tajkuni. A neformalni centri mo?i su    

proizveli ovu krizu, oni je pothranjuju svakodnevno, na svakom koraku,    

na svaki na?in.   

  

I ovo je jo? jedan dokaz da kriminalci imaju jaku podr?ku, da su   

i nstrumentalizovani da destablizuju i slabe Srbiju i Srbe.   
  

Podela Kosova bi ubrzala rastakanje Srbije i slabljenje, propadanje   

srpskog naroda. Jer bi sli?no tra?ile druge regije, Vojvodina, Ra?ka oblast, jug  
Srbije. Prouzrokovala bi dalju balkanizaciju, po thranjivala nove   

mrznje, pripremala nove ratove na Balkanu. Sve uz asistenciju   

me?unarodne zajednice. A na ?tetu svih naroda ove regije.   

  

Podela Kosova je najgore re?enje. Izgleda da je cilj svih ovih pregovara   

bio ustvari tvr?enje pazara, da mi naivni pri hvatimo podelu Kosova,   

navodno"bolje i?ta nego ni?ta".   

  

Ne! Nikako!. Kosovo je na?e po na?em Ustavu i me?unarodnom pravu. Ne   

dozvolimo da nas jo? jednom varaju doma?i plja?ka?i i njihovi strani   

mentori. Ko se sve nije izre?ao nad jadnom snemo?alom i raspam e?enom   

Srbijom. Nevinost bez za?tite. Porodica bez roditelja.   
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Документ број 283. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, tel. 011-3511829; Mob. tel.064-3095176 

Pokret@ eunet.rs; Licni web-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 Postovana gospodjo Djukanovic, 

 

Najzad da komuniciramo o nasim omiljenim temama razvoja turzima i projekata u vezi 

naseg rodnog kraja, nase Drine, i veze dve obale Drine, Bosne i Srbije. Prenesite moje 

najbolje zelje Vasem suprugu, i poljubite Vasu malu cerkicu. 

 

Imam konkretne turisticke predloge, pre nego sto Vam ih saopstim da Vam kazem 

podatke o Vasim Djukanovicima, otkud oni na Drini, kada su tamo dosli, odakle. Naime, 

ja sam izdao 2004 godine reprint knjige dr.Ljube Pavlovica SOKOLSKA NAHIJA, koja 

je izdata prvi put 1930 godine u izdanju ondasnje Srpske akademije nauka ( Ljuba 

Pavlovic je bio direktor gimnazije u Sapcu, i sve do 1930 godine je u vise navrata 

obilazio ondasnju Sokolsku nahiju, koja je tada obuhvatala desnu obalu Drine u Srbiji od 

Bajine Baste do Zvornika, dakle i selo Ljestansko, sa ciljem da istrazi odakle su tu dosli 

stanovnici toga kraja, ima neverovatno mnogo podataka, i o Djukanovicima). Ljestansko 

se pominje na desetak strana, na stranama 413, 414, i 415 je detaljno opisano ovo selo. 

Nigde u Ljestanskom nema porodice prezimena Djukanovic, ali ih ima u vise susednih 

sela-Godecevu,Uzovnici, Gracanici, Borini, ima ih najvise u Vardi, i Kruscici, to su sela 

u blizini Ljestanskog, ali van drinske regije.Vode poreklo iz Crne Gore. Vasih nije bilo u 

Ljestanskm sve do 1930 godine, verovatno su dosli u Ljestansko tek posle istrazivanja 

Ljube Pavlovica. Moguce da su dosli iz Varde ili Kruscice. Ispitajte. 

 

Sada o turizmu. Imam nekoliko predloga: 

 

1.Ostrva u Drini, selo Uzovnica. 

 

O meni imate detaljne podatke u mome vebu, pogledajte-www.tomislavkrsmanovic.com.  

 

Vrlo dobro sam uveden u opstini, kod ljudi, imam rodjake sa obe strane Drine( moja 

majka je iz Bratunca-Srebrenice, RS-Bosna), u duzini od oko 100 km, od Bajine Baste i 

Skelana niz Drinu do Zvornika. 

 

Od 2004 kao ekonomista u penziji, zaljubljenik u Drinu i rodni  kraj, sam poceo da 

dovodim turiste na Drinu, Opstina Ljuibovija. Otisao sam aprila 2004 godine u Opstinu u 

Ljuboviji i rukovodiocima opstine predlozio da dovedem turiste jer nema komercijalnih 

raftingasa (onih koji se spustaju niz Drinu u gumenim camcima), nema planinara, nema 

seoskog turizma..Rekli su mi: DOVED IH.Odmah sam dosao u Beograd i poceo da 

kontaktiram telefonom poznanike, planinarska drustva, penzionere, studente, sportiste, i 

slicno . Povezao sam se sa camdzijama u Ljuboviji, jednodnevni spust je bio 500 dinara, 

meni 70 dinara. Nasao sam mnogo onih koji su to leto dosli da raftinguju, krenuo je dakle 

komercijalni rafting splavarenje( pre toga bilo nula, sem Drinske regate, ali koja je bila 

besplatna). Doveo sam veliki broj seoskih turista, smestao sam ih u rodnom selu moga 

pokojnog oca Uzovnica , u kucama mestana koje su velike, nove, struja, grejanje, 
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Документ број 284. 

 

Томислав Крсмановић                                                                     28.2 20010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

Овога пута сам слободан да Вам  доставим: 

 

-Збирка САОПШТЕЊА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА из 

1995-1997 године ( уз напомену да се ради о копији, оригинал је однет 2000 

године). 

-моји лични текстoви: Бернар Кушнер врши притисак на Београд да призна 

независно Косово, Подела Косова најгоре решење, О чему се ради у 

Сребреници. 

 

Почећу да Вам достављам и  друге прилоге. 

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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-4 март 2010.године Јован Јовановић.

 

 

 

Tomislav Krsmanović,                                                                             4.3.2010 godine                                                                                           

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd ( molim odgovor slati na ovu adresu )                                                                                                             

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176; Drina turizam-Pokret@eunet.yu; 

http://solair.eunet.yu/~tom,  

 

 

VPC‘‘ SAVA-DUNAV‘‘ 

Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DAVANJE U ZAKUP DODATNIH 10 METARA 

DUŢINE, i 15 METARA ŠIRINE NA DRINSKOM OSTRVU  KRSMANOVIĆA 

ĈAGELJ , u  SELU UZOVNICA, OPŠTINA LJUBOVIJA, SRBIJA. 

 

 

POŠTOVANA GOSPODO, 

 

Hvala na dosadašnjoj podršci i konstruktivnom pristupu. Pozivam se na vaše 

Mišljenje za izradu Akta o urbanistiĉkim uslovima za ureĊenje dela drinskih 

ostrva‘‘ Crni vir‘‘ i Krsmanovića Ĉĉagelj‘‘ u selu Uzovnica –opština Ljubovija broj 

3572 od 27 marta 2009 godine.  

 

Ĉime sam , ispunio uslove da podnesem  ZAHTEV ZA ZAKUPNINU, što sam  

uĉinio, u kontaktu sam sa vašom saradnicom gospoĊom Tanjom Spasić, vaša ekipa 

treba ovih dana ĉim proĊu poplave da izaĊe na teren da obavi potrebne radnje. 

 

Ovoga puta vam se obraćam ovim ZAHTEVOM da mi odobrite davanje u zakup 

još dodatnih 10 metara duţine i 15 metara  širine( dubine) na Drinskom ostrvu 

zvanom ―KRSMANOVIĆA ĈAGELJ‖, koje se nalazi u selu Uzovnica  ( po rodnom 

zaseoku KRSMANOVIĆ naspram ostrva). Ranije podneti zahtev koji ste vi 

prihvatili se odnosio na pošumljeni deo  koji gleda na RS ( ranije Bosnu), u duţini 

od 30 metara, 15 metara dubine, naspram  njive i kuće Dragoljuba Krsmanovića. 

Molim vas da  odobrite u zakup ovih dodatnih 10x15 metara, koji su locirani u 

nastavku ranije zahtevanog prostora, odmah se na njega povezano nastavljaju 

naniţe, niz Drinu, ka njivi Milanke Mitrović. Na ovom dodatnom prostoru bi bila 

postavjena improvizovana sojenica 6x6 metara, koja bi poĉinjala od 2 metra visine  

iznad kritiĉnog vodostaja, iskljuĉivo za rekreativne svrhe ( za srodnike, bez bilo 

kakvih komercijalnih aktivnosti). 

 

U nadi da ćete izaći u susret. Time ću ( ćemo) vam pomoći u oĉuvanju ĉiste Drine, i 

u ostvarenju drugih vaših zacrtanih ciljeva i  zadataka. Ovo ostrvo će tako biti 

saĉuvano da bude ĉisto, spašeno od erozije, seĉe drveća, i doći će do snaţnog poleta 

turizma na Drini i u ovom delu Srbije. Ocekujući vaš odgovor na gornju adresu.  

 

s'poštovanjem, Tomislav Krsmanović  
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-  

Томислав Крсмановић                                                                     29.2 20010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-

3095176, Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

Настављам да Вам достављам податке и  друго, сходно мојим могућностима 

копирања, то су записани трагови од 1940 до данас, а од 1950 подаци о моме  

личном супротстављању детета, које се из године у годину, из деценије у 

деценију, претварало у борбу младића, затим одраслог човека, која траје  до 

данас, и наставља се. СВЕ ЋУ ДОСТАВИТИ:  

 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА У СРЈ 1999 године.( 

у следећим доставама биће сви годишњи извештаји до данашњих дана). 

-мој лични текст: СРБИЈА И  МЕЂУНАРОДНА  ЗАЈЕДНИЦА 

-допис професора Кена Скуланда Милану Панићу, на енглеском,  од 9 

новембра 1995 године.  

-Брошура WHITE BOOK, Movement for the Protection of Human rights, Januar 

1994 godine, na engleskom. 

 

Почећу да Вам достављам и  друге прилоге. 

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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Исти овакав допис је упућен и  Зорици Булатовћ, заменици  председника Вишег суда,и 

Драгољубу Албијанићу председнику Вишег суда,  

Документ број 286. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                         9 .3. 2010 godine   

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik, S. Paunovića 70, Beograd, tel.3511829; 

Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Liĉni web- www.tomislavkrsmanović. com 

 

Gospodin Milan Miloševski, sudija 

VIŠI SUD, Beograd.- P-2228/10 
 

POVODOM  VAŠEG  JUĈERAŠNJEG  

RAZGOVORA  SA  SUDSKIM  VEŠTAKOM  

PROFESOROM  DOKTOROM  STEVANOM  

PETROVIĆEM ( Broj predmeta : TUŢBA ZA NAKNADU ŠTETE, P-

2228/10, ,sudija Milan Miloševski). 
 

Poštovani  gospodine Miloševski,  

 
( Napomena: Dopis  ove sadržine je takoĊe upućen:  

 -Predsedniku Višeg suda gospodinu Dragoljubu Albijaniću, 9.3..2010 godine 
-Zamenici predsednika Višeg suda Zorici Bulatović, 9.3..2010 godine) 
 

Izraţavam Vam zahvalnost što ste juĉe 8 marta ove godine od 11 do 11 ĉasova i 55 

minuta  odobrili vrlo konstruktivan i  koristan razgovor sudskom veštaku u ovom 

predmetu dr.Stevanu Petroviću, psihijatru. UbeĊen sam da će prava uputstva koja 

ste mu tom  prilikom dali, Vaš vrlo struĉan i konstruktivan pristup, dopineti da se 

ovaj maratonski decenijski postupak ŠTO PRE privede kraju. Što će biti još jedan 

dokaz da će reforma sudstva zaţiveti, i da će naša zemlja najzad krenuti putem 

demokratije i  implementacije evropskih koncepata poštovanja zakona i ljudskih 

prava. 

 

Molim Vas gospodine SUDIJA, da budete  ljubazni da ŠTO PRE, kako ste obećali 

dr.Petroviću ( jedan zanimljiv detalj-on je bio u vremenu 1971-1973 godine na 

duţnosti pishijatra J.B.Tita), dostavite taksativno sva pitanja na koja on treba da 

prikupi sve što treba iz relevantnih izvora, on će to NAJHITNIJE pribaviti. 

 

Ujedno iskazujem jednu molbu: da se dr.Petrović i ja dogovorimo meĊusobno o  

visini njegove tarife ( vrlo sam skromnih primanja). Dozvolite da Vam predoĉim da 

je dr.Petrović na spisku sudskih veštaka, on je prošle nedelje imao roĉište, stalno ih 

ima. Tim povodom sam bio novembra ( pribliţno) prošle godine u Ministarstvu 

pravde, to je potvrĊeno ( zapis postoji u dosijeu sudije Dubravke Milošević). 

 

Na kraju, da Vas zamolim da ŠTO PRE zakaţete roĉište,  da se postupi po zakonu, 

te da Viši sud donese ŠTO PRE zakonitu odluku. 

 

S‘ poštovanjem                                                               Tomislav Krsmanović 



2420 
 

-  

 

Документ број 287. 

 

 

Документ број 288. 

                                                         ИЗЈАВА 

 
ЈА ДОЛЕ ПОТПИСАНА АЛЕКСАНДРА ПЕШИЋ КРСМАНОВИЋ,  

Теодосијева 1, Звездара, Мали Мокри Луг, број личне карте  м156358, 

потврђујем на овај начин да мој бивши супруг Томислав Крсмановић, из 

Београда, са станом у улици Станка Пауновића 70, даје сваког месеца мени на 

име издржавања нашег незапосленог сина Милана Крсмановића( 1981) износ 

од 10.000 (десет хиљада динара). 

 

У Београду 15.3.2010 године                        Александра Пешић Крсмановић 

Томислав Крсмановић                                                              11.3.2010 године 

Покрет за заштиту људских права, председник 

Станка Пауновића 70, 11090 Београд 

Тел.011-3511829; Моб.тел.064-3095176, Покрет@eunet.rs 

www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

Драги Јово,   

 

У прилогу: 

-ОВЛАШЋЕЊЕ за Јована Јовановића 

-РЕШЕЊЕ Агенције за привредне регистре број.БУ 363/2010 од 05.03.2010 године 

-СТАТУТ НВО Покрет за заштиту људских права. 

 

Молим те направи ПЕЧАТ онако како пише у Члану 21 Статута  у прилогу, у два 

примерка, један за тебе, један пошаљи мени.Касније ћемо видети да направиш 

печат за тебе са местом ШАБАЦ. Када добијеш ове материјале , јави ми да 

потврдиш. 

 

Поздрав  

Тома 
Покрет за заштиту људских права                                                    11.3.2010 године 

Станка Пауновића 70, 11090 Београд 

Тел.011-3511829; Моб.тел.064-3095176, Pokret@eunet.rs. 

 

 

 

                                                              ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

Покрет за заштиту људских права је на састанку Управног одбора дана 14 фебруара 

20010 у Београду одлучио да на основу Статута и закона наименује господина 

Јована Јовановића, Хајудук Вељка б.б, 5.000 Шабац, за ПРЕДСТАВНИКА -

ПРЕДСЕДНИКА Покрета за заштиту људских права за Северозападну  Србију са 

седиштем у Шапцу. 

 

Томислав Крсмановић, председник  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

VII. П.бр.2228/10 

Дана, 8.3.2010.године 

Б Е О Г Р А Д 

 

МОЛБА СУДУ 

Поводом овог вашег РЕШЕЊА  о висини износа који тужилац 

треба да уплати на име трошкова судског вештачења од стране 

психијатра у вези претрпљеног страха и душевног бола у овој 

правној ствари, којим ми је наложено да поред већ уплаћених 

10.000 динара, уплатим још износ од 20.000 динара, позивајући се 

на чланове 19-21 ЗПП, Глава дванеста ТРОШКОВИ 

ПОСТУПКА, молим СУД да преиспита ову одлуку у смислу 

давања олакшица .Убеђен сам да ће бити донета законита одлука 

у овом поступку за обештећење, па да ће и на тај начин бити 

могуће у том моменту покрити трошкове вештачења и поступка. 

Као аргументе наводим моје имовинско стање:  

1.месечни износ моје пензије је релативно низак 

2. од непокретности имам стан од 33 квадратна метра, који сам 

добио од предузећа 1997 године када сам имао 61 годину старости. 

3. месечно дајем незапосленом  сину Милану Крсмановићу ( 

1981), Теодосијева 2, Београд, у просеку око 10.000 динара ( 1981 

годиште)-без судске одлуке 

4. помажем моју често незапослену сестричину Валерију Дашић ( 

1970), Канарево брдо 44, Београд, и њену ћерку Теодору ( 1995), 

Валеријиног покојног мужа Бобана Двокића ( 1970) су пре три 

године убили криминалци 

5. истрошио сам се и задужио до крајности око трошкова лечења 

моје покојне сестре Надежде Иванковић( 1946-јануар 2010) 

6. у дуговима сам, живим на кредит 

7. и чекове многи још нису пристигли. 
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Tомислав Крсмановић                                                                      22. 3. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, председник, С.Пауновића 70, Београд, тел. 

3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- 

www.tomislavkrsmanović. com 

 

 
 

Господин Милан МИЛОШЕВСКИ , судија  
ВИШИ СУД, Београд. 

 

Поштовани господине Милошевски, 

 

У прилогу : 

-допис заменика вршиоца функције председника суда судије Зорце Булајић,  од 

15.03.2010 године ( олакшице накнаде трошкова). 

-мој допис госопођи Булајић од 22.3.2010 године. 

 

Молим Вас ДА БУДЕТЕ ЉУБАЗНИ ДА НАЈХИТНИЈЕ ДОСТАВИТЕ  

др.ПЕТРОВИЋУ, ВЕШТАКУ, ОНО ШТО СТЕ ОБЕЋАЛИ ПРИЛИКОМ ВАШЕГ 

РАЗГОВОРА СА ЊИМ ЈОШ ПРЕ СКОРО ДВАДЕСЕТАК ДАНА-ТАКСАТИВНО 

НАВЕДЕНА СВА ПИТАЊА НА КОЈА ОН ВАМА ТРЕБА ДА ДА ОДГОВОР. ОН 

ЋЕ ВАМ ОДМАХ ПОСЛАТИ ОДГОВОРЕ. МОЛИМ ВАС ГОСПОДИНЕ 

СУДИЈА , ДА БУДЕТЕ ЉУБАЗНИ ДА НЕ ПОСТАВЉАТЕ  ДОДАТНЕ ЗАХТЕВЕ 

ЗА ВАНКАБИНЕТСКИМ ДОДАТНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И 

КОНТАКТИМА, ЈЕР БИ ТО МОГЛО ВРО ЗНАЧАЈНО ПРОДУЖИТИ 

ПОСТУПАК, ДР.ПЕТРОВИЋ ИМА ЦЕЛОКУПНУ ДОКМЕНТАЦИЈУ  И СВЕ 

ШТО ТРЕБА, ДА  ОДМАХ ОДГОВОРИ НА ВАША ПИТАЊА. Молим Виши суд 

да поступи по закону, да одговори на мој допис д 15.03.2010 у вези олакшица 

плаћања награде вештачења,  и да по пријему допуњеног Налаза вештака 

др.Петровића, ОДМАХ закаже рочиште, и да НАЈХИТНИЈЕ приведе крају ово 

развлачење и флагрантно безакоње које траје од 1994 године. 
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Документ број 291. 

 

VIŠI SUD U BEOGRADU  

REPUBLIKA SRBIJA ( REH.BROJ 82/10) 

GOSPOĐA BELOVIĆ JASNA, SUDIJA 

Pozivam se na moj podnesak Predsedniku Okruţnog suda u Beogradu od 

26.10.2009 godine ( tadašnji broj 322/06), i na ranije podneske od momenta 

podnošenja ovoga Zahteva za rehabilitaciju još 2004 godine. Uprkos ĉinjenice da 

sam ZAHTEV tada podneo striktno poštujući odredbe Zakona o rehabilitaciji, još 

nisam dobio odgovor. 

 

Ponovo predoĉavam da sam bio ţrtva zloglasne zloupotrebe psihijatrije u politiĉke 

svrhe, što je zloĉin protiv ĉoveĉnosti ‗‘vrsta gasne komore‘‘-kako je kazao 

Solţenjicin. Detaljni pravno sudski dokazi su dati u podnesku od 21.2.2008 

godine: 

-kada se radi o zloupotrebi psihijatrije: Potvrda o nasilnoj hospitalizaciji u PB Laza 

Lazarević br.15876 od 17.10.1978 g.g, dgz-297,9 , Presuda sudije za prekršaje 

Opština Rakovica od 1.9.1977 dg. Paranoidna šizofrenija. Ovi nalazi su sudski 

pobijeni MIŠLJENJEM Sudsko-psihijatrijskog  odbora Medicinskog fakulteta u 

Beogradu PETOM OPŠTINSKOM SUDU U BEOGRADU od 20.4.1982 godine, sa 

NALAZOM-Uračunljiv. Paranoidna šizofrenija je neizleĉivo duševno oboljenje –

podrazumeva trajnu neuraĉunljivost. Oĉigledno da sam bio ţrtva bezakonja. Bio 

sam potom u tri navrata prekršajno osuĊen zbog delikta mišljenja, a neuraĉunljiva 

osoba ne moţe biti osuĊena, bio sam kandidat za predsednika Srbije na 

neravnopravnim izborima decembra 1990 godine, predsednik sam ugledne NVO 

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

zapaţenih knjiga, dobitnik znaĉajnih meĊunarodnih priznanja.  

-priloţeni su u pomenutom podnesku dokumenti i  pravni dokazi, ili sudske 

presude, da sam  bio ţrtva prekršaja domaćih zakona  meĎunarodnog prava 

jer sam  bio osuĎen u tri navrata zbog verbalnog delikta-, i proganjan na 

druge načine zbog izraţavanja mišljenja-videti pomenuti podnesak. Izvolite 

izvršite uvid u vrlo voluminozni dosije Tomislav Krsmanović, pri SDB, u 

kome stoje podaci o decenijskim kršenjima mojih prava iz ideoloških i politiĉkh 

razloga, zbog nenasilnog izraţavanja mojih mišljenja.( Ja sam pre nekoliko godina 

izvršio uvid, uz dozvolu SDB). 

 

Meni je ţivot decenijama bio upropašćavan i mojoj porodici. Bio sam 

ţrtva teških decenijskih progona i povreda mojih prava iz politiĉkih i ideoloških 

razloga, u vremenskom periodu navedenom u podnesku, pa sve do dana stupanja na 

snagu ovoga zakona. Krajnje je vreme da se sa mene opere ova ljaga, da budem 

rehabilitovan i  da ţivim u miru. Ja sam pošten graĊanin, i dokazani patriota, borac 

za  pravdu i ljudsko dostojanstvo. U nadi da ćete NAJZAD NAJHITNIJE postupiti 

po zakonu, prekinuti razvlaĉenje, ĉime ćete dokazati da je reforma sudstva zaţivela 

U Beogradu 29.3.2010 godinhe       Tomislav Krsmanović 
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Документ број 292. 

Tомислав Крсмановић                                                                      19.4. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, С.Пауновића 70, Београд, тел. 3511829; 

Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanović. 

com 

 
 

Господин МИЛАН МИЛОШЕВСКИ, судија 

Виши суд 

 

СКОРО ОСАМ МЕСЕЦИ ОД ПОСЛЕДЊЕГ 

РОЧИШТА-шеснаестогодишње смишљено 

развлачење се наставља. 
 

Обештећење: ВИШИ СУД П.бр.2228/10 
 

Обавештавам да је претходно рочиште у Првом општинском суду одржано 

септембра прошле године, улазимо у  осми месец од тада, а још није заказано 

ново рочиште. Ако се зна да овај поступак траје од 1994 године, очигледно је да 

се развлачење наставља. Реформа правосуђа никако не може бити оправдање. 

Одређено је да платим трошкове надокнаде за вештачење судском вештаку од 

30.000 динара, супротно од онога што смо се др.Петровић, психијатар, и ја били  

сложили, да то буде 10.000 динара. Доставио сам СУДУ и ВАМА доказе о моме 

имовном стању, да нисам у стању да то платим ( иако сам позајмио и платио),  

суд није ни одговорио. 

 
Обавештавам ВАС да се настављају ускраћивања мојих других законских 

права, не само када се ради о овом судском поступку, него и на друге начине, 

што је доказано и документовано у ЗАХТЕВУ ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ . 

Предочавам да овакви незаконити поступци трају дуги низ година, ради се о  

добро програмираној , перманентној серија прекршаја, у једном пакету,  који 

сви заједно чине једну компактну целину, да су ова истоврсна дела 

координирана од истих од закона одметнутих сегмената политичке моћи, који 

из илегале настављају да дају неформалне директиве против појединих 

грађана, овога пута против мене, то чине са умишљајем, због истих разлога, на 

истом простору. 

 

Ја сам жртва организованог  криминала. 

 

Захтевам од ВАС, ДА У ГРАНИЦАМА ВАШИХ ОВЛАШЋЕЊА И 

КОМПЕТЕНЦИЈА интервенишете: 

-да се ШТО ПРЕ закаже рочиште 
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Tomislav Krsmanović                                                                                   20.4.2010 g.  

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd                                                                                                            

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com, Tomislav Krsmanović, Vikipedija. 

 

 

Gospodinu, GospoĊi 

VPC‘‘ SAVA-DUNAV‘‘ 

Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

Poštovani, Poštovana,  

 

Pozivam se na vaše Mišljenje za izradu Akta o urbanistiĉkim uslovima za ureĊenje 

dela drinskih ostrva‘‘ Crni vir‘‘ i Krsmanovića Ĉagelj‘‘ u selu Uzovnica –opština 

Ljubovija broj 3572 od 27 marta 2009 godine, i na druge vaše dopise i odluke, videti 

dalje hronologiju dogaĊaja. 

 

Dozvolite da Vam zahvalim za razumevanje i podršku u mome angaţmanu za 

unapreĊenje zaštite reĉnog korita reke Drine u rodnom kraju moga oca, za ĉistu 

reku i prirodu u selu Uzovnica kod Ljubovije, Srbija. Što je ujedno inicijalna 

valorizacija našeg dragulja reke Drine, potencijalno vrlo znaĉajnog turistiĉkog 

receptivnog faktora, naţalost zapostavljenog. Time podrţavate  ne samo mene kao 

pojedinca, nego se zalaţete za ekonomsko oţivljavanje ovoga kraja Srbije. Kao što 

sam napomenuo u prethodnim podnescima, skoro šest godina kako kao penzioner 

skromnih primanja, volonter, radim na razvoju turizma u  ekonomski nerazvijenoj 

Opštini Ljubovija, ulaţem vreme, trud, energiju, neka minimalna sredstva, naveo 

sam postignute rezultate, i dao reference gde se moje tvrdnje mogu proveriti.  

 

Vaša podrška je vrlo korisna, nadam se da ćete shvatiti o ĉemu se radi, i da ćete 

optimalno izaći u susret mojim zahtevima, i tako mi omogućiti da se još više 

zaloţim, tu je i moj sin, a imam i znaĉajnu podršku lokalnih  zajednica. Rezultati će 

biti sve znaĉajniji. 

 

Evo već više od dve godine kako saraĊujem sa Vašom ustanovom, povodom moga 

zahteva da dobijem na korišćenje deliće dva ostrva u selu Uzovnica, jedno od ova 

dva ostrva Krsmanovića ĉagelj, su bile njive moga pradede Milića Krsmanovića,  

veliki povodanj 1896 godine je izmenio tok Drine, katastar se vodi  tek od 1933 

godine, tako da je to de facto imovina Krsmanovića, ali de jure je drţavna svojina. 

Sliĉno je i sa ostrvom Crni vir, koje je bilo imovina roĊaka Polića i Kojića, sada je 

drţavna svojina takoĊe.  

 

U prilogu hronologija dogaĊaja, sve je hronološki navedeno šta sam podnosio Srbija 

vode od poĉetka,  kao i odgovori Srbija vode, i sve akcije sa drugim sudeonicima, u 

vezi ovoga ZAHTEVA SRBIJI VODE. 



2426 
 

 

Документ број 294. 

Rade Tomić                                                                                                       30.4.2010 godine 

 

 

GospoĊa NATAŠA MILIĆ, 

VPC "Sava-Dunav" 
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 

 

 

Predmet: ZAHTEV  ZA  DOBIJANJE  SAGLASNOSTI  ZA  IZGRADNJU MALE 

SOJENICE I ZAŠTITU  OD ZAGAĐIVANJA I UREĐENJE  DRINSKOG 

OSTRVA‖KRSMANOVIĆA ĈAGELJ‖ U SELU UZOVNICA , OPŠTINA LJUBOVIJA, 

SRBIJA 

 

POŠTOVANA GOSPOĐO MILIĆ,   
 

Već više godina radim zajedno sa roĊakom Tomislavom Krsmanovićem na ostvarivanju  smernica osnovnih 

delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća ―SRBIJAVODE", kao delatnosti od opšteg interesa (definisana 

Zakonom o vodama i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i registru  jedinica razvrstavanja), u okviru toga pre 

svega zaštitu od zagaĊivanja(  preduzimanje mera zaštite vode od zagaĊivanja;  odvoĊenje otpadnih voda 

industrije, rudarstva, poljoprivrede i drugih vidova zagaĊivanja, osim atmosferskih voda, voda iz naselja i 

otpadnih voda domaćinstava) kao i zaštitu od štetnog dejstva voda(• zaštitu od poplava i leda; • zaštitu od 

erozija i ureĊenja bujica;• odvodnjavanje zemljišta;• regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima;• 

odrţavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda;•), i to kada se radi o drinskom ostrvu 

KRSMANOVIĆA ĈAGALJ u selu Uzovnica kod Ljubovije, znajući da vaša ustanova u okviru vaših 

ovlašćenja je zaduţena za ove zadatke, tako pospešujemo ekologiju i osnovicu za razvoj turizma u ovoj 

nerazvijenoj opštini Srbije. U okviru ureĊenja ovoga ostrva sam bagerom osiguravao bedeme ostrva da ih 

matica ne osipa , nasipao  šljunak i zemlju, krĉio put i putanje, raskrĉivao šikaru , ureĊivao seosku plaţicu, 

napravio na ostrvu WC, osiguravao prelaz na ostrvo kada je dnevni visok vodostaj,  itd. 

 

MOLIM VAS da mi date vašu SAGLASNOST za dobijanje prostora da na ovome ostrvu u rodnom selu 

sazidam malu sojenicu iskljuĉivo u rekreativne  svhre, za odmor i boravak porodice, roĊaka i prijatelja, a 

nikako ne u komercijalne svrhe , i to: 

 

-lociranu na ostrvu KRSMANOVICA ĈAGELJ ( po rodnom zaseoku KRSMANOVIĆ naspram ostrva, 

Tomići su nastali od Krsmanovića), u duţini od 10 , dubina-širina 15 metara,  da se moja lokacija odmah 

nastavi nizvodno na lokaciju odobrene Tomislavu Krsmanoviću, ali ne na obali ostrva prema RS, nego u 

sredini ostrva.  

 

Ovaj prostor bi obezbedio moju stalnu prisutnost na ostrvu tokom pola godine ,u skladu sa zakonskim 

propisima pod nadzorom Opštine Ljubovija. 

 

Uz ovaj ZAHTEV prilaţem Topografsku kartu  gde se vidi ostrvo razmere 1:25.000, i Situacioni plan gde su 

upisana ostrva. 

 

Detaljni podaci i druga sva dokumenta se nalaze u ZAHTEVU Tomislava Krsmanovića koji ste bili tako 

ljubazni da usvojite. Ukoliko su potrebni dodatni podaci, ili dokumenta, izvolite me obavestiti, da ih ŠTO PRE 

pribavim. 
 

U nadi da ćete mi izaći u susret, i usvojiti ovaj ZAHTEV, da mogu u nastupajućoj toploj sezoni što pre 

sagraditi ovaj mali objekat.  Time ću vam pomoci u oĉuvanju ĉiste Drine, i u ostvarenju drugih vaših 

zacrtanih ciljeva i  zadataka. 
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Tомислав Крсмановић                                                                      30.4. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, председник, улица С.Пауновића 70, Београд, тел. 

3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanović. 

com 
 

 

Госпођа Зорица Булатовић, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВИШЕГ СУДА, 

Београд. 

 
Захваљујем на Вашем допису од 22.04.2010 .године, VI Су.189/10, слободан сам да Вас 

обавестим: 

-вештак психијатар др.Стеван Петровић, је доставио Вишем суду дорађено и 

допуњено мишљење 25.3.2010 , а претходно још крајем 2009 године. 

-ја сам уплатио накнадно захтевани износ од 20.000 динара на име трошкова вештака 

др.Петровића дана 25.3.2010 године, а претходни износ од 10.000 још крајем 2009 

године. 

 

Дакле др.Петровић и ја смо наше обавезе испунили ОДМАХ када је суд наложио. 

 

Очекујем да суд поступи благовремено, јер са моје стране нема разлога за поновно 

одуговлачење, јер је претходно рочиште одржано септембра прошле године, дакле 

пре осам месеци. Будући да долази сезона годишњих одмора, судови ће наставити 

непримерене деценијске навике  да рочишта заказују за позну јесен. И тако у 

недоглед.  Реформа судства не може бити разлог за одуговлачење, од 1994 године је 

било толико кадровских померања у судству Србије, што ми је увек навођено као 

разлог спорости. Учтиво захтевам од Вас, будући да овај поступак траје од 1994 

године, интервенишете у границама Ваших овлашћења и компетенција, да се ШТО 

ПРЕ   закаже рочиште, и ДОНЕСЕ законита одлука.                                                                        

 

                                                                                                         Томислав Крсмановић 
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REPUBLIKA SRBIJA 

VIŠI  SUD U BEOGRADU 

VII.II.br.228/10  

 

 Dopunjeno i doraĊeno mišljenje sudskog veštaka dr.Stevana Petrovića.    

Postupajući po nalogu  predmetnog sudije gospodina Milana Miloševskog  od 

8.03.2010 godine, da dopunim i razradim  taksativno, po stavkama, što se tiĉe nalaza 

moga VEŠTAĈENJA u pravnoj stvari tuţioca Tomislava Krsmanovića, protiv 

tuţene Republike Srbije, radi  procene nematerijalne šteta nastale usled  straha i 

duševnih patnji,  kojima je  tuţioc bio podvrgnut , tj. da za svaki oţalbeni abizivni 

dogaĊaj dam svoje mišlenje što se tiĉe istoga, o prirodi i intenzitetu straha i duševne 

patnje, te da tako dam relevantan materijal za sagledavanje osnovice radi procene 

nastalih šteta , izriĉem sledeći  detaljan iskaz po stavkama onako kako je 

formulisano u Tuţbi od 20.10.2008 godine. Ujedno dodajem , da nije potrebno 

nikakvo vankabinetsko dodatno istraţivanje u pojedinim ustanovama, jer u dosijeu 

tuţioca ima sasvim dovoljno relevantnih dokumenata, dokaza, datih svedoka i 

svedoĉenja. 

Predoĉavam da je tuţioc ţrtva zloglasne zloupotrebe psihijatrije u politiĉke svrhe, 

što je zloĉin protiv ĉoveĉnosti. Detaljni pravno sudski dokazi su dati u Tuţbi od 

20.10.2008 godine:   kada se radi o zloupotrebi psihijatrije: Potvrda o nasilnoj 

hospitalizaciji u PB Laza Lazarević br.15876 od 17.10.1978 g.g, dgz-297,9 , Presuda 

sudije za prekršaje Opština Rakovica od 1.9.1977 dg. Paranoidna šizofrenija. Ovi 

nalazi su sudski pobijeni MIŠLJENJEM Sudsko-psihijatrijskog  odbora 

Medicinskog fakulteta u Beogradu PETOM OPŠTINSKOM SUDU U BEOGRADU 

od 20.4.1982 godine, sa NALAZOM-Uračunljiv. Paranoidna šizofrenija je 

neizleĉivo duševno oboljenje –podrazumeva trajnu neuraĉunljivost. Oĉigledno da je 

tuţioc bio ţrtva bezakonja. Tuţioc je potom u tri navrata prekršajno osuĊen zbog 

delikta mišljenja, a neuraĉunljiva osoba ne moţe biti osuĊena, bio je kandidat za 

predsednika Srbije na neravnopravnim izborima decembra 1990 godine, 

predsednik je ugledne NVO Pokret za zaštitu ljudsih prava,(  još dve nevladine 

organizacije), pisac više zapaţenih knjiga, dobitnik znaĉajnih meĊunarodnih 

priznanja. Tuţioc poseduje pravne dokaze, sudske presude, da je bio ţrtva 

prekršaja domaćih zakona  meĎunarodnog prava jer je bio osuĎen u tri 

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

izraţavanja mišljenja-videti Tuţbu od 20.10.2008 godine. 

 

Prigovor o eventualnoj ZASTARELOSTI I ili NEDOSTATAKU PRAVNE 

LEGITIMACIJE je pobijen u prethodnim fazama postupka, videti  АNNEXE  - 
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Tomislav Krsmanović                                                                         6 мај  2010 g.  
Pokret@eunet.yu;  

Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com. 

 

 

SA  OVAKO  BOLESNIM  STANOVNIŠTVOM  BI 

ODAVNO  BANKROTIRALE  I  EKONOMIJE  

POJEDINIH BOGATIH ZAPADNIH  DRŢAVA. 

Troškovi zdravstva opustošili  ekonomiju. 

 
Dobro su poznati podaci o vrlo lošem zdravstvenom stanju stanovnika Srbije. Srbija je po 

negativnim zravstvenim pokazateljima u  vrhu evropske, a ponekad i svetske lestvice: što se 

tiĉe morbiditeta ( stope oboljevanja), mortalitete ( stope umiranja), saobraćajnih udesa, 

svakojakih nesretnih sluĉajeva, traumatizama. Ona je u vrhu i po broju invalidskih i 

starosnih penzionera; demografi i pojedini lekari spominju zastrašujuće brojke abortusa, 

kaţu: ĉitave Srbije su decenijama društvene raspamećenosti i nebrige otišle pod noţ 

ginekologa. A šta reći o raširenosti droge, alkoholizma, pušenja, o lošoj ishrani, lošim 

ţivotnim navikama štetnim po zdravlje, o duševnom zdravlju nacije i mladih, o siromaštvu? 

Ovome treba dodati belu kugu, starenje populacije, Srbija kopni. 

 

Sa jedne strane imamo ogroman, svakodnevno sve veći bro bolesnih i unesrećenih, kojima 

je potrebna hitna i kvalitetna medicinska nega.  

 

A sa druge strane, su naše zdravstvene ustanove  i potencijali koji su krajnje nedovoljni, što 

se tiĉe broja bolnica, bolniĉkih kreveta, lekara i medicinskog osoblja, opremljenosti 

medicinskim aparatima i instrumentima, lekova, ishrane, higijene, bolniĉkog  konfora.   

 

Siromašna drţava nema više novca. A bolesnih sve više ! 

 

Jednostavno, zdravstveni kapaciteti su odavno postali krajnje nedovoljni, naše zdravstvo je 

se zagušilo, istinski odavno puklo, na preglede se ĉeka dugo, do mesta u bolnicama se dolazi 

teško. A i ako se dobije mesto u bolnici, bolniĉka nega nije ona kakva bi trebala da bude; 

naţalost, iako je ogromna većina naših lekara struĉna i savesna, verna Hipokratovoj 

zakletvi, ima ih koji to nisu, široko su se odomaćili  pokloni i mito. Ako nema stimulacije, 

onda bolesnik ponekad moţe biti lišen ne samo ljudskog, nego i struĉnog medicinskog 

tretmana. A to znaĉi izgubi zdravlje ili ţivot. 

 

Zdravstvo je kolabiralo odavno, bez da je to reĉeno javno, to se '' mudro''krilo.  

 

Drţava je osiromašila iznurena svim i svaĉim, a naroĉito troškovima ''leĉenja''.  

 

Danas u Srbiji vlada istinsko rasulo u bolnicama i klinikama.  
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Tomislav Krsmanović                                                                         7. мај  2010 g.  

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik,  Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; 

Pokret@eunet.yu; Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic.com. 

 

 

O ĈEMU  SE  RADI  U  SRBIJI?  ŠTA ĈINITI?   
 

Mi smo ugroţeni kao nacija i kao pojedinci, naše je neprikosnoveno pravo na odbranu. 

Našem narodu preti nestanak, ako se ništa ne preduzme, prema procenama SANU, i naših 

demografa, za ĉetvrt veka Srbi bi mogli postati manjina u Srbiji, a za pola veka nestati. 

   

BITI  ILI  NE  BITI!  Umesto da se spašavamo, mi se svaĊamo, delimo, beskrajno 

diskutujemo o sporednim temama, svakojaka blebetala skreću paţnju sa najvaţnijeg, 

gubimo vreme u sterilnim prepucavanjima. Umesto da se koncentrišemo na 

suštinu:UDRUŢITI SE, SLOŢITI, PREŢIVETI, SPASITI  ZDRAVLJE, VITALNOST, 

OĈUVATI  SLOGU  PORODICE, PODMLADAK, DOĆI  DO NEOPHODNIH 

SREDSTAVA, NOVCA,  LEKOVA, HRANE, MEDICINSKE  NEGE, ODMORA, tj: 

SPASITI  SE  OD  MAFIJAŠA  I  SVAKOJAKIH  KRVOPIJA, koji na 

svakom koraku niĉu kao peĉurke posle kiše i postavljaju svoje zamke-mi se beskrajno 

sterilno prepucavamo i presipamo iz šupljeg u prazno. Srbija je oblepljena ĉituljama-a 

paţnja se skreće na HLEBA I IGARA, tj. HLEBA ZA NEKE , a igara za 

RASPAMEĆENE, siromašne, stare i bolesne.  

 

PreĊimo sa praznih reĉi na dela. UDRUŢIMO SE! Ĉitajmo i slušajmo paţljivo šta drugi 

kaţu i pišu, ne ĉitajmo u beskraj samo ono što smo sami mi napisali, ubeĊeni da smo 

najmudriji, najpozvaniji. Ne poţelimo da mi budemo novi lideri, novi KaraĊorĊe, voţd, ne 

trebaju nam nove voĊe, nego SLOGA SVIH. Uvaţavajmo jedni druge. 

 

Da bi se spašavali na pravi naĉin, prvo moramo da znamo O ĈEMU SE RADI u današnjoj 

Srbiji?  

 

Ovakvo današnje stanje nije nastalo samo od sebe, ono je rezultat neĉijih  uĉinaka. 

Slobodan sam da predoĉim da su ovi uĉinci osmišljeni, metodiĉno programirani. Narod to 

ne shvata, ne zna, ne proniĉe u to. Mi naţalost te uzroke nismo precizno ustanovili, i dalje 

caruju pogrešne dijagnoze, nije uraĊeno nauĉno validno istraţivanje, svašta se priĉa, 

trabunja, svakojake protuve i budaletine nagvaţdaju. Umesto da se da reĉ struĉnjacima i 

nauĉnicima- opstaju lutanja u magli. 

 

A ta spoznaja je najvaţnija. Otuda, usled nedostatka saznanja,  se nastavlja ubrzana 

agonija, koja nije ništa drugo, nego li samoistrebljenje. 

 

A ako nema dijagnoze, nema pravih mera. 

 

Dalje ću pokušati da objasnim  ko, kako, i ZAŠTO ruši Srbiju i Srbe. Stvari su mnogo sloţenije, nego što to 

spolja izgleda. NARODU TREBA OBJASNITI! Ujedno, saopštavam da je ovaj rebus  vrlo teško objasniti, 

jer je današnja politika vrlo sloţena, teško je napraviti jedan valjan rezimе, skockati racionalne zakljuĉke o 
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ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Б Е О Г Р А Д 

ТИМОЧКА УЛИЦА БРОЈ 15 

 

ЗАХТЕВ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
Позивам се на Члан 1 Закона о рехабилитацији, према коме се  

уређује рехабилитација лица, која су без судске или административне одлуке 

или судском или административном одлуком, лишена из политичких или 

идеолошких разлога, живота, слободе, или неких других права, од 6. априла 

1941. године до дана ступања на снагу овог закона, а имала су пребивалиште 

на територији Републике Србије.  

Ја сам провео две године у злогласној робијашници Голи оток, и 

по затворима у Београду, Панчеву, од  октобра  1948 год, до децембра 1950 

године, и на принудном раду у руднику лигнита Крека, све као наводни '' 

информбировац''. Даље ћу објаснити да сам био невин две године на робији. 

Такође сам био лишаван након тога и других мојих права, само због мојих 

убеђења, или мишљења неисказаних јавно, на основу субјективних  

арбитрарних процена ондашњих политичких моћника, у складу са начелима 

ондашњег револуционарног волунтаризма. 

Што ћу даље детаљно образложити и приложити оскудна 

документа која поседујем ( Јер ми до дана данашњег нису дата било каква 

документа и судске пресуде). 

Позивам се на Члан  3. закона, према коме :''ЗАХТЕВ треба да 

садржи личне податке лица чија се рехабилитација захтева и доказе о 

оправданости захтева. Уколико подносилац захтева није у могућности да 

поднесе доказе о оправданости захтева, тада се уз захтев подноси опис прогона 

или насиља са подацима који могу послужити за ближу идентификацију 

жртве и догађаја''. 

Дајем о себи следеће податке : 

Име и презиме: Никола Ратковић 

Данашња адреса стана: Цара Уроша број 6А, 11.000 Београд. 
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Тomislav Krsmanović                                                                                   16.5..2010 g.  

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd                                                                                                            

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com, Tomislav Krsmanović- Vikipedija. 

 

 

Zdravo Jovo, 

 

Nadam se da si dobro, i svi tvoji, i da poslovi takoĊe idu kako treba. Obraćam ti se ovog 

puta povodom dobijanja od Srbija vode saglasnosti-zakupa, dela prelepog drinskog ostrva 

‗‘Krsmanovića ĉagelj‘‘, u selu Uzovnica, kod Ljubovije, 40x15 metara, ukupno 600 metara, 

sa one strane ostrva koje gleda na RS ( Bosnu). Imam nameru da tamo startujem, ako bude 

moglo, ovog leta,  sa malim splavom i provizornom nastrešnicom, imam partnera roĊaka 

Radeta kome sam pomogao da dobije u zakup 10x15 metara pored mene, da sazida 

sojenicu. On bi napravio mali mostić, i pomogao mi zauzvrat za splavĉić i nastrešnicu ( ima 

graĊevinsku firmu u Ljuboviji).  

 

Radi se o sledećoj ideji saradnje sa tobom. Imam turiste, goste iz Beograda,  Srbije, kao i 

prolaznike, raftingaše, splavare, automobiliste, kupaĉe, pecaroše, itd, nema nikakvih 

investicija-splavĉić i nastrešnicu će mi pomoći Rade.  

 

Naime, da bih mogao da nešto prodajem na tom splavĉiću, ili nastrešnici, moram da imam 

nekakvu pravnu formu, kafanicu, ili malu prodavnicu, ove godie ne nameravam da tamo 

prodajem hranu, samo pića i artikle iz asortimana prodavnice. Pošto nemam iskustvo u 

ovom biznisu( prodavnica ili kafana, pre prodavnica ĉini mi se), ako otvorim radnju, 

prodavnicu, bilo šta, na moje ime, kako ću se snaći? Da li je moguće Jovo, da ja startujem 

eventualno ovog leta u okviru tvoje firme? O modalitetima bi se dogovorili u obostranom 

interesu. Sa tvoje strane nema nikakvih troškova i ulaganja, imao bi i ti koristi. Bio bih ti 

jako zahvalan da me podrţiš. Oĉekujem tvoje mišljenje.Ti reĉe da bi bilo dobro da to vidiš, 

ja ću za neki dan tamo, pa si dobro došao na lice mesta da vidiš. 

 

U prilogu podaci o ostrvu ‗‘ KRSMANOVIĆA ĈAGELJ‘‘ ( uzeto iz prepiske sa Srbija 

vode): 

 

‗‘Budući da sam poreklom iz  ovoga kraja, ţivim u Beogradu od detinjstva 1951 godine, 

ekonomista sam, magistar, ekspert za marketing turizma , poznajući izuzetne lepote ovoga 

kraja, sam došao na ideju da ovde razvijam turizam, pa je poĉela pre šest   godina akcija 

razvoja seoskog turizma u selu Uzovnica, raftinga, planinarenja, itd, uz podrsku Opstine 

Ljubovija,  koja je dala vrlo dobre  rezultate ( izvolite pitati gĊu  Radu Trijić i druge funkc 

ionere Opštine ).  Predsednik sam Pokreta za zaštitu ljudskih prava, borac za demokratiju, 

pisac, videti liĉni sajt- www.tomislavkrsmanovic.com., i Tomislav Krsmanovic, Vikipedija, 

dao sam doprinos duhovnom jaĉanju stanovnika ove regije. Radim volonterski, ulaţem 

godinama liĉni trud, minimalna sredstva, smatram da je to moja obaveza poštenog i ĉasnog 

graĊanina Srbje. Ţiveo sam 6 godina u Belgiji ( 1965-1971), tamo svaki graĊanin daje 

nesebiĉno sve što moţe od sebe za svoju zajednicu bez da ga bilo ko na to potseća ili 

Тomislav Krsmanović                                                                                   18.5..2010 g.  

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd                                                                                                            

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com, Tomislav Krsmanović- Vikipedija. 

 

 

Poštovani,  

 

Obraćam Vam se povodom moga dopisa Pokušaj tihe likvidacije od 13.4.2010, dostavljenog 

Pisarnici dana 23.4.2010 godine pod brojem     . U nadi da su Vaši saradnici isti prouĉili, 

ubeĊen da delimo iste ideale pravne drţave, zaštite liĉne bezbednosti i imovinske sigurnosti  

graĊana,  kao osnovnog preduslova demokratskog preporoda Srbije, molim Vas da  me 

ŠTO PRE primi na razgovor Vaš saradnik nadleţan za ova pitanja. 

 

U oĉekivanju odgovora 

 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 
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Тomislav Krsmanović                                                                                   18.5..2010 g.  

Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd                                                                                                            

Tel-011-3511829; Mob tel-064-3095176;  

Drina turizam-Pokret@eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~tom, Licni veb-

www.tomislavkrsmanovic.com, Tomislav Krsmanović- Vikipedija. 

 

Dr.Mirko Cvetković, PREDSEDNIK VLADE 

 

Poštovani gospodine Mirkoviću,  

 

Obraćam Vam se povodom moga dopisa Pokušaj tihe likvidacije od 13.4.2010, dostavljenog 

Pisarnici dana 23.4.2010 godine. U nadi da su Vaši saradnici isti prouĉili, ubeĊen da delimo 

iste ideale pravne drţave, zaštite liĉne bezbednosti i imovinske sigurnosti  graĊana,  kao 

osnovnog preduslova demokratskog preporoda Srbije, molim Vas da  me ŠTO PRE primi 

na razgovor Vaš saradnik nadleţan za ova pitanja. 

 

U oĉekivanju odgovora 

 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

 

Томислав Крсмановић                                                                     21.5 20010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-3095176, 

Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

Изволите у прилогу овога пута: 

 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА У СРЈ  2000 години.( у 

следећим доставама биће сви годишњи извештаји до данашњих дана). 

-моји лични текстови:  

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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-24 мај 2010.године. Дописи надлежним државним органима. 

 
 

DRINSKI PRAVAC, Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-

3095176; Pokret@eunet.rs; Web-http//solair.eunet.yu/~tom. 

 

 

PROGRAMI  DRINA-LJUBOVIJA  SEZONA      

         MAJ- SEPTEMBAR 2010 GODINE. 

 
Uspon na planine i brda, planinarenje, setnje, striking, manastiri, 

kulturno istorijski spomenici, recne vodenice, seoski turizam, Drinsko 

jezero Zvornik-Ljubovija ( jedrenje, sportovi na mirnim vodama), sportski 

tereni  i aktivnosti, rafting -splavarenje Drinom, kupanje na Drini i u 

jezeru, pecanje, kajak, kanua,  kampovanje, zdravstveni  turizam, posete 

obliznjoj Republici Srpskoj. 

 

JEFTINO, UZBUDLJIVO, KVALITET! 

 
Izvolite u prilogu reference: misljenja opstinskih funkcionera, turistickih poslenika, 

planinarskih vodica, pojedinaca, koji su sa svojim grupama, ili pojedinacno, bili u 

nasoj reziji u ovoj regiji : 

-Rada Trijic, nacalnik Opstine Ljubovija, tel..015-661940,661411 

--Branislav Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel.015-661565,063-

321286,sekretar Opstine  Ljubovija.’ 

- Dragoljub Petrovic Cale,  063-353670  

- -Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com  

 -Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; 

GeoOlsson@hotmail.com  

--Rade Lazic, PD"Kopaonik", tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zorica Jakovljevic, PD"Kopaonik", tel.011-2469568 

-Tanja Tursijan, PD"Kopaonik" 
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-  

-Мај 2010.године. Немачки дипломата жели спуст Дрином. 

Tомислав Крсмановић                                                                      24. 5. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, председник, С.Пауновића 70, Београд, тел. 

3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanović. 

com 

 
 

 

Госпођа Зорица Булатовић, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВИШЕГ СУДА, 

Београд. 

 
Предмет: П.бр.2228/10 , Пријем на разговор. 
 

Хвала на упутству за заказивање разговора, који је фиксиран са Вашим секретаријатом за  

8.6.2010 године у 11 часова и 30 минута. У нади да ће пре тога бити одржано следеће 

рочиште, јер улазимо у девети месец од последњег рочишта одржаног у Првом 

опшптинском суд сепетембар прошле године, а овај поступак траје од 1994 године. 

 

Одуговлачење овога рочишта не може бити оправдано актуелном реформом правосуђа 

јер она има за циљ убрзавање а не успоравање. А ја сам од 1994 године до данас прошао 

кроз више сличних кадровских промена у судовима, и увек ми је, као и сада, то 

правдано застојем због реформе судова. Правдање растезања неопходним 

усаглашавањем организације настале реорганизацијом судства не може бити 

прихватљиво, јер су појединим предметиам дати приоритетеи  рочишта су одржавана 
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-Мај 2010.године. Анимација појединих туристичких сегмената-да дођу ово лето на 

Дрину. 

 
Tomislav Krsmanovic 

Tel. 011-3511829, Mob.tel.-064-3095176 

Book@eunet.rs 

 

Mr.Bernd Kleinheyer 

Puskinova 34a, 11.000-Beograd 

 

Dear Mr. Kleinheyer, 

 

It was so nice to talk to you aboute organizing canoeying/kayaking trip on river Drina. I am glad 

to informe you that I found kayaks ( or canoes), including trransportation from Beograd till 

destination on Drina, near Ljubovija, Serbia ( aboute 220 kms far from Beograd, good asphalt 

road ), please contact  Mr. Dejan Jovanovic from Serbian kayak association from Beograd, 

tel.011-3907123, mob.tel. 063-276638, e-mail: tidejan@yubc.net ( please be assisted by person 

speaking Serbian, his knowedge of English, or German are poor). They have kayaks/ kanoes on 

your disposal and are able to assure transportation till destination on Drina, and from Drina to 

Beograd ( their prices are regular, and same for domestic and foreing tourists). Let me say that 

they also have touristic kayaks, wide ( not only narrow for sportsmen), but and for this touristic  

kayaks is needed appropriate skill, it is not for chldren.  

 

I have guide for your Drina tour Gornja Tresnjica-Ljubovija-Crnca ( village Crnca is begining of 

Zvornicko jezero, water is calm, here will be assured for you accomodation and meals)  , aboute 

30 kms, or shorter trip, on your best convinience, he will be in front of your group in rubber boat 

for 6 or 10 persons , with protection waistcoat, I think the best solution for children is to be in 

boat. Price for guide one day is  50 euros. As far as other prices, as I informed in my previous 

email message ( I will be gratefull to you to returne to my email address text of my previous 

message, I lost it in my PC). 

 

It would be occasion to know hospitalty of the habitants of this area, traditional food, trouts, 

ancient churches and monasteries, mountines and hills, gorges, eagles, and very clean Drina 

water. Accomodation would be, in affirmatif, in the house of Tomislav Matic, from village Crnca 

near Ljubovija, he is official of Community of Ljubovija, village is on the coast of Zvornicko 

jezero, water is calme, clean and green, Matic‘s house is 100 meters of the lake, with small road 

till the lake, beautiful beach ( it is possibel here to raw with kayaks), in the base of mountine 

Jagodnja 930 meters, distance from his house till the alltitude of 930 meters is aboute 5 kms, 

through woods, looking to high mountines of  other side of Drina in Bosnia. 

 

I am on your disposal for any additional informations, please keep me informed. If you definitelly 

decide to proceede in this tour, I will be glad tlo make with you together via internet detailled 

programme ( visite to Etno selo, Gorge of Gornja Tresnjica , Monastery SOKO, Ljubovija, near 

Serbian Republic-Srebrenica, Bratunac etc). 

 

With the best wishes and greetings 

Tomislav Krsmanovic 
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Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.rs; 

Web-http//solair.eunet.yu/~tom. 

 

 

PONUDA JEDRILICARSKOM SAVEZU SRBIJE U 

SELU CRNCA, OPSTINA LJUBOVIJA, NA OBALI 

ZVORNICKOG JEZERA. 
 

Pozivam se na razgovor sa gospodinom  Ljubisom Stoskovicem od 24 maja o.g, predstavljam  

ponudu za jedrenje i jedrilicarska takmicenja u selu Crnca, Opstina Ljubovija, na obali 

Zvornickog jezera  (jedan deo sela je na Drini, ali se delovi sela nalaze i na usporu Zvornickog 

jezera, ili na samom jezeru). 

 

Izvolite u prilogu reference: misljenja opstinskih funkcionera, turistickih poslenika, 

planinarskih vodica, pojedinaca, koji su sa svojim grupama, ili pojedinacno, bili u nasoj 

reziji u ovoj regiji : 

-Rada Trijic, nacalnik Opstine Ljubovija, tel..015-661940,661411 

--Branislav Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel.015-661565,063-

321286,sekretar Opstine  Ljubovija.’ 

- Dragoljub Petrovic Cale,  063-353670  

- -Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com  

 -Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; 

GeoOlsson@hotmail.com  

--Rade Lazic, PD"Kopaonik", tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zorica Jakovljevic, PD"Kopaonik", tel.011-2469568 

-Tanja Tursijan, PD"Kopaonik" 

-Stevan Kazimirovic, PD Irig, tel.022-461186,063-8824479 

-SELO, Ivanovic, 063-208278, 014-85242 

-Invalidi rada, Sabac, Mirjana Savkovic,064-2528751  
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Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.rs; 

Web-http//solair.eunet.yu/~tom. 

 

 

PONUDA KAJAKASKIM KLUBOVIMA SRBIJE U 

SELU CRNCA, OPSTINA LJUBOVIJA, NA OBALI 

ZVORNICKOG JEZERA. 
 

Predstavljam ponudu za treninge  kajakaskih klubova u selu Crnca, Opstina Ljubovija, na 

obali Zvornickog jezera  (jedan deo sela je na Drini, ali se delovi sela nalaze i na usporu 

Zvornickog jezera, ili na samom jezeru). 

 

Izvolite u prilogu reference: misljenja opstinskih funkcionera, turistickih poslenika, 

planinarskih vodica, pojedinaca, koji su sa svojim grupama, ili pojedinacno, bili u nasoj 

reziji u ovoj regiji : 

-Rada Trijic, nacalnik Opstine Ljubovija, tel..015-661940,661411 

--Branislav Pavlovic, Pop, planinarski vodic Ljubovija, tel.015-661565,063-

321286,sekretar Opstine  Ljubovija.’ 

- Dragoljub Petrovic Cale,  063-353670  

- -Ken Schoolland, profesor Drzavnog Pacific univerziteta, Honolulu, SAD-e-mail-

schoollak001@hawaii.rr.com  

 -Geo Olson, turisticki menadzer, Svedska, e-mail-geo@trollebo.com; 

GeoOlsson@hotmail.com  

--Rade Lazic, PD"Kopaonik", tel.011-3181065;Mob.tel-064-3464455 

-Zorica Jakovljevic, PD"Kopaonik", tel.011-2469568 

-Tanja Tursijan, PD"Kopaonik" 

-Stevan Kazimirovic, PD Irig, tel.022-461186,063-8824479 

-SELO, Ivanovic, 063-208278, 014-85242 

-Invalidi rada, Sabac, Mirjana Savkovic,064-2528751  
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Tомислав Крсмановић                                                                      25. 5. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, председник, С.Пауновића 70, Београд, тел. 

3511829; Моб.тел-064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanović. 

Com 

 

 

БЛОКАДА  ТЕЛЕФОНА, ФАКСА И PC-a. 

 
Обавештавам  да су се повремена опструирања данас нагло појачала. Што 

коинцидира са мојим остављањем политичких тема у запећак и све већом 

оријентацијом на развој туризма . Данас је мој телефон 3511829 у неколико наврата 

био искључен, помоћ је захтевана од Службе 977, факс је функцонисао само у 20% 

покушаја, компјутер је био у више наврата  неупотребљив. 

 

Неко то чини. Ко?  

 

Прва помисао је да то ради неко одавде из земље, МУП, БИА, или локални 

квартовски мафијаши? 

 

Али за ово немам чврсте доказе. Можда је то дело албанских, или неких других, 

усташких, и сличних, хакера? 

 

Упркос недостатка доказа, неко је одговоран за овакве злоупотребе, а то је надлежни 

државни орган који треба да установи ко то чини и зашто. 

 

Доказана је чињеница да сам овакве сметње имао врло често у време претходног 

поретка. 

 

Уколико то чини безбедоносни орган, имам право да разоткријем манипулације и 

злоупотребе. Тајне службе чине изузетне напоре да наставе да се баве са мном, и да о 

мени обмањују легалне државне органе, тврдећи да сам ја опасан јер свашта причам, 

обелодањујем деликатне и шкакљиве теме, итд. 

 

Одбацујем покушаје обмана и лажи, ја сам одувек био жртва безакоња и браним се. 

Мени се жели забранити право интелектуалне мирне ненасилне одбране.  

 

Нека престану да ускраћују моја права, ја ћу се потпуно окренути од политичких 

анализа. 

 

Али они који ми ово чине, не желе мене као аполитичног, ја иm требам као '' 

критичар'' за њихове провидне трикове. 

 

Они се баве не само са мном, него и са већином незаштићених ( и неуких) грађана , 

које опстрuирау год стигну , саботирају их, дискриминишу, поткрадају и слабе на 

свакојаке начине, из јединог разлога што су припадници већинског народа.  
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Томислав Крсмановић                                                                     1.6 2010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-3095176, 

Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

Изволите у прилогу овога пута: 

 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА У СРЈ  2000 години ( у 

следећим доставама биће сви годишњи извештаји до данашњих дана). 

-моји лични текстови: од  14 маја, 12 маја, 9 априла, 6 маја, 13 априла, 7 маја, 6 

априла, ове године 

- мој дописи од 28.9.1982 године, 15.3.1982 године, 30.6.1982 године, 20.3.1981 године, 

7.10.1980 године, предлог истраживачког пројекта,   Kiosque Radio France 

international , текст из листа Српска реч ПРЕДСЕДНИК БЕЗ ПРАВА од 13.2.1995 

године. 

--Беџ  Покрета за  заштиту људскх права-ГОЛУБ 

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, тел.3511829, Моб.тел. 064-3095176,  

Pokret@eunet.rs 

Поштовани докторе Петровићу, 

Јуче 2.6.2010 године, сам однео поднесак Вишем суду са Вашом новом адресом.  

У прилогу резиме есенцијалних теза за рочиште заказано за 9.6.2010 у 9 часова, соба 

број 34/III спрат, молим Вас погледајте, потсетите се на Ваше допуњено и дорађено 

мишљење судског вештака др.Стевана Петровића од 25.3.2010 године, РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА, ВИШИ СУД. У овом тексту од 25.3.2010 године је најважније, есенцијално,  

рећи следеће: 

-да сам био жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе ( хоспитализован због 

писаног деликта, ненасилног) 

-да за то постоје докази( нпр.Потврда ПБ '' Лаза Лазаревић'' од 17.10.1978 године, и 

друга документа) , дгн.'' Неурачунљив, параноидна шизофренија'' 

-да је тај налаз побијен :Мишљењем судско психијатријског одбора од 20.4.1982 

године'' урачунљив'', шизофренија је неизлечиво обољење, поготову се не може 

излечити за тако кратко време;  да сам потом био у три наврата осуђен због 

вербалног деликта, што је доказ судске урачунљивости, јер неурачунљива особа не 

може бити осуђена за вербални деликт; да сам од тада председник Покрета за 

заштиту људских права, да сам био кандидат за председника Србије на изборима 1990 

године, и кандидат за посланика касније; да сам добитник међународних признања; 

писац више књига, итд. 

-да не постоје ЗАСТАРЕЛОСТ или НЕДОСТАТАК ПРАВНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ јер: 

постоји континуитет повреда права од 1975 године до данас, због 

несавладивих препрека ( непостојање правичног судства у ранијем периоду); ја 

сам  жртва злочина против човечности, геноцида-где нема застаревања.; 

Република Србија је наследник права и обавеза претходне Југославије. 

У овоме Вашем Мишљењу од 25.3.2010 године сте се изјаснили , од стране 3 до краја 

текста, о природи страха, интензитету, душевним боловима и патњи: хапшење 

21.6.1975, спровођење  затвор, у ПБ Лаза Лазаревић, као и за време Конференције 

УНКТАД у Београду 1983 године; однос према мени у предузећу БИП, Београд, након 

изласка из болнице јуна -августа 1975 године; затим у ФГП РЕКОД Раковица, 

смењивање, јавно обзнањивање нетачне дијагнозе пред више стотина запослених 

Рекорда, изнуђени отказ; проглашавање лудим од судије за прекршаје  Општине 

Раковица од 1.9.1977 године; растурање брака од стране судије за прекршаје 

Општина Раковица,  који је мојој вереници показао неовлашћено судско  медицинску 

докуменацију и захтевао од ње да се разведе од мене; хапшење 8.8.1977 године, 
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                        ROCISTE  VISI  SUD, 9.6.9 casova , III sprat, soba broj 34 

                                                           TEZE 

 

1.Istorijat. 

-Prvi podnesak podnet 1994 godine.  

-Ovaj sadasnji obnovljen 22.9.2008 godine. 

-Prihvacena Tuzba od 22.10.2008 godine. 

-a. Podneta prva tuzba 22.9.2008 godine 

-b.sadasnja Tuzba podneta 22.10.2008 godine 

-c. Republicki javni pravobranilac 31.10.2008 godine negirao zahteve 

-d. Odgovor na podnesak Republickog javnog pravobranioca od 31 .10.2008 godine 

-e. ANNEXE OD 15.1.2009 GODINE. 

-F. PODNET ZAHTEV ZA MEDIJACIJU  

-G.ODRZANO VISE  ROCISTA 

-H.PREDLOZENI DOKAZI I SVEDOCI 

-J. OSPORAVANJE NAVODA REPUBLICKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA: 

- a. Sukcesija 

- b. Dokazi progona 

- c.Zastarelost:  kontinuitet, jos uvek traje, nesavladiva prepreka, zlocini protiv 

covecnosti, genocid. 

 

-K. Teze 

a. Dokazi zloupotrebe psihijatrije: Potvrda PB L Lazarevic od 17.10.1978 godine 

br.15876 dg.297.9; Resenje sudije za prekrsaje Rakovica od 1.9.1977 godine Up.br. 

1613/77 ; Dopis GSUP-a Bgd VI Odeljenje UZSK br.156 od 28.4.1977 godine sudiji 

za  prekrsaje Rakovica; Iskaz sudije za prekrsaje Rakovica  Al. Pesic: Nasilna 

hospitalizacija u PB V.Vujic , C.Hajdukovic od jula 1983 godine;  

B. Negiranja: Nalaz Sudsko psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu 

od 20.4.1982 godine, uracunljiv, Nalaz Psihijatrijske klinike VMA od 24.10.1977 

godine-sine morbo psihijatrica; osudjen za verbalni delikt u tri navrata od sudije za 

prekrsaje Stari Grad, Vozdovac; Dobitnik znacajnog medjunarodnog priznanja 

BRUCE EVOY MEMORIAL Award marta 1999 godine u Parlamentu Danske  u 

Kopenhagenu , i drugih priznanja ( Unesco, AI, Svetska asocijacija psihijatrije, 

Americka asocijacija psihijatrije, itd); predsednik Pokreta za zastitu ljudskih pava 

od 1975 godine; bio kandidat za predsednika Srbije na izborima 1990 godine; bio 

kandidat za poslanika na nekoliko izbora( list POLITIKA); pisac vise knjiga i 

Kaznena psihijatrija; naucnih analiza.; dokazani progoni koji su trajali nekoliko 

decenija, zasto bi neko progonio dusevnog bolesnika. 

C. Sukcesija-Annexe. Ustav Srbije; Zastarevanje: kontinuitet;nesavladiva 

prepreka; zlocini protiv covecnosti; genocid. 

D. Strah, Dusevni bol i patnja-traje od 1975 godine, i ranije. Dijagnoza, 

etiketa, profesija, pritvaranja, sudjenja, brak, stan, nauka, zdravlje. 
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- 

Dear Mr.Kleinheyer, 

I am really glad that you like Drina tour programme. Tomislav Matic is  very pleased with your 

appreciations of his offers, you are welcome, they will do best of them to assure you pleasent and 

refreshing stay .You 'l discover unknown rustic sharm of this part of Serbia, so near of Beograd, 

with ancient churches, water mills, hospitality of its citizens, clean mountine air, woods, and very 

beautifull river Drina and nature. I will try to finde  kayaks somewhere near of village Crncha 

, please telle me: what kinde of kayaks, how many items, for how many days? Deposit is not 

necessary, you can pay the bill in dinars. As far as instructions on how to get to the Matic 

house in villlage Crnca, it is aboute 200 kms far of Beograd, go by car road Beograd-Zagreb, 

leave this road for Sabac, then continue to the south-Loznica, Mali Zvornik (direction for 

small town Ljubovija on Drina, western Serbia), village CRNCHA is situated on 25 'th 

kilometrs from Mali Zvornik direction to Ljubovija, in the centre of village Crnca, everybody 

there know Tomislav Matic's small kafana-restaurant JAPANSKI CVET. Matic knows German 

a little, somebody there is speaking English or German. His fix telephone is-015-650000, 

mobile-062-8982618. Rafting tour, as you desire it, will be Thursday 8 July or Friday 9 July, 

deppending of your disposition, and wheather. from village Gorja Tresnjica ( 20 kms far of 

Ljubovija, up the river, direction of Bajina Basta), till Ljubovija,  pause is in Etno selo ( Ethno 

village), very beautifull  small ethno complex on the river-side of Drina.Tomislav Matic has 

his own car , he will suport you, and also in same time show local touristic sites, desine 

excursions, organize programs-if you wish it. 

 

As far of me, I am 74 old retired economiste, from Beograd, origine from this part of Serbia, 

in same time former dissident, and writer, during communiste era my dream was to launch 

village tourisme and river Drina as touristic destination, in that time it was not possible, now 

we have more democratic state, last some years I did very serrious efforts and I brought 

many tourists to this area. My aim is to bring western tourists also. I’l be happy that you be 

pleased with this excursion, to tell it to the others. I am on your disposal to answer your 

questions. 

 

With the best regards 

Tomislav Krsmanovic 
 

Томислав Крсмановић                                                                              29.6.2010 године 

Покрет за заштиту људских права, председник, Tel.3511829; Моб. тел..064-3095176; 

Pokret@eunet.rs, web-www.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija. 
 

 

Господину Борису Тадићу, ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ 

Господину Мирку Цветковићу, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

Господину  Ивици Дачићу, МИНИСТРУ ПОЛИЦИЈЕ 

Господину  др.Томици Милосављевићу, МИНИСТРУ ЗДРАВЉА 

 

 

ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА- ДА НЕ ДОБИЈЕМ 

ОБЕШТЕЋЕЊЕ. 

 
Позивам се на мој допис ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ од  13 априла ове године 

којим сам надлежне државне органе обавестио о перманентним дугогодишњим 

ускраћивањима законских права , претњама, уценама,  систематским драстичним 

насртајима на личну безбедност и имовинску сигурност, што све поприма одличја 

истинског свакодневног терора, како када се ради о мени лично, тако и о мојим 

најближим сродницима. У прилогу  овај допис од 13.4.2010 године. 
 

Од тада нисам добио никакав одговор.  

 

А за то време се настављају, и драстично интензивирају  описане врло опасне 

злоупотребе. Провео сам последње две недеље на одмору у селу Узовница код 

Љубовије на Дрини, подмукли напади програмирани од стране од званичне власти 

одметнутих мафијаша, су сустизали са свих страна, циљ је био онемогућити одмор и 

окрепљење организма.  

 

Циљ описаних злочиначких дела, је изнуривање и рушење здравственог и духовног 

интегритета, покушај тихе ликвидације без пресуда и пуцња, да не бих могао да 

остварим обештећење за дугогодишње прогоне, на делу је одмазда за мој 

вишедеценијски ангажман у борби против оних који крше закон. 

 

Искрено говорећи -изузетно ценим и поштујем наше званичне функционере, за 

разлику од многих наших грађана који лоше процењују окривљујући их погрешно  за 

пропаст Србије, уместо да виде праве кривце –а то су мафијаши, тајкуни. Будући да 

сам изузетно добро обавештен, знајући да су нажалост наши званични функционери-

упркос чињеници да су већином патриоте и експерти,  ипак вештим  тајкунским 

прикривањем чињеница  онемогућавани да сагледају поразну стварност, 

обавештавам Вас да се већини грађана Србије стеже омча око врата . 
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Документ број 310. 

Томислав Крсмановић 
Википедија, www.tomislavkrsmanovic.com,  
Тел..3511829, Моб.тел.-064-3095176 
  
Господин Милан Брдар, 
Часопис СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 
  
Поштовани господине Брдар, 
  
Поводом  моје реплике на текст о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе који је објављен у 
часопису СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, која није објављена ,досад смо изменили неколико порука. Ви 
сте ми саопштили да је аутор Опалић преминуо, и да није примерено да се објављује реплика на 
његов текст, док не прође извесно време. Будући да је од тада прошло  време које сте спомињали, 
 узимам слободу да Вас на то потсетим, и замолим да мој одговор објавите. 
  
Овај захтев образлажем следећим аргументима: 
-законом загарантовано право на реплику 
-аутор је споменуо мене, моје доприносе овој материји 
-Социолошки преглед је гласило Удружења социолога Србије,   а ми који се бавимо 
анализама друштва  треба да будемо у првим редовима за слободу изражавања и јавне речи. 
-у Србији још нема веродостојне и стручне свеукупне анализе друштва, и узрока кризе, а ја се 
управо тиме бавим 
-аутор је одавно преминуо, а моја реплика нема никакве везе са њим. 
  
Моје текстове објављују престижни часописи као ХЕРЕТИКУС, РЕПУБЛИКА, ТЕМЕ, итд. Сада 
издајем најновију књигу. 
  
Кинеза има милијарду и три стотине милиона, и они сваког свога држе као мало воде на длану, а 
нас има неколико милиона а ми један другога монголоидно саплећемо. Незнање, страх, гуше 
слободну делотворну  критичку  јавну реч.У нади да ћете НАЈХИТНИЈЕ испоштовати моје аргменте 
и објавити мој реплику. Очекујем Ваш одговор када добијете ову поруку. 
  
Примите моје најбоље жеље и изразе поштовања 
Томислав Крсмановић 
- 
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Томислав  Крсмановић: ВАШЕ  ЗДРАВЉЕ  ЈЕ  НА  УДАРУ.-

Уклонимо укривене надзорнике. 

 

1.САН.        Да ли повремено имате тешкоћа да заспите, или се будите ноћу, да ли 

вам је сан повремено површан, па се будите неиспавани? 

 

Уколико је тако, замислите се шта би могло бити по среди? Лош сан је врло штетан 

по здравље, руши ваше радне способности, слаби имунитет, ствара погодну подлогу 

за апатију, депресију, или поједине органске болести, утиче на потенцију, ствара 

свадљивост и нервозу. Сан отстрани из организма токсичне материје, и будите се 

одморни и орни за следећи дан. Ако се то не деси, постајете мамурни, токсини се 

гомилају. Ваше здравље ће бити у опасности. 

 

Зато шетајте, вежбајте, заморите се преко дана, не спавајте после подне, пазите на 

храну увече, пијте биљне чајеве. Пилуле могу помоћи, али избегавајте навику. 

Уколико се пробудите ноћу, не устајте из кревета, ништа друго не радите, лежите 

затворених очију , бројте до 10  натраг, смирите се, опустите, уколико не можете да 

заспите увече немојте у бескрај читати, слушати музику, или гледати ТВ, једноставно 

идите у кревет, затворите очи,  и опустите се. Уколико није зима отворите, или 

отшкрините прозор. Што раније у кревет, највећи непријатељ доброг сна и здравља 

је касно легање. Не пијте  много кафа, нипошто не пијте кафе по подне, кафа буди. 

Опустите се увече, одагнајте црне мисли и  нервозу. Нежности са супругом или 

пријатељицом су врло корисне за добар сан. Ако сте ноћ провели без адекватног 

квалитета сна, останите ујутру што дуже у кревету, разуме се уколико имате времена 

за то, чак и ако мислите да не спавате, држите очи отворене, токсини које ствара 

несаница чак иако не спавате, полако излазе. Знајте, чак и ако нисте добро спавали, 

шетња у парку, природи, или тихим улицама, ће вас одморити, колико толико. 

 

Водите трку, битку са несаницом, на напад несанице одговорите вашим нападом 

против ње. Бићете победник, несаница је одмукли непријатељ кога ћете победити.  

 

1. Губитак жеље за пијењем, учестало мокрење. Уколико сте осетили да не пијете 

више често као раније течност, да вам се жеља за водом смањује ( а многима се 

то дешава а тога нису ни свесни-једноставно због нечега регулатор за 

течношћу не ради како треба) преиспитајте своје навике уноса течности . 

Уколико учестало мокрите, знајте да тиме губите драгоцену течност из 

организма. А ако у организму недостаје  течности, крв се згрушава, постаје 

гушћа, ствара се подлога за мождани удар и срчани инфаркт, опада имунитет, 

слаби воља, јавља се тромост и апатија.    

 

Зато пијте сваки дан што више течности, млечних напитака, сокова, чајева, супа, 

јела, или најбоље пијте воде, сваки дан стално помало. Победите подмукли губитак 

течности!   

 

2. Апатија, депресија. 
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Томислав Крсмановић 

Тел.3511829, Мб. Тел.064-3095176,  

Books ( ) eunet.rs 

 

Поштовани Петре Арбутина,  

 

Хвала на синоћњем љубазном разговору, обрадовало ме је да постоје могућности да 

се најзад објави моја најновија књига Сага о ..ићима, први том 1940-1953 година. У 

прилогу у attachmentu, то је лекторисано од стране Биљане Куколече, ако затреба 

још,  да урадимо и то. Имам и пригодне фотографије. Прикупљен је материјал за све 

остале томове све до данашњих дана ( рођен сам 1936 године), сви томови су спремни, 

само да се мало дораде, ја то пишем 40 година, укључујући и мој боравак у Белгији од 

1965 до 1971 и 1973 до 1974 године ( Хладни рат, обавештајци, надметања земаља, 

замке, подметања, бомбе, киднаповања, убиства, провале у банке, југословенско 

подземље у Брислу, Стефан Марковић, Влада Дапчевић, Бора Благојевић, Аркан, и 

тд, све до врло непријатних ствари, све то желим да опишем на одмерен и учтив 

начин , то никога тамо неће повредити, то што ми се дешавало у Брислу тако потсећа 

на боравак Црњанског у Лондону, али је све било перфидније, подмуклије, ја то 

желим да разјасним, никоме то тамо неће засметати данас, ја младић сам се нашао у 

врло сложеним и деликатним околностима, размишљао сам, али сам  могао неке 

ствари урадити боље, тек данас то видим, друга су времена, а моји редови ће бити 

врло учтиви и коректни, мој животни дуг је да вратим лоптицу-због мојих тамошњих 

познаника, сродника, и ових овде, да разумеју, да знају  истину). Од повратка у земљу 

постајем дисидент, све је оописано у следећим томовима-моји сусрети са 

југословенскм политичарима, дисидентима, данашњим лидерима, научницима, 

писцима, итд, борцима за људска права, и онима из других социјаистичких држава, 

преписка, затим прогони, борбе, итд. Све до данас. 

 

Имам моју визију ,желим да је саопштим. 

 

Моја Сага.. неће данас никоме овде засметати, нигде нема имена злочиниоца, не 

желим да жигошем пјединце, него појаве. 

 

Молим Вас да погледате Том 1. У очекивању Вашег става. 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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VIŠI  SUD U  BEOGRADU                              II.br.2228/ 2010 

 

Tuţilac: Tomislav Krsmanović iz Beograda, Stanka Paunovića 70, 11090 –

Beograd. 

Tuţeni: Republika Srbija. 

Predoĉavam Sudu da sudski veštak dr. Stevan Petrović još nije dobio svoj honorar od 

30.000 dinara, koji sam ja blagovremeno uplatio, što unosi nepotrebnu zabrinutost , 

izjašnjava se da neće dalje saraĊivati dok mu se ne isplati ono što mu pripada. Molim Sud 

da dr.Petroviću isplati honorar da bi se sudski postupak mogao odvijati u normalnim 

okolnostima.  

Ujedno, izraţavam neslaganje sa formulacijom Rešenja od 29.090.2010 godine, da sam 

izjavio '' da se istim zadire u pravna pitanja kako je to iznosio zakonski zastupnik tuţenog 

u podnescima i tokom postupka'', verovatno se radi o nenamernoj pogrešnoj interpretaciji 

mojih reĉi. Pozivam se na Sudu dostavljen podnesak dr.Stevana Petrovića u odgovor na 

Podnesak Truţene broj P-2081/08 od 12 jula 2010 godine,  ja se slaţem sa njegovim 

obrazloţenjem. Ponovno slanje dr.Petroviću ovoga Podneska   tuţene , udruţeno sa 

neisiplatom honorara koji mu pripada,  bi on mogao doţiveti kao averziju Suda prema 

njemu, on mi je kazao da nece da radi ako mu se ne isplati ovaj honorar. Molim Sud da ovo 

objašnjenje uzme u obzir.  

U Beogradu   12.10.2010.године                                                      Tomislav Krsmanović 

 

Томислав Крсмановић                                                                     14.10. 2010 године 

Станка Пауновића 70, 11.090-Београд; Тел.3511829; Мобилни телефон-064-3095176, 

Pokret@eunet.yu; лични веб-www.tomislavkrsmanovic.com 

 

 

ПРОФЕСОР др. ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ, академик 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ САНУ 

 

Поштовани професоре КРЕСТИЋУ, 

 

Изволите у прилогу овога пута: 

 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА У СРЈ  2001 години ( 

у следећим доставама биће сви годишњи извештаји до данашњих дана). 

-допис др. Харолда Висоцког, председника Америчке асоцијације психијатрије од 3 

октобра 1983 године 

-допис Швајцарске асоцијације психијатрије од 1 маја 1984 године 

-лични допис др.АТасковићу од 15.12.1986 године 

-лични допис професору др.Љубомиру Тадићу од 27 марта  

–лични допис Филозофском друштву Србије ( без датума) 

-Позив на Конференцију за штампу од 18.10.1983 г 

-још један позив на Конференцију за штампу од 4.1.1983 године 

-моји лични текстови: од   

 

Примите изразе мога особитог поштовања 

 

Томислав Крсмановић 

- 
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Krajnje tezak polozaj izbeglica    
    
  
Polozaj izbeglica u Srbiji i SRJ (kojih prema procenama ima oko 800.000) je jedan od najvecih  
humanitarnih problema. Jedan deo se smestio kod srodnika i prijatelja, mnogi su prinudjeni da se snalaze  
sami, a izvestan broj  se nalazi u prihvatnim centrima.    
  
Zelimo da predocimo krajnje tezak i cesto tragican polozaj izbeglica koji su smesteni  u prihvatnim  
centrima gde su uslovi zivota cesto izuzetno nepovoljni  sto se tice stanovanja (grejanje, .aeracija, prostor,  
sanitarij e), hrane, medicinske nege. Najteze je bolesnima, deci, starima. O svima njima ima malo brige,  
njihova sloboda kretanja je ogranicena i u praksi su svedeni na orobljena ljudska bica.   
  
Jucerasnja nezavisna stampa je prenela vest da je u Beogradu od hladnoce  umrla 6 mesecna beba ciji su  
roditelji izbeglice. P rema recima majke beba je umrla od hladnoce ili se ugusila od dima  
dok su se grejali  u rusevini kuce u kojoj zive,  ovih dana je temperatura silazila i do  - 18 o C.  
Prema stampi izbeglice koje zive u barak ama "Mostogradnje" u Doljevcu, 200 dana u godini nisu jeli meso,  
nema goriva za grejanje, hrane, lekova, a kosava duva izmedju zidova.    
  
Slicno je i u drugim prihvatnim centrima.    
  
Kroz odnos prema izbeglicama se prelama celokupna drustvena situacija i to  je ujedno slika duboke i  
slozene moralne krize . Drzava se ne stara o njima kako treba jer nema sredstava, ali je i flagrantno  
nezainteresovana kao i prema drugim socijalnim kategorijama, nezaposlenima, pnezionerima, invalidima  
rata, i uostalom prema vecin i gradjana. Sta se moze ocekivati od drzave koja sa podozrenjem gleda na  
vecinu sugradjana ili kuje zavere i radi im o glavi? Medjunarodne organizacije i Srbi iz Dijaspore narocito  
su pomagali i pomazu, ali nazalost izbeglice cesto ostaju kratkih rukava je r humanitarna pomoc neretko  
odlazi u nepoznatom pravcu. Ne radi se samo da se tako bogate pojedinci, nego  se time kompromituje  
institucija humanitarne pomoci, a najvece zrtve su upravo ovoga puta izbeglice. Vecina gradjana Srbije,  
ukljucujuci i pridoslice  koje su dosle u Srbiju  iz Zapadnih krajeva ( Bosne i  
Hercegovine, Krajine) i sa Kosova, su u teskoj situaciji, nemaju dovoljno ni za sebe. Ali ono sto je najgore  
stvoreni su  nepoverenje.,i pogresne procene u odnosu na izbeglic e, te im tako izostaje humanitarna  
podrska  i biva onemogucena nacionalna solidarnost i ispomoc.   
  
Moze se predociti da se ne radi samo o izbeglicama koje su dosle u Srbiju, nego i o stotinama hiljada ,ili i  
vise onih koji su poslednjih godina otisli u zapa dne drzave ispred bede i tiranije.Takodje vecina gradjana u  
zemlji su gradjani drugog reda, suvisni, oni su u svojoj rodjenoj zemlji vrsta apatrida.   
  
( Videti nas izvestaj IZBEGLICE -  http://solair.eunet.yu/~pokret/izbeglic.html)     
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Томислав Крсмановић :  О уништавању кадровских ресурса,  

живе силе.   
  
Западне државе су оствариле данашњу водећу улогу у савременој цивилизацији,  
зато што су ставиле у први план људске ресурсе, оне су одавно схватиле да је  
најважнија креативност појединца кој и је стимулисан да слободно тежи одређеном  
циљу. А што се заснива на сазнању да је свака особа власник свог живота, да се  
друштва тако подешава да допринесе оптималној процвату стваралачких  
поетнцијала индивидуе. Појединац својом промишљеном акцијом оствар ује свој  
лични интерес и процват , право на властиту личну својину, и да остварује добити  
својим акцијама. Тако поступајући појединци остварују  не само свој лични, него и  
општи, колективни интерес друштва..   
  
Суштина је да се створи духовно, душевно  орган ски што здравији човек, такав    
state of m и nde , стање духа, који ће бити поврх свега  стимулисан и мотивисан да  
максимално оствари своје потенцијале,  своме личном нтересу, а тако ће допр  
инети и заједници у којој постоји.    
  
Своди се на то како  створити та кав друштвени систем, који ће ову замисао  
остварити у пракси. Пре свега овде се ради о условима живота,  становању,  
исхрани, медицинској нези, физичкој рекреацији и разоноди. Доказало се у пракси  
да квалитетне ресурсе не стварају само наведени  материјални  услови, и отклањању  
сиромаштва,  акценат се такође ставља у првом лану на домаће васпитање,  
образовање, културни развитак, креирање таквог стања духа које ће тежити личном  
усавршавању, здравој стваралачкој утамици,  непрестаној тежњи што већим  
остварењима .   
    
Тако је пресудила историја..У поређењу са западном Европом од само пре два века,  
животни станадрд Европљана је повећан до незамисливих всиина..Потсетимо се  
речи Бернштајна: данас се заборавља да је Западна  Европа с ќраја 18 века, стењала  
под јармом фе удалне аристократије, и била  истом положају као данашње земље  
Трећег света - исцрпљеан глађу, епидемиама куге,  неоисвм сиомаштвом.    
  
Ал ен више. Уважавање људских ресурса је створило неизмерно богатство.и  
снажно повукло човечанство наперд,  прогрес, у свим  областима, и у космос.     
Западан европа је створила поредак који ствара чудесн продуктивност. Овај систем  
ослобађа умове  стимулише најамбициозбније људе ад граде , иновирају, стварају,  
ноев изуме, иа да на тај начин унапређују благосање и срећу свих људи.   
  
Зашто све ово предочавам? Да потсетим како се код нас односи према људским  
ресурсима, и да смо заправо због тога сада пред провалијом.     
  
Међудржавни односи су засновани пер свега не суровој утакмици где побеђује  
мудрији и јачи. То с западњен држаев одав н схватиле. Зато су у својим државама  
фаворизовали знање, учење, рад, ескпертизу, да створе можне државе. Нажалсот,  
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Госпођа Снежана Маловић, министар 

Министарство правде Србије.. 

 
Обештећење: ВИШИ СУД П.бр.2228/10 
 

 

МОЛИМ  ДА  ВИШИ  СУД  ПОСТУПИ  ПО  ЗАКОНУ И 

ОДМАХ  ДОНЕСЕ  ЗАКОНИТУ И ПРАВИЧНУ  

ОДЛУКУ-шеснаестогодишње  смишљено  развлачење 

треба привести крају.  

 
Обавештавам да је од претходног рочиште у Првом општинском суду до последњег 

рочишта у Вишем суду одржаног 29 сепетмбра  ове године, прошло скоро девет 

месеци. Истичем да је предметни судија Васић коректан . Следеће рочиште је 

заказано за 17 новембар ове године.  

 

На последњем рочишту је договорено да смањим оштетни захтев, што сам и учинио и 

суду поднео нови Оштетни захтев мањи за три петине.  

 

Мени је 1983 године, одузет незаконито стан чији сам ја правн власник,  вредан данас 

око 80.000 евра са образложењем  да сам'' политички неподобан за брак'', ја сам као 

брижан отац уступио још тада пола стана мојој бившој супрузи и сину, али је суд 

осујетио мој легалан захтев да добијем половину стана ( вредног 40.000 евра). Због 

тога сам од 1982 до 1997 године био подстанар и плаћао кирију у маркама, за шта 

постоје докази, што све износи око 27.000 евра. Априла 2000 годне је заплењена 

целокупна моја лична и страначка архива, и још није враћена, материјана штета је 

процењена. Овоме треба додати и друге материјане штете ( смањење основице за 

пензију, плате, итд). А где је нематеријална штета која је произвела деценијско 

пустошење не  само мога живота, него и моје породице и мојих ближњих.  

 

Они који су то чинили, који су још живи, неки од њих су врло ( непристојно)  богати, 

један од њих сусед на Миљаковцу има више кућа, само један  велелепни замак вреди 

милион евра, један од мојих прогонитеља је милијардер. 

 

Ја имам 74 године( просечна дужина животног века мушкараца у Србији је 71 

година). Ако се зна да овај поступак траје од 1994 године, очигледно је да се 
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ЗАХТЕВАМ ВАШУ МОМЕНТАЛНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ. 

  
              На мој претходни поднесак (ФИЗИЧКА ДЕСТРУКЦИЈА –ДА НЕ ДОБИЈЕМ 

ОБЕШТЕЋЕЊЕ  од 29.6.2010 године, и  ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ од  13 априла 

ове године), нисам добио никакав одговор. Државни орган је обавезан по закону да 

одговори, поготову јер сам ја познати  борац за демократију и људска права. 

Захваљујући и мени и мојој борби, Ви се сада налазите на Вашој садашњој значајној 

позицији.  

             У поменутим поднесцима  сам надлежне државне органе обавестио о 

перманентним дугогодишњим ускраћивањима законских права , систематским 

драстичним насртајима на личну безбедност и имовинску сигурност, све до данашњег 

времена (Многи починиоци су поумирали, или настрадали,  има још неколицина 

упорних који нису извукли поуке). Ја дан данас немам право на несметану употребу  

компјутера и интернета, сваки дан водим истинску борбу са хулиганима у полицијском 

апарату, који ми блокирају ПЦ, интернет, краду фајлове, рукописе књига, успоравају, то 

је свакодневно мрцварење, губљење времена, новца, нерава, купио сам неколико нових 

компјутера, антивирусних програма, истрошио се, задужио, то се наставља. Први 

општински суд, МУП Србије, имају више мојих поденесака овим поводом. Поступак 

обештећења траје од 1994 године, захтев за рехабилитацију се растеже.   
             Ја сада имам 74 године, изложен сам свакодневно несносном стресу, одговорност 

за моје здравље сносе у ранијим поднесцима наведени још преживели починиоци. На 

делу је нада мном покушај подмукле, дискретне, физичке ликвидације без пуцња, зато 

што тражим обештећење, на делу је освета због мога деценијског ангажмана за 

поштовање закона и људских права. И изнад свега што сам интелектуалац, припадник 

већинског народа, кога подмукло слабе и потискују из Србије. 

           У сличној ситуацији је мој млађи брат Милић Крсмановић( 1939), књиговођа  у 

пензији, пролазио је  кроз слична страдања, његова пензија је 12.000 динара. Моја 

покојна сестра Надежда Крсмановић-Иванковић ( 1946--јануар 2010 ) је трпела слично, 

њена пензија пред смрт је износила 5.000 динара ( Ауторска агенција је одбила да јој 

уплати 17 година стажа), била је без стана, умрла је без адекватне медицинске неге, 

лекари су ми отворено тражили новац. Њена ћерка Валерија Двокић( 1970) удовица, 

мајка ћерке од 15 година, без сталног запослења, је пролазила кроз сличне калварије, 

њој су криминалци пре три године убили мужа, мој син Милан ( 1981 ) је такође био 

жртва, сада је без посла, његова мајка има пензију 20.000 динара 
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КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ДР.МИРКА ЦВЕТКОВИЋА 
 

ПРИТУЖБА НА НЕДОЛИЧАН ПОСТУПАК СЛУЖБЕНИЦЕ НА ШАЛТЕРУ. 

 

Дана 4 новембра око 13 часова 20 минута сам дошао на рецепцију Председништва Владе 

у улици Немањиној број 11, да предам поднесак надлежним у вашој установи. Ушао сам 

,учтиво поздравио, и пружио уљудно поднесак. Службеница која ради на рецепцији, 

када се уђе са леве стране, црномањаста , скоро девојка, се без икаквог повода са моје 

стране обрецнула на мене:'' Каква су ти то документа''.Одговорио сам јој учтиво:'' 

Извините странкама се на шалтеру не обраћа са ти''. Она ми је дрско казала:'' Дај личну 

карту, носи документа у писарницу''. 

 

Не треба да вам објашњавам како треба да се понаша особа која прима странке, њима се 

не говори'' ти'',  односи се љубазно, пословно. Овакав поступак је крајња неучтивост, 

флагрантна непрофесионалност, рецидив прохујалих времена ( мени се тако нешто није 

никад десило ни за време Тита, ни Милошевића)., ја сам познати борац за људска права, 

имам највише степене образовања, полиглота, писац књига, имам 74 године, познат сам 

по учтивом понашању. 

 

О чему се ради са овом особом, да ли је у питању њена недовољна стручност за такав 

посао, необразовање,  нервоза? Или је пак злонамерна? Ако је ово пследње, откуд такав 

особа у  вашој установи? 

 

Захтевам од вас да наводе ове притужбе проверите, и предузмете дисциплинске и друге 

мере  које се од вас налажу. И да ме о томе благовремено обавестите. 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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EUNET, ABUSE, ПОДРШКА. 

 

Обраћам Вам се као председник Покрета а заштиту људских права, у име великог броја 

корисника услуга Еунета, они се жале нашој организацији, да имају учестале сметње 

при употреби компјутера и нтернета, тврде да су извршене све техничке провере, неки 

су купили нове апарате, имају анти вирус програме, да упркос свега многи од њих имају 

сталне сметње. успоравања, ресетовања, блокаде, нестајања фајлова,итд, да је то 

повремено таквог интензитета да је на делу истинска блокада рада, губљење времена, 

нерава, енергије, новца на поправке.  

 

Ови грађани тврде да им то раде надлежне службе због њиховог патриотизма и захтева 

да се поштује закон,  спречи дивљање мафијаша и криминалаца. Они тврде да 

повремено службу Подршке не могу да добију на за сат времена. Сматрај да их неко у 

томе опструира.  

 

На такве тешкоће ја лично наилазим свакодневно у моме раду. 

 

То чине од грађана отуђене службе са циљем рушења Србије и  њеног правног поретка. 

Захтевам од вас да овај поднесак узмете у обзир, и предузмете мере у оквиру ваших 

овлашћења и компетенција, да овакве честе злоупотребе буду осујећене. И да ме о томе 

обавестите. 

 

Томислав Крсмановић, председник 
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Господину Слободану Хомену,  Државном секретару   
Министарство правде Србије   
  
Поштовани господине Хомен,   
  
Дозволите да Вам изразим дивљење за Ваш напоре за поштовање закона, у оквиру  
Отпора, а сада на Вашој одговор ној фунцији. Ми имамо данас демократску власт, и њу  
треба подржати и одати јој признање, али она је снажно и методично опструирана од  
стране мафијашких и криминалних хулиганских структура ван званичне хијерахје  
власти. Нажалост, грађани не схватају природу  опструкција, то чине подмукло  
криминалци, а они погрешно процењују да је то дело званичне власти. Чиме  
криминално подземље опасно и подмукло нахушкава народ против власти.   
  
Изволите наћи, уколико Вас то занима, податке о мени на Википедији и личном сајту.     
    
Желим овога пута да Вас обавестим да се ја борим против мафијаша, који узурпирају  
права грађана, и моја лично, изражавам пуну подршку званичној власти.    
  
Био бих Вам захвалан да ме ШТО ПРЕ примите на разговор. Између осталога, већ  
дуже времана покушава м да сузбијем групу антисемита  на форуму СВЕТСКА  
ЗАВЕРА, спреман сам да Вам доставим њихове текстове. У прилогу мој допис  
ЈЕВРЕЈСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ. Ова група хулигана ми прети, и опструира нажалост  
моје оправдане захева да поједина моја законска права буду ис поштована. Очекујући  
Ваш одговор.   
  
С'поштовањем   
Томислав Крсмановић   
  
  
  
Tomislav Krsmanovi?                                                                             6 . 4. 20 10  godine   
Pokret za za?titu ljudskih prava ,  predsednik.                                                             
Tel.3511829; Mob.tel.064 - 3095176;  Pokret@eunet.rs , web - www.tomislavkrsmanovic.com.   
  
  
   
  
PO?TOVANA GOSPODO,   
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ПРЕДМЕТ: Састанак поводом програма развоја туризма на средњем току реке Дрине 
 
Датум и време одржавања: 03. новембар 2010. од 11:00 часова,  
 
Место одржавања: Агенција Универзитет Турса, Кнеза Милоша 2-4, Београд 
 
Присутни: Томислав Крсмановић, Владан Белчевић /Универзитет турс/, Марко Ћирковић /Кабеза/ 
 
Записник: 
 
1. Настављени су разговори везани за промовисање туризма на средњем току реке Дрине. 

 
2. Прегледан је сајт г-дина Крсмановића на коме је представљен потенцијал наведеног краја и са 
истог су скинуте фотографије и програми које ће се користити у изради туристичких понуда за 
сезону 2011. 

 
3. Из истог разлога прегледан је и сајт ТО Љубовија са којима је г-дин Крсмановић већ контактирао 
и од којих је добио усмену дозволу за коришћење фотографија. 

 
4. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" су се сагласили са предлогом г-дина 
Крсмановића да се цео пројекат ради у партнерству са ТО Љубовија како би се потписивањем 
уговора о сарадњи између наведених чинилаца обезбедили најбољи и најбезбеднији услови за 
пријем туриста у региону средњег тока реке Дрине. 

 
5. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза"  су се обавезале да ће и пре 
потписивања поменутог уговора радити на формирању програма боравка туриста на основу понуде 
коју нам је доставио г-дин Крсмановић. 

 
6. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" инсистирају да г-дин Крсмановић буде 
потписник уговора о личној сарадњи са ТО Љубовија и свих приватних и правних лица који су 
заинтересовани да своје ресурсе, уз новчану надокнаду, уступе на коришћење туристима. 
 
7. Тако потисан уговор даје гаранцију да су све стране коју представља ТО Љубовија задовољне 
што  "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" прихватају као предуслов и гаранцију 
за потписивање Уговора о пословно техничкој сарадњи везаној за, надамо се дугорочне програме 
промоције реке Дрине као једне од најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији. 
 
8. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" су спремне да оду и корак даље, и такав 
Уговор са дефинисаним програмима третирају као ексклузивне у пласману у Србији и 
иностранству. 
 
9. Договорено је да по договору у начелу г-дина Крсмановића и ТО Љубовија направимо један 
заједнички састанак у Београду на коме би све наведено и формално потврдили а и како би се ТО 
Љубовија упознала са потенцијалима "Универзитет турса", Омладинске организације "Кабеза"  и 
наших пријатеља и партнера са којима смо већ договорили пословну сарадњу. 
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Документ број 322. 

 
 
                                                    
ПРЕДМЕТ: Састанак поводом програма развоја туризма на средњем току реке Дрине 
 
Датум и време одржавања: 03. новембар 2010. од 11:00 часова,  
 
Место одржавања: Агенција Универзитет Турса, Кнеза Милоша 2-4, Београд 
 
Присутни: Томислав Крсмановић, Владан Белчевић /Универзитет турс/, Марко Ћирковић /Кабеза/ 
 
Записник: 
 
1. Настављени су разговори везани за промовисање туризма на средњем току реке Дрине. 

 
2. Прегледан је сајт г-дина Крсмановића на коме је представљен потенцијал наведеног краја и са 
истог су скинуте фотографије и програми које ће се користити у изради туристичких понуда за 
сезону 2011. 

 
3. Из истог разлога прегледан је и сајт ТО Љубовија са којима је г-дин Крсмановић већ контактирао 
и од којих је добио усмену дозволу за коришћење фотографија. 

 
4. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" су се сагласили са предлогом г-дина 
Крсмановића да се цео пројекат ради у партнерству са ТО Љубовија како би се потписивањем 
уговора о сарадњи између наведених чинилаца обезбедили најбољи и најбезбеднији услови за 
пријем туриста у региону средњег тока реке Дрине. 

 
5. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза"  су се обавезале да ће и пре 
потписивања поменутог уговора радити на формирању програма боравка туриста на основу понуде 
коју нам је доставио г-дин Крсмановић. 

 
6. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" инсистирају да г-дин Крсмановић буде 
потписник уговора о личној сарадњи са ТО Љубовија и свих приватних и правних лица који су 
заинтересовани да своје ресурсе, уз новчану надокнаду, уступе на коришћење туристима. 
 
7. Тако потисан уговор даје гаранцију да су све стране коју представља ТО Љубовија задовољне 
што  "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" прихватају као предуслов и гаранцију 
за потписивање Уговора о пословно техничкој сарадњи везаној за, надамо се дугорочне програме 
промоције реке Дрине као једне од најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији. 
 
8. "Универзитет турс" и Омладинска организација "Кабеза" су спремне да оду и корак даље, и такав 
Уговор са дефинисаним програмима третирају као ексклузивне у пласману у Србији и 
иностранству. 
 
9. Договорено је да по договору у начелу г-дина Крсмановића и ТО Љубовија направимо један 
заједнички састанак у Београду на коме би све наведено и формално потврдили а и како би се ТО 
Љубовија упознала са потенцијалима "Универзитет турса", Омладинске организације "Кабеза"  и 
наших пријатеља и партнера са којима смо већ договорили пословну сарадњу. 
 
 
Овај допис је валидан и без потписа учесника.    
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-Документ број  323. 

 

Tомислав Крсмановић                                                                            10. 11. 2010 godine   

Покрет за заштиту људских права, С.Пауновића 70, Београд, тел. 3511829; Моб.тел-

064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanović. com 

 
 

Госпођа Хелена Сурлић, Одељење за надзор рада судова 

Министарство правде Србије. 
Обештећење: ВИШИ СУД П.бр.2228/10 
 
ПОШТОВАНА  госпођо  Сурлић, 

У прилогу документација поређана хронолошки од броја 1 до 18. Поступак траје од 1994 

године, био је прекидан, а онда траје континуелно од 20.10.2008 године. Копије 

докумената, књиге, о претрпљеним злоупотребама не прилажем, то се налази у Суду, 

врло је волуминозно. Ја сам жртва континуираних злоупотреба, од стране организованог 

криминала, које трају у пакету од 1975 године. Већина злочиниоца је поумирала , неки 

у нејасним околностима,  има живих, неки од оних који су ми ово чинили су 

непристојно богати, један има више кућа, једну у моме суседству на Миљаковцу, 

истинску палату, која вреди најмање милион евра. Поједини од њих, још увек 

испољавају жар у опструкцијама у односу на мене и моје сроднике, подвргавају 

застрашивањима, изнуривањима. У документу 6 ( донекле и броју 1), сам дао одговор на 

оповргавање од стране Тужене, видети документ број 4. Следеће рочиште је заказано за 

17.11.2010 године. Судија Васић је коректан.  

Уколико суд не уважи необориве чињенице, одбије да суди по закону, што би водило 

новом растезању, наставку претходних злоупотреба, на делу би показао да не поштује 

реформе, да се сврстава уз оне који су деценијама кршили моја права, значи удружује 

се у деценијски дубоко укорењен судски организовани криминал, нема напретка у 

судству. У том случају, ћу бити принуђен да предузмем све законске мере да се 

изборим за моја права , и да  на велика звона огласим цео досије у јавности,  на све 

могуће стране. 

Слободан сам да Вас обавестим  да имам врло скромну пензију, да издржавам 

незапосленог сина, да помажем 40 годишњу незапослену сестричину, удовицу и њену 

16 ћерку ученицу, да сам неколико година помагао покојну сестру ( 1946-2010 г), да 

сам исцрпљен судским поступцима, живим на кредит и од чекова, чекови пристижу и 

гутају целу пензију, кредитна картица је блокирана, налазим се на ивици тоталног 

банкротства. А цео живот сам радио поштено, и борио се против оних који су 

угрожавали моја права, без повода са моје стране. И за права других, за демократију. 

Немам новца за адвокате. 

Стога захтевам од Суда да закључи поступак који траје са прекидима већ 16 година, 

имам 74 године, и да донесе правичну и закониту одлуку. 

У Београду 10.11.2010 године                                                   Томислав Крсмановић 
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Документ број 324. 

Tomislav Krsmanović                                                                                           .  

  

TAJKUNOTIRANIJA- A NE ANARHOTIRANIJA.  

 

U svom tekstu zvuĉno nazvanom ‗‘ Jeziva Srbija‘‘ SrĊa Trifković ustvrĊuje: ‗‗ U Srbiji je 

sazreo novi društveno-politiĉki model koji nema presedana u istoriji, moguće ga je nazvati 

anarhotiranija, što jeste nesposobnost, ili nemoć drţave, da stane na put stvarnim 

kršiteljima zakona ( anarhija), uz istovremenu teţnju da sprovodi tiraniju nad svojim 

podanicima‘‘. 

 

Ne radi se ni o kakvoj anarhiji u Srbiji, niti nju tiranišu anarhisti, niti se radi u Srbiji o  

nekontrolisanoj stihiji, koja unesrećuje njene graĊane i mrvi drţavu, 

 

Na delu je nešto sasvim drugo.  

 

Srbiju unazaĊuju odliĉno organizovani klanovi tajkuna, mafijaša i kriminalci 

Ne radi se o bilo kakvom novom društveno-politiĉkom modelu u Srbiji,  koji navodno nema 

presedana u istoriji, ‗‘ Déjà vu‘‘..  

Januara 1977 godine  230 eminentnih  ĉehoslovaĉkih intelektualaca ukljuĉujući i kasnijeg 

predsednika  Ĉeške Vaclava Havela, je obznanila Povelju 77 o stanju u Ĉehoslovaĉkoj,  

koja je postala svetski poznata. Ova Povelja je odigrala vrlo znaĉajnu ulogu u pobedi 

demokratije u Istoĉnoj Evropi. U ovoj Povelji se  kaţe: Masovna kršenja ljudskih prava i 

zakona omogućava društveno-politiĉki sistem u kome pojedin otuĊeni delovi nacionalnih 

institucija i organizacija podleţu politiĉkim direktivama  i odlukama, koje  dolaze iz  

moćniĉkih centara nepoznatih javnosti i graĊanima. Ustav i zakoni, ne regulišu  sadrţinu i 

primenu ovih direktiva i odluka, obiĉno su davane usmeno, njihova sadrţina je nepoznata  

javnosti,  koja ih ne moţe ni saznati ni proveriti, niti uticati na njih; nalogodavci su 

odgovorni  jedino njima samima i njihovim sopstvenim hijerahijama ; ovi centri moći 

imaju odluĉni uticaj na donošenje odluke izvršnih organa vlasti, vlade, pravosuĊa, policije, 

vojske, preduzeća, socijalnih ustanova, obrazovanja, ministarstva, itd. Kada pojedinci i 

organizacije interpretirajući njihova prava doĊu u konflikt sa takvim direktivama, ne 

mogu dobiti nikakvu zaštitu od bilo koga nadleţnog legalnog organa. 

Isto ovako je bilo i u prethodnoj Jugoslaviji, ali uprkos formalne pobede demokratije, 

uprkos što nova demokratska, patriotska i ekspertska vlast ulaţe iskrene i velike napore, 

nije došlo do znaĉajnijih poboljšanja u Srbiji, jer nije došlo do diskontinuiteta. Oni 

kriminalizovani segmenti ( neformalni centri moći) koji su kao i u ĈSR ranije, kršili 

ljudska prava zaobilazeći zakon,  su se snaţno konsolidovani  u novim uslovima nedovoljno 

spreĉeni od još od njih zaziruće neoĉvrsle zvaniĉne vlasti, nastavljaju da budu kao i ranije 

drţava u drţavi.  Ojaĉali decenijama , umesto da budu kaţnjeni za kataklizmu koju su 

proizveli, su naţalost nagraĊeni od svemoćnog geo-okruţenja neizmernim bogatstvom, ţele 

da ovekoveĉe svoju vlast, svoje neizmerne pivilegije, da oploĊuju svoj enormni imetak, da 

budu novi bogataši-milioneri, mlijarderi, svemoćni gospodari, da ovde vladaju veĉito istim 
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 Документ број 325. 

Tomislav Krsmanović                                                                                     12.11. 2010 godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik, tel.3511829; mob.tel.064-3095176; 

Pokret@eunet.rs, web-www.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija. 

 

NAPAD NA ZDRAVLJE. 
 
Obaveštavam javnost da mi je u poslednjih desetak dana telefonom izreĉeno nekoliko 

pretnji zdravlja ( tel. 3511829), PC i interent su u više navrata bili blokirani, iskljuĉivan 

fiksni telefon, o ĉemu je obaveštena  nadleţna sluţba Telekoma. Sadrţaj pretnji je bio :‘‘ 

Kako je junaĉko zdravlje, parcela na Orlovaĉi te ĉeka‘‘, do navoĊenja simptoma 

zdravstvenih teškoća koje su mogu pojaviti.( Telekom ima podatke o inkriminisanim 

osobama, spor se vodi pred Drugim opstinskim sudom XII.K.br.696/06, sudija Nebojsa 

Popovic). Slicne pretnje su mi i ranije izricane i preko inetrneta, ove poruke, sa licnim 

podacima  su prosledjene Drugom opstinskom sudu i MUP-u Srbije.  

 

Imam 74 godine, izloţen sam svakodnevnim pretnjama,  provokacijama, opstrukcijama, 

prete mi doţivotnim utamniĉenjem, svaki dan vodim istinski rat sa onima koji mi blokiraju 

PC, telefon, faks, vodim dugi niz godina postupke za rehabilitaciju, obešetćenje, protiv 

pojedinih nasilnika koji ugroţavaju moju liĉnu bezbednost i mojih srodnika. To prekršioci 

zakona ĉine podmuklo, pokušavajući da ukriju svoja zloĉnaĉka nedela, pokušavajući da  

naivne ubede da sam ja duševno uzdrman, da uobraţavam, preterujem.  Imam minimalnu 

penziju ( ispod 300 evra), moji bankovni raĉuni su blokirani, to je bankrotstvo, izdrţavam 

nezaposlenog sina 29 godina ( koji je sa njegovom majkom bio izloţen godinama teroru 

kriminalaca, provalama u stan, pljaĉkama, ugroţavanjima liĉne bezbednosti); moja 

pokojna sestra Nada Ivanković Krsmanović ( 1946-2010 ) je preminula u nejasnim 

okolnostima, lekari su odbijali da je hospitalizuju, traţili su od mene novac, ona je takoĊe 

bila ţrtva sliĉnih zloupotreba. Moram da se brinem o njenoj ćerki Valeriji ( 1970) i 

Valerijinoj ćerkici( 16 ), Valerija je bez stalnog zaposlenja, njen ţivot je sliĉan ţivotu njenih 

najbliţih srodnika, kroz ceo ţivot je trpela isto što i njena majka, pre tri godine su joj 

kriminalci ubili noţem muţa. Moj brat Milić ( 1939) je delio zlohudu sudbinu svojih 

srodnika, sada ima penziju 12.000 dinara. 

 

Oĉigledno je da je na delu strategija iznurivanja, pokušaj onesposobljavanja, tihe 

likvidacije, bez presude, bez pucnja. Permanentni dugogodišnji pritisci, zastrašivanja, 

interes za zdravlje, pretnje zdravlju, u današnje vreme kada većina oboljeva , udruţeni sa 

nesnosnim višegodišnjim stresom, ţivot u siromaštvu i bedi, povrh svega svakodnevni stres, 

bi bili ubitaĉni i za mladu osobu, a ja imam 74 godine 

 

Napominjem da ovakvi nasrtaji na moja prava ne dolaze od strane zvaniĉnih drţavnih 

organa, nego od mafijaških struktura koje delaju protiv zakona i drţave. Predoĉavam da se 

radi o kriviĉnim  istovrsnim delima,  jednoj permanentnoj, vrlo metodiĉno programiranoj i 

produţenoj  seriji, u jedinstvenom paketu,  koja traju od 1975 g., i koja ĉine kompaktnu 

celinu. Nepobitna je ĉinjenica potkrepljena neoborivim dokazima, dokumentima  i 

svedocima, u arhivama sudova ( videti dalje),  da su ova istovrsna dela metodiĉno  

koordinirana od istih od zakona odmetnutih segmenata (pripadnika bivše ostrašćene 
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DRINSKI PRAVAC, Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-

3095176; Books@eunet.rs, Pokret@eunet.rs; Web-http://solair.eunet.rs/~tom/ 

 

 

2011 godina:PROGRAMI  IZLETA  ZA  
PLANINARE  NA DRINSKE  PLANINE: 
DRINA-LJUBOVIJA , SRBIJA, SEZONA  
2011 GODINE.  
 
NISKE  CENE, UKUSNA  DOMAĆA  HRANA, KOMFORAN 
SMEŠTAJ, RAZNOVSNI  PROGRAMI,  REFERENCE 
PLANINARSKIH  VODIĈA.  

 
 

Izvolite u prilogu naše programe planinarskih izleta za 2011 godinu. Već nekoliko 

godina dovodimo planinare u ovaj deo Zapadne Srbije, uvek uz njihovu punu 

satisfakciju ,organizujemo programe izleta, smeštaj, ishranu, rafting-splavarenje, 

posete manastirima, zabavne i rekreativne aktivnosti, prevoz, i sliĉno.  

 

U prilogu niže se nalaze imena i kontakt adrese pojedinih planinarskih vodiĉa i 

poslenika ,koji su sa nama saraĊivali, od njih možete saznati utiske. Naša naĉela su: 

kvalitet usluge, jeftina cena, striktno poštovanje dogovora , kooperativnost. 

 
U nadi da ćete neke od ovih naših predloţenih  izleta ukljuĉiti u vaše programe za 

2011 godinu.  

 

Obaveštavamo vas da je osetno skraćen put za Ljuboviju od Beograda preko 

Valjeva, završena je deonica puta Pecka -Ljubovija, sada je distanca Beograd-

Ljubovija svega 170 kilometara. 

 

Cene za sezonu  2011 godine. 
 

PUN PANSION, oko 1.000 dinara, prenoćište i tri obroka , u seoskom kućama ( 

komfor, struja, voda, kupatila, TV, telefon, ponegde i PC, kategorizovano, 

kvalitetno, ĉisto ), u parametru od 300 metara, u selu Uzovnica, kod Ljubovije , na 

obali Drine, u podnoţju Sokolskih planina, Roţnja, Jagodnje , Maĉkovog kamena, 
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ДОЧЕК  НОВЕ  2011 ГОДИНЕ у ресторану ''Јапански цвет'' , на обали 

успора Зворничког језера, испод Мачковог канмена ( 930 метара), у 

Црнчи код Љубовије . 

 

ПРОГРАМ 

 

-Први дан, петак 31 децембар 2010 године. 
 

Полазак из Београда, долазак у Црнчу преко Ваљева, Пецке и Љубовије ( 182 км). 

Уколико је снег, онда преко Шапца, око 205 км. ( Јер пут Ваљево-Љубовија иде на 

скоро 1.000 метара надморске висине) 

 

НОВОГОДИШЊА  ВЕЧЕРА. 

Почетак у 21 час. Музика у саставу певач ( или певачица), хармоника, гитара, бубањ. 

Мени: Хладно предјело-пршута, сир, кајмак, врућа проја.Топло предјело: 1 пастрмка 

Главно јело: прасетина, јагњетина. Салата. Дезерт-Новогодишња торта. Домаћа 

погача-Ружа, као хлеб. 

Цена: 1.000 динара, плус 200 динара за музику= 1.200 динара. 

 

Преноћиште у петак 31.12.2011 године, собе загрејане.Цена= 500 динара. 

 

-Други дан, субота 1 јануар 2011 године.  
 

Доручак; јаја са шунком, јаја са сиром, јаја са сланином, бела кафа, кафа, млеко. 

Цена: Гратис 

 

У 10 часова( или по договору)-Успон на Мачков камен 930 метара, дистанца 6 

километара, висинска разлика 700 метара, обезбеђен водич. 

 

15 часова и 30 минта Ручак: чорба, шницла са печуркама, салата, дезерт, хлеб. 

Цена: 600 динара. 

 

Вечера: мешано печење, салата, дезерт, хлеб. 

Цена: 800 динара. 

 

Преноћиште: 500 динара. 

 

Трећи дан,  недеља 2 јануар, 2011 године. 

 
Доручак:Гратис. 

 

Излет –посета Црквице у Селанцу, из Средњег века ( 15 век), на 500 метара 

надморске висине, аутобусом до Великог Мајдана, добар пут 4 километра од 

смештаја,  од Великог Мајдана до црквице 4 километара.( Водич обезбеђен).  
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Документ бр ој 326. 

Sve dosada nedostaje celovita i objektivna nauĉna analiza uzroka nesporazuma naše zemlje 

sa tzv. meĊunarodnom zajednicom, još nije nauĉno rasvetljena meĊunarodna uloga i 

opredeljenost naše zemlje u prethodnom periodu i danas. Moţe se slobodno reći da naša 

današnja drţava nema nauĉno fundiranu strategiju- KAKO SE PONAŠATI SA 

MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM U DANAŠNJEM VRLO SLOŢENOM I BRZO 

MENJAJUĆEM SVETU . 

 

Srbija je iskopnila u svakom pogledu, pa i kadrovskom. Decenijska kratkovida razorno štetna 

komunistiĉka privilegija partijaca, uz znaĉajno iskljuĉenje partijski nepripadne većine, se 

porazno odraţavala na poštovanje naĉela sposobnosti. Navodni, umišljeni ‗‘ mudri ĉuvari 

vlasti, narodnih interesa‘‘, ustvari neretko notorne nezanalice, su skrajnuli, potkresali, 

skraćivali sistematski najjjaĉe mozgove.  

Tomislav Krsmanovic 

Tel.011-3511829; Mob.tel.064-3095176; Pokret@eunet.rs 

Web Drina-http://solair.eunet.rs/~tom ( ovaj web sada radi, ali ga treba azurirati) 

 

 

Gospodin Zoran Vukmanov, planinarski vodic 

PK Spartak Subotica 

 

Postovani gospodine Vukmanov,  

 

Hvala na Vasoj poruci u vez planinarske akcije na planine Zapadne Srbije sredinom februara 

nastupajuce godine. Proverio sam danas sve na terenu, mesta ima, dobro ste dosli, u prilogu 

odgovori na Vasa pitanja. Vlasnik Tomislav Matic ( 015-650000, 062-8982618) iz sela Vam daje 

uslove i cene, a Vi se opredeljujete na ono sto zelite, da li cete samo prenociste, koje obroke, itd. 

 

-smestaj je u selu Crnca ( u Uzovnici zimi ne ide, zbog grejanja), na obali Drine, tu pocinje i 

Zvornicko jezero, nadmorska visina oko 180 metara, u podnozju planine Jagodnje- Mackovog 

kamena, distanca od Crnce ( mesta smestaja)  do vrha Mackovog kamena ( 930 metara) je oko 6 

kilometara. Ukoliko nemate vodica obezbedicemo vodica u Crnci, ali to nije problem jer ima 

kolski put sve do vrha planine. Od Crnce do Manastira Sveti Nikolaj ima asfaltni put, distanca je 

oko 12 kilometara, prema Ljuboviji. Od Manastira Sveti Nikolaj do Roznja( 980 metara) ima 

kolski put , distanca oko 4 kilometra.  Crnca je 10 kilometara pre Ljubovije kada se ide od Sapca 

( preko Loznice i Malog Zvornika). 

-vlasnik smestajnog objekta je Tomislav Matic, poseduje ugostiteljski objekat JAPANSKA 

RUZA u Crnci, koji ima kapacitet oko 100 sedista, kuhinju, pica, grejanje, TV. Smestaj je u dve 

komforne kuce pored objekta, grejanje na struju i drva, i nocu toplo, imaju kupatila, mokri 

cvorovi. U komfornim sobama ima najmanje dva lezaja, najvise cetriri, ili po dogovoru, shodno 

zeljama i porodicnoj konfiguraciji planinara. 

-prenociste-500 dinara po osobi ( leti je 300 dinara, sada je skuplje zbog troskova grejanja) 

 

PRVI DAN  

Dolazak u Crncu, smestaj po kucama. Vecera, ili rucak, po zelji. Razgledanje sela, uspon po zelji 

na obliznja brda, setnja . 

DRUGI DAN 

-dorucak : sir, kajmak, jaja, topli napitak, mleko, kafa, caj, bela kafa, cena 150 dinara 

Uspon na Mackov kamen, polazak od mesta smestaja vreme po dogovoru.Povratak . 

-rucak ( prvi dan): corba, snicla , pecurke, salata, dezert, cena: 300 dinara 

Poseta Drini, jezeru, crkvici u obliznjem selu, vodenica na reci 

-vecera: topla supa, gulas, salata, dezert, cena: 250 dinara. 

 

TRECI DAN.( cene su iste, samo je meni drugaciji) 

-dorucak: jaja sa slaninom, sir, kajmak, topli napitci 

Odlazak u Manastir Sveti Nikolaj , razgledanje manastira, uspon na Krst iznad manastira. Uspon 

na Rozanj. Povratak. 

-rucak: corba snicla, salata, dezert. 

 



2464 
 

Još je poraznije bilo dejstvo tranzicije, u Srbiji danas ima tako malo mudrih: nestali su u 

ratovima, podelama zemlje ( prethodna drţavna administracija SFRJ je bila daleko bolje 

kadrovski opremljena nego li današnja Republika Srbija); ili su odneti prevremeno 

boleštinama, utonuli u brige, beznaĊe i razoĉarenje, ili poroke; ono što je preostalo niko ne 

ume, niti ţeli da koristi; uvreţio se prezir prema starima-a oni su riznica mudrosti; mladi puni 

energije i ambicija prezreni beţe glavom bez obzira iz zemlje.  

 

Nedostatak struĉnih vrhunskih kadrova danas ima katastrofalne posledice u Srbiji, na svim 

nivoima.  

Otuda odluke manjkaju u kvalitetu u preduzećima, ustanovama, pa sve do naše drţavne 

meĊunarodne politike i odnosa sa stranim drţavama. (Pa naţalost kada se radi o 

raspamećenim pojedincima u njihovim mikro-serdinama). 

 

Pojedini naši susedi, ili drţave koji nisu prijateljski nastrojene prema nama, zloupotrebljavaju 

ovakvo stanje, našu snemoćalost, siromaštvo, izopštenost, da nas zbrzavaju, nalaze 

zateĉenim, zastrašuju providnim trikovima, da nam prave zamke, da nas ucenjuju, da bi nam 

tako nametali brzoplete neodmerene, pogrešne odluke na našu štetu. 

 

Srbiji je neophodna nova strategija odnosa sa meĊunarodnom zajednicom i stranim 

drţavama, kvalitetnije odluke, oslanjanje na najstruĉnije kadrove i ustanove, jednom reĉju 

potrebna je dubinska , korenita reforma.  

 

Mi smo gubitnici, ali se moţemo izvući iz sadašnje pozicije, upravo mudrošću i radom. 

Setimo se medijske poruke narodu nemaĉkog poraţenog generala na kraju Drugog svetskog 

rata- Мi smo gubitnici u ratu, pobedimo u miru, svi sloţno na posao, pobeda će biti naša. 

Sliĉno je bilo i sa Japancima, umesto oĉaja i beznaĊa, okrenuli su se kultu rada, lojalnosti 

radnom mestu, porodici, društvu, zajednici, meĊusobnom uvaţavanju. Svedoci smo, 

vrhunske duhovne vrednosti su odnele pobedu. Pogledajmo Kineze, ima ih milijardu i tristo 

miliona, a svakog svoga ĉoveka gledaju kao malo vode na dlanu, a nas ima nekoliko miliona, 

a kada vidimo jedan drugoga takoreći se gledamo preko nišana ( Dobro se zna otkud ovo 

ludilo kod nas). 

 

Tako i mi treba da postupimo, pobedimo otrovni izdţikljali korov komunizma –korupciju, 

privilegije, beneficije, zavidljivost, mrţnju, prevaru, izdaju, lopovluk, pljaĉkaštvo, nepotizam, 

mafijaštvo, konspirativnost, nerad, svakojake uveţene poroke-vratimo se našim izvornim 

vrednostima, ostvarimo duhovni preporod. Bićemo sigurni pobednici, takvi smo neretko bili 

ranije, steći ćemo poštovanje sveta.  

      Ovako nas niko ne zarezuje niti ferma ni za šta .  

 

SFR Jugoslavija je sve do svoga raspada bila od svih socijalistiĉkih drţava najbliţa 

Evropi, Tito je bio visoko cenjen na Zapadu. Jugoslavija je bila proglašavana za 

šampiona demokratizacije, da je zavela samoupravljanje vrhunski domet humanosti, 

viĊena kao borac za mir, za meĊunarodno zbliţavanje, dobijala je kredite, bila 
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slavljena. 

 

A zatim od 1990-ih godina Jugoslavija, a to je poĉelo još krajem 1970-ih , sve više 

tokm 1980-ih godina,  postaje od razmaţenog mezimceta, odbaĉeno pastorĉe Zapada.  

 

Zašto? Dalje ţelim da objasnim ovu, na prvi pogled, kontradiktornu evoluciju.  

 

Do problema sa meĊunarodnom zajednicom je poĉelo da dolazi pomalo poĉetkom 

1970-ih godina prošlog veka, da bi se odnosi ubrzano kvarili 80-ih, a naroĉito 90-ih 

godina. Ovakva prvo postepena, pa onda drastiĉna izmena orijentacije sveta prema 

našoj zemlji, nije bila suštinski uslovljena, mada je toga bilo u izevsnoj meri,  kako to 

naţalost neki misle pogrešno, nekakvim greškama Jugoslavije, ili Srbije do 2000 

godine. Uzroci su drugi: velike sile su odlućile da rasformiraju SSSR, SFRJ, ĈSR, da 

uklone komunizam, da sruše Berlinski zid, da prekroje granice sveta, da ih podese 

onako kako to njima odgovara.  

      To je bio proces koji je bio koncipiran i iniciran postepeno, paralelno, sa sve 

prisutnijom rastućom krizom u SSSR-u, i socijalistiĉkom bloku.  

      Ostvarenje ovoga nacrta je išlo najteţe na Balkanu, jer je ovo podruĉje 

najkomplikovanije, etniĉki krajnje usitnjeno, desile su se nepredvidljive suĉeljene 

nacionalne reakcije.  

 

Ispalo je sticajem po Srbiju nesretnih koincidencija. 

      A prirodna reakcija Srbije i Srba je je bila neslaganje. naţalost,  neznanje, 

nepoznavanje vrlo sloţenih i delikatnih zavijutaka moderne politike. 

      Iz ĉega su proisticale kontinuleno pogrešne reakcije i kapitalne politiĉke odluke. 

      ‚‚ Našu sudbinu ne odreĊuju isukljuĉivo postupci drugih, nego naše reakcije na 

njihove postupke‚‚.Dr.Meri Ruvart, ameriĉka knjiţevnica. 

      Nepoznavanje svetske politike i pogrešne odluke su sve više gurale Srbiju i Srbe u 

stranputice. Podmukli iz geo-okruţenja,bolje informisani su zlobno gurali krajnje 

uznemiren i ostrašćenu Srbiju  i Srbe u nepromišljenosti, umesto u smirenost i 

pragmatiĉnost. 

 

Treba istaći da su se komunisti tom projektu snaţno odupirali, oni su bili moćni, 

pustili su duboke korene. Ipak, precenili su svoje snage. 

      Ali su najţešći otpor pruţili Srbi, jer je novi nacrt drţava bio najviše na njihov uštrb, 

lider Srbije Slobodan Milošević se usprotivio takoĊe.  

 

Dakle, ne radi se ni o kakvim lošim momcima Srbima, nego o igri planetarnih 

koincidencija, kockice su se sloţile na štetu Srba. . 

 

Nova demokratska vlast koja vlada od 2000 godine je za integraciju u EU, pro-

evropska je, Srbija je postala ĉlanica NATO Partnerstva za mir, naši drţavnici se 

odnose vrlo uĉtivo i dimplomatski prema svetu, naši graĊani uprkos sankcija, 

izolacije, NATO bombardovanja, razbijanja SFRJ, izgona Srba sa Kosova i drugih 

teritorija, uprkos laţi i satanizacije Srba, ne gaje mrţnju prema zapadno evropskim 

zemljama, naprotiv , primaju strance sa najvećim gostoprimstvom i ljubaznošću.  
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      Naš narod je za vreme poluvekvovne vladavine"komunizma" sanjao kraj toga sistema, 

da se prikljuĉi Evropi, gde je uvek video svoje mesto, bez obzira što su postojale 

pravoslavne i pan-slavistiĉke ideje. Uprkos svega, danas je većina graĊana naše 

zemlje ipak za pristupanje Evropi i integraciju u meĊnarodnu zajednicu, neki su ţeleli 

da uĊemo i u Nato ( o tome narod Srbije treba da se izjasni na referendumu).  

 

Narod se pita zašto je naša zemlja "bela vrana", zašto nije blagovremeno, takoĊe 

pristupila Evropi kao i druge zemlje u okruţenju? Naša zemlja je to htela, ali to nisu 

htele pojedine velike evropske drţave, to jest one su to ţelele- ali pod uslovom da se 

Srbija odrekne  Kosova, juga Srbije, Vojvodine, da preĊe preko izgona Srba iz 

Krajine, Bosne i Hercegovine, da na sebe prihvati  zloĉine koje nije poĉinila,  da 

prizna da je sveopšti krivci za sve što se ovde dešavalo od poĉetka 1990-ih. 

 

Srbi su konstitutivan narod, narod junaĉki, moralan, ĉestit, najuzvišenijih duhovnih 

osobina ( uz napomenu da ove tvrdnje vaţe naroĉito za period pre zavoĊenja 

komunizma, budimo optimisti da će delimiĉno izmenjeni Srbi doţiveti novi duhovni 

preorod, on se već krajnje stidlijivo nazire). Oni su ponosni i na takve yahteve ne 

mogu da pristanu. 

      Dakle, nisu   nikada bili protivnici Zapada, nego za integraciju u strukture 

meĊunarodne zajednice. Ali logiĉno, to ne mogu prihvatiti na uštrb njihovioh vitalnih 

nacionalnih interesa. ( uz napomenu ‗‘da sila ne pita‘‘, ‗‘ koga je mititi, nije ga 

ljutiti‘‘, sa moćnim i silnim se mora biti krajnje diplomatiĉno). 

 

      Dakle, apsolutno ne stoji da su Srbi loši, pre se radi o tome da Srbe ţele sa razliĉitih 

strana da oĉerupaju, koriste sadašnju snemoćalost Srbije da joj se svete za istorijske 

poraze, da peru vekovne komplekse, da joj otmu nešto za sebe. A neki, ţele da Srbe 

podmuklo zaplaše da se ne brane, da ih ubede da zato što ĉuvaju svoje da su loši, 

nacisti, zloĉinci, ubice, kanibali, da su genetski opterećeni, ‗‘NEBESKI NAROD‘‘, da 

se bave prošlošću, itd, itd. 

 

Rašireno je mišljenje da se ovo sveopšta stradanija, da su se ratovi i ţrtve od 1990 

godine do danas, mogli izbeći. Sa svih strana se govori o DIVIDE ET IMPERA, 

ZAVADI PA VLADAJ.  

     Današnje povlaĊivanje drugim nacijama na štetu Srba i Srbije, se vidi kao bacanje 

nove jabuke razdora, nova balkanizacija. Ne samo Srbi, nego sve ĉešće i Bošnjaci i 

Hrvati, pa ĉak i Albanci, su skloni da procene da nijedan balkanski narod nije ţeleo 

rat, da su ratove potpalili drugi, ratni profiteri, maroderi..  

      DIVIDER ET IMPERA. Pa onda MAGNUM CRIMEN. 

 

A stvarni krivci ţele da se ukriju, da krivicu bace na Srbe. Eto jednog od glavnih 

uzroka satanizacije Srba: oprati ljagu sa sebe, baciti krivicu na Srbe. 

 

U Srbiji je rašireno ubeĊenje da Srbiju ne ţele u EU, isto tako kao što ne ţele Tursku. 

 

Sa druge strane, narod Srbije je sklon da ovu zamagljenu igru objasni kao pokusaj 

pojedinih segmenata u meĊunarodnoj zajednici, iz susednog geo-okruzenja,  koji u 

sponi sa domaćim tajkunima, ţele tako da Srbiju drţe izopštenu, da u izolovanoj 

Srbiji stvore KRALJEVINU KRIMINALA, da tako u Srbiji ovekovece despotiju , 

konfuziju, pljacku vecine gradjana.  



2467 
 

      Jer njima odgovara slaba Srbija.  

      Rašireno je mišljenje da je neformalna vlast svesno satanizovala srpski narod van 

zemlje, da bi ga tako diskreditovala i tako ostala jedini predstavnik ovde. Da bi tako 

saĉuvali svoje pozicije, jer ako bi došla demokratija, ne bi mogli da švercuju, 

privatizuju za bagatelu, da se enormno bogate. 

 

Prema pojedinim analitiĉarima tu se naziru i uticaji geo-okruţenja i njihovih moćnih 

lobija u svetu, koji sistematski odbijaju našu zemlju od EU, Zapada, da bi nas tako 

drţali u izolaciji, bez moćnih saveznika, da nam tako lako mogu otimati naše 

teritorije.  

      Srbiji zlobni antisemiti iz geo-okruţenja, Srbiji na raspeću i u konfuziji ţele da 

podmuklo podmetnu kukavicje jaje antisemitizma, da su navodni krivci za srpske 

nesreće Jevreji, šo je potpuno  netaĉno, Srbi i Jevreji su prijatelji još iz helenskih 

vremena.  

      Dok bolje obavešteni analitiĉari zakljuĉuju da se iza svega nalaze zastrašujuće teze 

snaga mraka, koje tako stvaraju haos, konfuziju, zavade, i ustvari ţele da nastave i 

ukriju ubrzano slabljenje većine graĊana, izolaciju, i meĊusobne tenzije, ţele da ovde 

ovekoveĉe balkanizaciju.  

      I da tako Srbiju i Srbe slabe iznutra. 

     A da se oni mogu bez otpora bogatiti i pljackati nezasticeni narod.. 

 

Predoĉavam od naše strane prisutno idealizovanje ţelja i ciljeva tzv.meĊunarodne 

zajednice, navodno da je meĊunarodna humana, plemenita, da ona ovde ţeli da 

zavede poštovanje ljudskih prava, da Srbiju izvede iz krize, da Srbija bude bogata, 

pravna drţava, da ovde poteku med i mleko.  

      Kakva zabluda, kakva naivnost! U politici plemenitosti nema prema drugima, na delu 

je jedino valorizacija sopstvenih interesa, ne obazirući se mnogo na negativne efekte 

druge strane. 

 

Ako ovo znamo, i prihvatimo kao ĉinjeniĉno stanje, onda nema mesta razoĉarenju, 

ljutnji na svet, pljuvanju, jednostavno to je tako, budimo i mi takvi, dajmo mudar 

odgovor, a ne obratno, kod nas je još uvek ponekad tuĊinac draţi od svoga. 

 

Ako ovakvo stanje shvatimo, i postanemo kao i drugi, dakle racionalni egoisti, a ne 

naivni idealisti, krenuće nam na bolje, a jedna druga vrlo znaĉajna stvar –svet će nas 

mnogo više ceniti nego li danas.  

      Budimo uctive diplomte,,  

      Naivnost i sentimentalnost u politici, lakovernost, su aboriţinska rabota. 

 

Uzimajući u obzir ove postulate , moţe se lakše razumeti zašto su nam pojedine 

drţave vekovima ĉinili neviĊene štete. Tako su zadovoljavale njihove interese. 

 

Izvucimo pouke! Branimo se bogati bremenitim vekovnim tragiĉnim iskustvima. 

 

Etniĉko ĉišćenje Srba na Kosovu traje vekovima, DIVIDER ET IMPERA, 

balkanizacija, bratski narodi su gurani jedni protiv drugih, kao stoka u klanicu.  
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      Nama su posle II Svetskog rata spolja podmetnuli kukaviĉje jaje komunizam; 

samoupravljanje, nesvrstanost su koncepti razraĊeni u stranim politiĉkim 

laboratorijama ( kao danas svinjski grip), ugraĊen u Jugoslavii da obave dobro poznati 

rušilaĉki pir.  

     MeĊunarodno geo-okruţenje je stvaralo Kraljevinu Jugoslaviju, proizvodilo 

komunizam, fašizam, posticalao ratove, stvaralo komunistiĉku Jugoslaviju.  

      Miran rasplet krize na Balkanu posle raspada SFRJ.je osujetilo susedno geo-

okruzenje. Umesto toga je sve pozavaĊano. Pojedine drzave su ovde za vreme Tita i 

kasnije imali svoje ljude, koji su za njih sve odradili, ti isti kadrovi su i danas na 

pozicijama u neformalnim strukturama. A znamo da Srbijom zvaniĉno vladaju 

zvaniĉnici, ali stvarno više tajkuni.  

     A ovi potonji su srţ problema,oni opstruiraju demokratsku vlast na svakom koraku. 

Nemojmo se uzbuĊivati što meĊunarodna zajednica na reĉima podrţava Srbiju u borbi 

protiv mafija, a oĉigledno da je u praksi sasvim drugaĉije.  

 

Posmatrajmo meĊunarodnu zajednicu i pojedine strane drţave racionalno, ukjuĉimo u 

meĊunarodnu politiku vrhunske kadrove, dajmo reĉ nauĉnicima, neka naše 

drţavniĉke odluke budu plod nauĉne ekspertize, mudre, temeljite.  

      Da li naša diplomatija zna koje su to sile koje danas vladaju svetom? Da li se njihova 

premoć završava sa njihovim granicama, ili se preliva preko njih? Dokle? Da li se 

moţe nazreti koje sile su dominantne u Srbiji? Da li su te sile takoĊe prisutne u 

susedstvu? Gde, kod koga, koliko, kako? Kakve su strategije vladajućih suĉeljenih 

rivalskih zemalja u svetu, da li se one negde dogovaraju o podeli plena?  

      Kako da se Srbija ukljuĉi u ovaj skalameriĉni planetarni galimatijas, 

rašomonijadu,kako da naĊe svoje mesto, kako da preţivi? Ne lutajmo u magli kao što 

smo to ĉinili u prohujalim vekovima, osvestimo se, otreznimo se, iz pozicije 

vekovnog piona na meĊunarodnoj šahovskj tabli, preĊimo u poziciju mudrog šahiste. 

Postanimo subjekat umesto objekat, uzmimo svoju sudbinu u svoje ruke. 

 

Budimo uĉtivi i diplomatiĉni, ali pre svega pragmatiĉni-uvaţavajmo na prvom mestu 

naše nacionalne interese.  

      Ne budimo snishodljivi, to izaziva potsmeh i prezir. 

Još je neumesnija silniĉka arogancija. 

      Vrlo je tuţna, tragiĉna pojava, da se naši pojedini drţavnici odnose sa najvećim 

uvaţavanjem, ili ĉak sa ljubavlju i divljenjem, prema pojedinim susednim drţavama 

koje su se drastiĉno ogrešile o naše nacionalne interese. Umesto toga, njima treba 

staviti do znanja na uĉtiv naĉin da su postupale prema nama suprotnmo našim 

interesima. [' 

      Najobiĉnija je glupost, ili ishitrenost, impulsivnost,što nimalo nije pohvalno za one 

koji se bave politikom, koji nasedaju na najprovidnije ‗‘ uroĊeniĉke‘‘trikove-pojedine 

drţave rade godinama protiv naših interesa, nanoseći nam tako ogromne štete, i onda 

nam uĉine neku malu pohvalu, ili sitnu uslugu, a naši egzaltirani drţavnici vide samo 

to poslednje, tu drţavu poĉnu da u zvezde okivaju. ( To je kao da vam neko uzme 

milion dinara, i da vam 10.000 , vi ga onda grlite i ljubite oduševljeni, zaboravite sve 

ranije zlo uĉinjeno).  
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      Uvedimo naĉelo reciprociteta-ponašajmo se prema drugima onako kako se oni 

ponašaju prema nama.  

      Poboljšavajmo odnose sa susedima, tragajmo za prijateljima širom sveta. Balkan je 

postojbina juţnih Slovena, a pojedine drţve  naţalost , po viševekovnoj inerciji, 

podrţavaju  neslovenske drţave.  

      Makedonija je ugroţena sa svih strana, kao i mi, imamo iste neprijatelje, zbliţavajmo 

se. Crna Gora, RS, Bošnjaci, Hrvati, Slovenci-to su naši ljudi. Ĉak imamo sliĉnosti i 

sa Albancima. Imamo iskrene prijatelje u Rumuniji i Grĉkoj. Ako su danas na udaru 

Srbija, Makedonija, Crna Gora, RS, sutra će to biti sa Slovenijom, Hrvatskom i 

Bošnjacima-to je neminovna logika.  

     Sloţimo se, zajedno smo jaĉi. 

 

Oslonimo se više i na Rusiju, Kinu. . 

 

      Amerika i Srbija su bili iskreni prijtelji.Povratimo mudrom diplomatijom njihovo 

pijaterlj stvo. To je presudno za spas Srbije. 

      Što se tiĉe ulaska u NATO, to treba da odluĉi narod na referendumu. Od nas se 

zahteva privrţenost Zapadu, a taj Zapad se ponekad odnosi prema nama na štetu naših 

interesa.,. Zahtevajmo da se ovaj odnos izmeni. 

     Srbija i najveća sila sveta Amerika su oduvek bili iskreni prijatelji. I to će opet biti 

tako.. 

     Našoj diplomatiji su potrebne duboke reforme. Neka bude kao diplomatije drţava ĉlanica 

EU. 

 

Документ број  327. 

 Покрет за заштиту људских права, С.Пауновића 70, Београд, тел. 3511829; 

Моб.тел-064-3095176;books@...; Лични web- www.tomislavkrsmanović. com 

 

Госпођа Снежана Маловић, Министар правде Србије  

 

Поштована госпођо Маловић, 

 

У прилогу данашњи допис господина Kena Schoollanda, упућен Вама, поводом 

одбијања Вишег суда у Београду да донесе правичну одлуку у моме предмету за 

обештећење који траје од 1994 године. Да Вас упознам, професор Скуланд је 

угледни амерички научни радник, професор универзитета на Хавајима, 

директор ИСИЛ-а , био је специјални саветник претходног председника САД 

Буша Старијег. Не ради се ни о каквом утицању на рад суда, него о подршци 

врло престижне и утицајне установе своме заслужном сараднику ( ја сам 

омогућио публиковање хиљада примерака њихових књига на јужнословенским 

језицима и добитник сам престижног признања ИСИЛ- а BRUCE EVOY 

MEMORIAL AWARD 1999 године у знак признања за развој демократије у 

нашој земљи и за претрпљене деценијске повреде мојих права). ИСИЛ је познат 

по објективности према Србији и њеним интересима ( www.isil.org), чему сам и 

ја допринео. 

 

mailto:books@...
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Дозволите да Вас потсетим на Ваш ранији допис мени, у вези мога захтева за 

обештећење, у коме сте изразили признање за моје доприносе. Утолико сам 

више врло непријатно изненађен неправичном Пресудом Вишег суда у Београду 

2 П.бр.2228/2010, од 17.11.2010 ( мени урученој 21.1.2011 године), право жалбе 

Апелационом суду у Београду у року од 15 дана, са циничним образложењем да 

тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне 

државе, поврх свега конфузно тврдећи да ја нисам никада претрпео било какве 

штете. У Тужби су изнети непобитни докази и сведоци о нанетим штетама, а 

данашња Република Србија је легални сукцесор претходне државе. Суд упућује 

тужиоца на Апелациони суд, а већ је поступак једном ишао до Врховног суда. 

 

На делу је бескрајно одуговлачење ( поднесак је упућен суду 1994 године), ја 

имам 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 година). 

Напомињем да је ово маратонско суђење које траје 17 година за мене изузетан 

стрес, исцрпљујуће финансијски , узима време и енергију. Суд рачуна на моје 

биолошко нестајање да би тако избегао испуњење легалног захтева.  

 

У јавности иступам перманентно у одбрану демократске власти, објашњавајући 

да постоји раширена склоност погрешних процена и паушалних оптужби да је 

званична власт крива за данашњу кризу, указујући да се држава бори против 

правих виновника, а то је удружени криминал. Нажалост, ја сам дубоко 

разочаран оваквом Пресудом која се ставља на страну удруженог криминала, 

охрабрује их да ми дан данас прете и настављају да ускраћују моја права, да ме 

изнурују здравствено и на друге начине. Радим на ЖАЛБИ, бићу слободан да 

Вам доставим целокупан досије, молим да надлежна служба исти испита, и 

изјасни се по истом, и да Апелациони суд не растеже, да донесе благовремено 

правичну пресуду. 

 

С'поштовањем, Томислав Крсмановић. 

 

Документ број 328. 

 

 Zahtevam od Vas liĉno da se angaţujute da ova nepravda bude ŠTO PRE 

otklonjena..Zašto to baš od Vas zahtevam objasniću dalje. 

Ja o Vama dosada nigde nisam istupao u javnosti, rukovoĊen liĉnim stavom da svako 

od nas ima neku svoju istinu, da nikome nije lako, da u Srbiji trebaju da zavladaju 

ispravne procene, praštanje, pomirenje i sloga svih, te da se tako izbavljamo. 

Naţalost, na takav moj stav zasnovan na razumu i obektivnosti, se odgovara ovoga 

puta produţenom ostrašćenom netolerancijom. Oni koji su kršili moja prava, da 

dodam da je većina prevremeno preminula, ima nekoliko ţivih, umesto da prihvate 

moju ruku pomirenja i praštanja, nastavljaju da nasrću na moja prava, ovoga puta 

prisiljavajući Viši sud da me diskriminiše u vezi moje Tuţbe za nanete štete.  

Gospodine Miškoviću, Vi mene poznajete, o mene ste se ogrešili. šta Vama to treba, 

zar Vam je iracionalna mrţnja potpuno pomraĉila svest? Zašto me mrzite? Vi ste 

milijarder koji je stekao imovinu na nezakonit naĉin, Vi ste mene progonili još 1977 

godine kada sam bio zaposlen u Fabrici gume Rekord Rakovica, ( tom 3), Vi ste 

tadašnji gumarac u kruševaĉkm Trajalu i odliĉan prijatelj ondašnjeg direktora 

Rekorda Dragana Tomića, sa kojim sam tada bio u sudskom sporu, Vi ste drţali 13 

godina nevinog u zatvoru Milisava Ţivanovića Vašeg zemljaka iz Vašeg rodnog sela 
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Bošnjane,/ t om 4) Vi ste drţali preko 20 godina godina u zatoĉeništvu do nedavne 

smrti svetski poznatog borca za ljudska prava Radomira Veljkovića, iz susednog sela 

Gari, kod Varvarina. Vi dan danas iz potaje inscenirate opsne hajke na poštene 

graĊane. Neoborive dokaze imam u mojoj arhivi, što ću po potrebi obznaniti. 

 

Otmica aprila 2001 godine je za Vas bila korisna, to je bila ekspertska operacija PR 

izmene IMIDŢA, da Vas od DŢELATA , pretvori u ŢRTVU .Otkup ste platili parama 

otetim od naroda, oni koji su za taj dil znali i o tome priĉali, su kasnije likvidirani.  

Gospodine Miškoviću, Vi ste milijarder, ja sam na ivici socijale, znajte da ću ja 

prevagnuti. To ćete vrlo brzo videti. Vaš IMIDŢ će ovoga puta biti bespovratno 

oštećen. Zahtevam od Vas da ODMAH INTERVENIŠETE u sudstvu, da se 

NAJHITNIJE DONESE PRAVIĈNA PRESUDA u vezi moga podneska 2 

P.br.2228/2010. Ukoliko ne postupite u duhu razuma i objektivnosti (o praviĉnosti ne 

govorim jer je to za Vas nevaţan argument), više ćete izgubii nego li dobiti, biću 

prinuĊen da povedem široku kampanju protiv Vas u javnosti i pred sudom, a ja imam 

bogatu dokumentaciju i nesumnjive argumente. Vi mi smetate u razvoju turizma na 

Drini, biseru Srbije.  POBEDA ĆE BITI MOJA! Oĉekujem Vaš najhitniji odgovor. U 

nadi da će pobediti razum, da ćete uticati da dobijem NAJURGENTNIJE praviĉno 

obeštećenje. 

 

Документ број 329. 

Поручујемо вама који то чините, да то што чините не само да је неморално, то је пре 

свега монструозан злочин,  то је лудило. Али не само то, међу вама има и подоста оних 

који знају у шта су уплетени, али то  чине прорачунато  и  намерно. 

Ви резонујете да се тако чинећи спашавате, слабите или уклањате оне који вас могу 

оспорити, елиминишете све оне који би могли угрозити ваше позиције, да вас онда не 

могу оптужити за ранија почињена недела, да не могу захтевати реституцију, 

рехабилитацију, обештећење, повратак одузетог, или  лустрацију.  

Хоћете да решите ове изузетно сложене проблеме на ''еугенички'' начин: обеспомоћити 

грађане, истребити што више људи.  

Кажете: боље они него ли ми. 

А зар ви не видите, да тако чинећи ви стровалисте народ Србије, који је снемоћао и 

ископнио, па не може да се брани не може ефикасно да привређује, нити може како 

треба да се расплођава.  

Те безбројне поразбољеване треба лечити, настају огромни трошкови лечења, лекова, 

операција, боловања, абсентизама на радном месту, изнурени људи нису продуктивни 

на радном месту, долази до енормног притиска на болнице и здравствене установе. А 

ове трошкове не би могле издржати  ни најбогатије државе света.  

Са једне стране је огроман број болесника, а са друге стране мало болничких 

капацитета, мало лекара и болничара, недовољна опрема, нема лекова, мале плате 

особља које због тога није стимулисано нити мотивисано, треба плаћати 
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партиципације, набављати лекове, потплатити поједине лекаре и особље кој неће да се 

заложе како треба док им се нешто не да.  

А народ осиромашио.  

Зато је здравствени систем пукао. Људи умиру као пацови, завршавају животе као да су 

од блата. Србија  је  постала  гробница. 

Ви сте тако чинећи Србију довели до погибељи. 

Код  вас се не ради само о себичности  и неморалности, проблем је много сложенији, 

ви погрешно процењујете  стварност. Ви тако чинећи рушите Србију и њене 

становнике.  

Зар ви то не видите?  

Ваши поступци су лишени логике, изопачени су и погрешни, тако могу чинити само 

они који су лишени разума. А ви сте дубоко  убеђени да сте мудри бизнисмени, 

новопечени  капиталисти који су богатство стекли својим радом и способношћу. 

Али међу вама има и оних који тако  раде методично и намерно, да уништавају свој 

народ да би се тако улизали франкенштајнском гео-окружењу, и да добију масне 

напојнице: багателне приватизације, провизије, итд, итд. 

Откуд  онда  такве особе тако високо позициониране?  

Неко их је изабрао и устоличио, подржао их  у разбојништву и пљачки Србије, не да би 

тако њима угодио како неки од њих наивно умишљају, него да их распамећене 

злоупотреби да изнутра подмукло слабе Србију, да је сви заједно дотуку.  

Тај неко је гео-окружење. Косово, и други из суседног гео-окружења , владају Србијом 

преко распамећених. 

 

Шта чинити: 

1. Обавити научно истраживање да се направи тачна дијагноза кризе, и предложе 

рационалне мере. 

2. Успоставити исправне процене 

3. Спровести мирење између унесрећених и они који су их унесрећили, то није 

немогуће, то је могуће, као што је било у неким другим земљама. 

4. Они који су енормно стекли на незаконит начин, то значи прелили од других 

себи, треба да поведу рачуна о онима који су били жртве транзиције, да их 

обештете у границама могућности, да испоље разумевања за њих и њихове 

тешкоће. 

5. Треба повратити традиционални систем вредности, морал, културу, испомоћ и 

разумевање међу људима 

6. Развијати осећаје солидарности, сви смо у истом чамцу. 

7. Нека свако свој задатак обавља на прави начин. 
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8. Да заживи правна држава. 
 

Документ број 329 А 
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Tомислав Крсмановић                                                                                11.2. 2011 godine   

Покрет за заштиту људских права, председник. С.Пауновића 70, Београд, тел. 

3511829;М.тел.064-3095176; books@eunet.rs;Викпедија. www.tomislavkrsmanović. 

Com. 

 

Господин МИОДРАГ РАКИЋ, Генерални секретар Председника Републике 

Србије. 

 

Поштовани господине Ракићу, 

              Заједно са професором Љубом Тадићем, Тривом Инђићем, и другима, а 

својим потписима у нашим петицијама нас је подржавао и господин Борис Тадић, 

сам ударао темеље демократије у Србији, изволите погледати Википедију и мој 

лични веб. Због мога залагања за демократију, од 1971 године све до данашњих 

дана према мени је почињено пар стотина кривичних дела, укључујући 

злоупотребу психијатрије, осуде за вербалне деликте, притварања, одузимање 

стана, растурање породичне заједнице, покушај убиства 1997 године, заплену 

свега што сам стварао 2000 године, покушај дефинитивног утамничења 2008 г, све 

до данашњих претњи, увреда и клевета. Из којих су настале узрочно последичне 

штете, због чега сам поднео Тужбу за накнаду штете још 1994 године. Судови 

растежу бесконачно, Виши суд у Београду (2П.бр..2228/2010) је донео 21.01.2011 

године одбијајућу Пресуду, упућујући ме на Апелациони суд  ( коме је Жалба 

прослеђена 3.2.2011 г), а већ је поступак једном ишао до Врховног суда, са 

циничним образложењем да тужена ( Република Србија) није одговорна за штете 

нанете од стране претходне ( и данашње) државе, поврх свега конфузно тврдећи да 

ја нисам никада претрпео било какве штете ( у attachmentu судска документација). 

            Позивам се на допис професора универзитета Кена Скуланда Председнику 

Борису Тадићу  од 23.1. 2011. г., Кен Скуланд је утицајан Американац који заузима 

објективне ставове према нашој земљи. Ваш Кабинет је послао допис госпођи 

Снежани Маловић, која ме је обавестила   03.07.2007 g, Broj .071-00-1342/2003-02, о 

вашој интервенцији. Обратио сам се Председнику Тадићу и 24.1.2011 године. 

            Ја имам 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 

година), моје принадлежности су испод 300 евра, издржавам сина, ово изнурујуће 

маратонско суђење има за циљ моје биолошко нестајање.  

           У јавности иступам перманентно у одбрану демократске власти, 

објашњавајући да званична власт није крива за данашњу кризу, него да је то 

удружени криминал. Нажалост, ја сам дубоко разочаран оваквом Пресудом суда 

који се ставља на страну удруженог криминала.  

           И не само то, ја који сам велики симпатизер ДС и њене коалиције, сам сада 

принуђен да се борим против државног правосуђа.  

          Знајте, ја сам 1980-их победио злогласну црну психијатрију, светска и домаћа 

јавност су стали уз мене.Предочавам да мој живот сада има један циљ: 

разобличити корумпирано и геноцидно судство Србије. Знајте, да ће ово судство 

проћи као и психијатрија.То ћете видети. Захтевам од Вас да ме подржите да се 

ова судска неправда исправи ШТО ПРЕ, да се тако предупреде моје акције које ће 

снажно оштетити углед државног правосуђа. Молим Вас да ме примите на 

разговор ШТО ПРЕ. 

 

с'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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Документ број 330. 

-Јануар 2011,године. Томислав Крсмановић:  Србија најзад по први пут  да упре  

прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку огромну подземну 

депонију која канибалски нагриза темеље државе и нације, у тајкуне-а не да их 

слепачки  одувек обилази као киша око Крагујевца. 

 Свакодневно, из свакојаких извора,  уз помоћ свакојаких лингвистичких формулација, 

се чују и сазнају аргументовани подаци, да је Србија  у убрзаној, врло дубокој кризи, 

да копни, да се смањује и да тежи у догледној будућности нестајању.  

То сви ми видимо. 

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на 

одбрану.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих  учинака.  

О  виновницима се нагађа, све до разноразних теорија завера.  

Нажалост, не само наши политичари, него и  наши научници укључујући и 

Универзотет, научнe установе, све до САНУ,  о томе се досада нису прeцизно 

изјаснили .  

Узроци нису  установљени. И даље царују погрешне дијагнозе, лутања у магли.  

Нажалост, Србија се и даље  муљари у наслеђеном блату лакировке и устајале 

тајкунско крокодилске  све затрованије баре препуне `` мудрих транзицониста``, 

пежоративно називане у свету -балканизација. 

Србија треба најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну 

антрополошку огромну подземну депонију која канибалски нагриза темеље државе 

Србије  и нације, и франкенштајнски свакодневно гута људе.  

Да покаже прстом храбро на  тајкуне.  

А не да овај мрачни судбоносни  досије, слепачки  одувек обилази,као киша око 

Крагујевца. Или да их понекад похваљује.и одликује.  

А драгоцено време лети.  

Рецимо јасно и отворено: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То је 

неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која управља  тајно, даје 

неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, социјалним 

установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима..  
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Народ живећи у кошмару , не схвата о чему се ради, не препознаје у довољној мери тајкунску 

превару, мисли  да се иза бескрајних судских поступака, иза свакојаких злостављања  и пљачке, 

све до свакодневних шиканирања свакојаких ситних криминалаца, који већини претварају  

живот у несносан стрес-би се могла налазити званична власт.  

  

Због тајкуна званична власт неоправдано губи углед.  

  

Тајкуни острашћени ћаром не схватају да их споља, пре свега из гео-окружења  злоупотребљавају 

да 

 сруше Србију и Србе.  У тајкунској власти дају тон појединци србофоби, припадници етничких 

мањина из из састава бивше Југославије, уз напомену да се ради о појединцима, ми смо за слогу и 

пријатељство са  

тим братским народима.Њима спољни злобници са маскама мудраца, подмукло суфлирају да 

народ треба слабити, нарочито умне и способне, да им се тако ослабљен народ не може одупрети у 

њиховом пљачкашком походу и борби за апсолутан нетакнут STATUS QUO.  

  

Тајкуни се слепо подају оваквим идејама и `` мудрим``саветима. 

  

Ту се круг затвара.  

 Корупцију, злоупотребе, пљачку и тиранију, масовна некажњена и нерегистрована 

кршења људских права и закона, обезбеђује друштвено-политички систем који још 

увек опстаје, у коме све националне институције и организације у Србији, подлежу 

политичким директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих јавности 

и грађанима. 

 

Устав и закони не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су 

издаване усмено, иза њих не остаје никакав траг, њихова садржина је непозната 

јавности, која не може ни знати, нити утицати на њих. Налогодавци су одговорни 

једино њима самима, и њиховим сопственим хијерахијама (у земљи и ван земље- 

углавном у гео-окружењу). 

 

Ови јавности непознати центри моћи имају одлучујући утицај на доношење одлука 

извршнх органа власти, председништва, владе, министарстава, правосуђа, војске, 

полиције, у предузећима, научним и културним установама, медијима, социјалним 

установама, образовању, електронским провајдерима, банкама, Телекому, ЕПС -у, итд. 

 

Када појединци или организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са 

таквим директивама, тешко да могу добити било какву заштиту од било кога 

надлежног државног органа. 

 

То је неформална власт ван званичне, која је прекрила целу Србију, до најмањих 

засеока, има огромну моћ, свеуведена је у свим сегментима, изузетно је снажна и 

бројчано врло разуђена и организована скаламерија, која управља тајно, и одлучује о 

животима грађана без њиховог увида и сазнања. 
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Јануара 1977 године 230 еминентна чехословачка интелектуалца, укључујући и 

каснијег председника Чешке Вацлава Хавела, су обзнанили ПОВЕЉУ 1977 године, о 

природи поретка и стању људских права у ондашњој ЧСР. У којој су упрли прст у ове 

тајне службе као стварне владаре, и виновнике, труљења и декаденције ове виталне 

државе. 

 

Ова Повеља је отворила очи Чехословачкој, завера је проваљена. Народ је устао против 

укривених тирана и затражио слободу. Чешка је данас држава која тежи високим 

стандардима демократије. 

 

Како је било у ЧСР 1977 године, тако исто је још увек дан данас у голготи учмале, 

интелектуалну и духовно залеђене и обеспомоћене Србије, која није у стању да збаци 

деценијски навикнути послушнички ропски јарам, а што је мрачно наслеђе из 

претходне Југославије. 

 

Покојни професор Правног факултета у Београду, Андрија Гамс, је први код нас указао 

на потајну владавину неформалних кланова моћи. Ево како, по њему, а ми то одавно 

увиђамо, неформални центри моћи данас владају Србијом, како је из потаје, дискретно, 

недовољно препознатљиво, робе, тиранишу, пљачкају, у заједници са корумпираним 

појединцима из власти. (Уз напомену да у власти ипак има све више оних коректних) 

 

Суд ће донети незакониту одлуку на штету грађанина, а он не може ни сањати да би се 

иза тога могла крити нечија моћничке директива. Ако неко конкурише на радно место, 

а буде одбијени, како он може сазнати стварни разлог такве одлуке? Неко бива 

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

моћника, него да је у питању "нерадник", "да је прекршио дисциплину"; неко је ометен 

да добије запослење, "јер влада масовна незапосленост"; не напредује у служби " јер су 

други способнији"; некога сместе у затвор "јер је починио проневеру"; или у 

психијатријску болницу "да се тамо лечи"; суд је донео неку пресуду "јер је све по 

закону"; непоћудни је премлаћен "дело непознатих хулигана"; убијен је у саобраћајној 

несрећи "-технички проблем"; или по политичкој директиви-``дело криминалаца``; 

деца лоше уче- "јер су лења "; осуђен је на казну затвора-``јер је починио (непостојеће) 

кривично дело``, приватизују-` `по закону``.Пљачкају, краду, тешко се шта може 

доказати 

 

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

повезани са рачунарима грађана, знају њихове лозинке, могу им без њиховог увида 

опструирати рачунаре на разне начине (направити квар, блокирати, украсти фајлове, 

спречити добијање и слање фајлова, модификоват их, ометати учествовање на 

друштвеним групама, разорити рачунар, итд, Неко вас зове телефоном, на ваш 

телефонски број може бити укључено из Телекома електронско упутство да пропушта 

сваки десети позив, или су уписани бројеви телефона које треба одбити, или се јавља 

глас аутомата`` изабрали сте погрешан број``, заузето, телефон звони у празно, ви га не 

чујете, а у стану сте. Још су безграничније и дрскије злоупотребе са мобилним 
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телефонима. Могу вам надувати телефонски рачун, или рачун за струју, висину пореза. 

Сазнало се за крађе са рачуна у банкама. Ово није параноја, ЕПС је интегрално 

компјутеризован, свако домаћинство има своју таблу,  у којој су уцртане све 

електричне инсталације и уређаји у стану, одакле се са дистанце може утицати на 

њихов рад (искључење, квар на кућном апарату, и слично). 

 

Подземна илегала је бескрајно разуђена и софистикованом, све до кућних савета, 

калаузаша, провалника, рекеташа, макроа и подводача, организованих група које 

оперишу у градском и међуградском превозу, такозваних `` заводничких ескадрона 

љубави`` (који по налогу могу незрелу женску особу навести на дрогу или 

проституцију) `` пратиља` и ``зечица``,` `старлета``, елитних и других проститутки, 

трговаца дрогом, обијача станова, пљачкаша банака и пошта, свакојаких предузетника. 

 

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

болницама компјутеризовано, скенери, мерни инструменти, дијагностичка средства, 

рентген апарати, лабораторије, могу вам дати погрешне налазе? Тамо су трговали са 

бебама, људским органима, замењивали мртваце, убијали људе на операцијама, давали 

погрешне лекове, тровали. Извитоперени `` здравствени `` тајкуни су болнице понекад 

претворили, уместо да лече, у профитабилну некрофилију. уз напомену, да су ипак 

већина лекара остали неокаљаног образа верни Хипократовој  заклетви. 

 

Ове речи нису претеривање, нити параноја, будите опрезни у бакалници, ресторанима, 

шта пијете и једете? 

 

Врло угледни појединци се жале на тајни надзор станова. 

 

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

успављивали несретнике, да их покраду. Овај даљински апарат електрошок, делује 

кроз зид, и на даљину, и ако се појача може бити кобан, изазвати мождани удар, а може 

се усмерити и на срце и друге органе. А све без знања индивидуе, настане обољење, а 

не зна да је тиме произведено. Лекар тако нема увид у генезу здравственог поремећаја.  

 

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

неколико година у овоме московском позоришту уморила гасом неколико десетина 

чеченских терориста. 

 

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

према појединцима, мафијашка власт?. Могу ставити неопажено у пиће, или пустити у 

просторију гасну материју, која разара организам, или делује директно у дубинске 

сфере мозга у хипоталамус, центар сексуалних инстинката. 

 

Ове тајне службе злоупотребљају поједине врло софистикованом тајне методе 

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

проговоримо. А у западним земљама за такве `` софистикованом технике тајног 
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убеђивања ``en distance``, знају и поједине кућне помоћнице. То постоји хиљадама 

година. 

 

Оваква суптилна тиранија је данас масовна и врло разорна. 

 

Јер, погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања 

различитих репресалија, дискриминација, закулисаних и других притисака, грађани 

бивају временом опљачкани, ослабљени, здравствено руинирани, често разбијених или 

разлабављених породица, неприлике се шире и на децу, супружника, слуђени, и тако 

онеспособљени за било какво супротстављање или одбрану својих права. Или 

једноставно постају жртве алкохола, порока, оболели,  многи би физички нестајали. 

 

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

егзекуције. Из године у годину је стварана мрачна клима непостојања све присутније 

елементарне физичке безбедности и имовинске сигурности. 

 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ! 

 

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

Јадни народ Србије је претворен у крпу. Оробљен је невидљиво, Србија је претворена у 

истински пакао на земљи.  

 Рај за оне који могу неометано да пљачкају и да уживају у власти. 

 

Србијом владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових 

функција владали у време Тита и Милошевића, данас злоупотребљавајући затечене 

дојучерашње позиције моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних бирократа, у 

блатњави брлог транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, 

мафијаше и криминалце. Притом гурнувши Србију и њен народ, уместо у очекивану 

демократију и препород, у нове још отровније мочваре и подземне лагуме препуне 

језивих људских крикова и вапаја. 

 

А све због кратковиде халапљивости и ћара.  

  

Не увиђајући последице. 

 

Ови `` мудри капиталисти транзиције`` као безброј најотровнијих кобри у телу Србије, 

јој пију сокове и крв и убрзано је гурају у нестанак. Скоро нико од њих није на 

платном списку МУП-а, или БИА, неки од њих су успешни бизнисмени, или тајкуни, а 

остали морају да се сналазе, организујући пљачке банака, пошта, шврецујући дрогу, 

бело робље, органе, бебе, узимајући привилегије од Албанаца које доводе илегално у 
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Србију, од миграната, кроз прање новца, проститутке, рекет, свакојаке пљачке, 

нелегалне приватизације. 

 

Шта мислити о онима који испољавају незамисливу енергију деструкције према 

сународницима, да би се енормно богатили? А који тврде `` да морају``, `` да им је 

заповеђено`` Ако је тако,  чему енормно богаћење, чему неизмерна енергија мржње и 

деструкције?  Тајкунска власт испољава нечувену охолост, тежи да укине Устав, 

законе, културу, цивилизацију, да све претво ри у кужну кљугу, да би они `` мудри 

богаташи транзиције`` могли да створе своје богатсттво и империју зла. Онима којима 

су упропастили животе ови ексцентрици поручују да не смеју ни да помисле да се 

жале, имају да ћуте и да им пљескају. 

 Србија тоне. И народ и власт, сви заједно доживљавамо највећа понижења.  

 

Зар острашћени и површни ТАЈКУНИ не опажају да су инструментализовани ДА 

ТАКО ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И ЊЕН НАРОД? . 

 

У данашњој Србији, чак и они појединци мање образовани и интелигентни, увиђају да 

су поједини поступци ових починиоца злодела често крајње безобзирни, извитоперени 

и асоцијални, садистички и некрофилни, да ту недостају утемељеност, разум, 

одмереност. Не само психолози, него и обичан свет, запажају да они погрешно 

процењују стварност, не само због своје аморалности и себичности, него превасходно 

што су то често поједини од њих помрачене свести, многи од њих су Франкенштајни, 

агресивни крвожедни душевни болесници-крволоци. 

 А сваки од њих мисли да је најуравнотеженија и најмудрији.Да тако мора бити.  

 Благо ли се њима. То њима одговара. 

 

Ова власт у илегали састављена од недораслих и распамећених психопата и агресивних 

душевних болесника, је виђена на међународној сцени, од иоле уређенијих држава, 

као`` игра аутомобилчића које деца из суседних дрзава из састава бивше Југославије 

управљају даљинским управљачем``.. 

Већ деценијама оне који кажу ову истину шаљу у Србији у луднице као`` 

параноичаре``. 

 

Они данас теже да званичну власт претворе у послушну слушкињу, у крпу. Њихов 

утицај на званични поредак је и раније био врло снажан. Нажалост, то се данас по први 

пут и дешава, подземље и званична власт су се у данашњој Србији донекле срасли, као 

Сијамски близанци. 

 

Ови тајновити центри моћи су као огроман ледени брег, понешто од њега вири из воде, 
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а не види се оно испод. Видљиве су политичке странке, државни органи, НВО, фирме, 

банке, велелепни замкови. 

А испод воде је читав један огроман ледени континент, који сачињавају изузетно 

организоване и разгранате тајне мафијашке и тајкунске структуре. 

 

А још је већа забуна са подводним струјама које га покрећу, ретко ко може рећи нешто 

поузданије ко иза ових моћника стоји? Али су присутна свакојака нагађања. Ипак, 

планете су спојени судови, кроз неформалне центре моћи у Србији струји снажна крв 

која ко зна одакле долази, пуна свакојаких инструкција и неизмерне енергије. 

 

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

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

понешто нагађају. Народ Србије данас после деценија комунизма и транзиције је много 

шта сазнао, у много чему се отрезнио. Ипак,  још увек читаве сфере друштва за њих 

покрива непрозирна тама незнања. 

 

Овакве тајне власти постоје у земљама широм планете, Србија није никакав изузетак. 

Али то што чине овде мафијаши својим сунродницима, је велика реткост у свету. 

Свугде ипак колико толико воде рачуна о своме народу. 

 

Наш је задатак да народу саопштимо истину. 

 

Отворимо очи Србији! 

 

 

Србију, неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници удружени са појединцима 

из званичне власти,  уз напомену да у власти има све више и поштених политичара, из 

потаје намерно економски руинирају и подмукло јој слабе виталност, јер им такав 

клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара, јер им се не може супротставити. ДА 

МОГУ БЕЗ ОТПОРА приватизовати ЗА багателу, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ 

ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, да онемогуће 

РЕСТИТУЦИЈУ, повратак имовине, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, лустрацију, ДА СПРЕЧЕ 

СНАЖАН ОТПОР. * 

 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ STATUS QUO. 

 

Суштина опстанка, или нестанка једне нације је у људским ресурсима. Ако су они 

успешни у њиховим задацима, све ће бити добро. И обратно. 
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Велики амерички председник је казао. Власт је као ватра, као вода, послушан слуга а 

зао господар.? 

 Власт није за свакога, него само за оне најузвишеније, Богом дане. Властодржац, да би 

био у служби народа мора да буде врло стручан, моралан, духовно и душевно јак. 

Такви властодршци стварају моћ, славу и просперитет 1 нацијеи државе. 

 

И обратно, ако не поседују такве особине, они ће државу и нацију убрзано из дана у 

дан водити у суноврат. 

 

Данашњу Србију у нечувеном хаосу и брлогу, изнутра руше ирационални, морално и 

духовно извитоперени, и изнад свега очигледно душевно оштећени државници, пре 

свега неформални, али и поједини формални моћници. 

 

 Тешко ли се држави и нацији коју воде неразумни. 

 

Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије. 

 

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

нам упропашћавају животе? 

 

 Шта чинити? 

 

Порука овог текста није обесхрабривање, него позив за спас. Обзнанити до најситнијих 

детаља ову подмуклу и најопаснију заверу. Нека народ сазна истину. Нека се пробуди. 

 

Упркос медијских блокада и манипулација, упркос прања мозга, деценијама 

обеспомоћаваних, деморалисаних и скршених грађана, који скоро да су се 

дефинитивно помирили са злехудом судбином робова, ипак колико толико ПОСТОЈИ 

МОЋ ИСТИНЕ. 

 

 

Тако је Фредерик Даглас - амерички писац, борац против ропства у САД, бивши роб 

који је живео у Америци између 1817 и 1895.године, у своје време казао:`` Када једна 

велика истина изађе у свет, нема те силе на Земљи која је може оробити, или 

ограничити њене домете, или је обезвредити. Она је предодређена да се развија, док не 

постане мисао света``. 

 

У Србији сви треба да схвате КО их тиранише и пљачка, ко су ти демонски грабљиви 

крволоци који Србију смањује и гурају у гробља. .Како И ЗАШТО то чине? 

 

А када се створи нова колективна свест, онда мисао народа не могу зауставити ни 

топови ни тенкови. 
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 Оробљени и обеспомоћена Србија треба да збаци јарам, да исправи кичму, да стекне 

нову свест. 

Документ број 331.. 

- 2011. година. Србија лудила-Брод лудака, на линку:*http://enlite.org/brod_ludaka.doc 

Томислав Крсмановић: ЉУДОЖДЕРСКА  ПСИХОЛОГИЈА  ТАЈКУНА-

СУШТИНСКИ   УЗРОК  ПРОПАДАЊА  СРБИЈЕ.  БРОД ЛУДАКА. 

 

 

Е с е ј. 

Суштина опстанка, или нестанка, једне нације , је у људским ресурсима. Ако су они 

разумни, и успешни у њиховим задацима,  све ће бити добро. И обратно. СВЕ ЈЕ У 

ЉУДИМА. 

1.У в о д н а   р а з м а т р а њ а. 

Данас сви у Србији кажу: све је горе, никад није било овако. Са различитих страна 

стижу упозорења, анализе, саопштења, указује се на оно што не ваља, на појавне 

облике катастрофе, спомињу приближавање катаклизме. 

Није све тако црно, Србија има своје непријатеље али и пријатеље. Не заборавимо 

Русију, православне народе, словенске земље, Кину, Индију, и друге државе, знајмо да 

Србија има своје утицајне подржаваоце и у САД и појединим великим западним 

државама. Патријарх Павле је казао: Срби и Јевреји су два паћеничка народа. А 

амбасадор Израела је недавно оптимистички саопштио: Срби и Јевреји су увек живели 

у пријатељству, што су доказали и током Другог светског рата. 

Ове анализе су често мудре, мора се признати : то је велика ствар указати на оно што 

руши данашњу Србију. 

Уствари ови луцидни извештачи указују мудро и са врло изоштреном моћи запажања 

на појавне облике, на симптоме неизмерног зла који руше ову државу и овај народ. 

Чује се лелек унесрећених и гладних, урушавају се читави демографски сегменти, али 

нико досада није јасно и аналитички образложио и упро прстом у виновнике ове 

нечувене пошасти која се као тајфун обрушава на Србију. Нити је објаснио танане 

механизме којима они заверенички и из потаје уништавају ову земљу у којој живимо, и 

њен напаћени народ .  

http://enlite.org/brod_ludaka.doc
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Масовна кршења људских права и закона омогућава друштвено-политички систем у 

коме све националне институције и организације у Србији подлежу политичким 

директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих јавности и грађанима. 

Устав и закони не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су 

издаване усмено, њихова садржина је непозната јавности, која не може ни знати, нити 

утицати на њих; налогодавци су одговорни једино њима самима, и њиховим 

сопственим хијерахијама ( изван земље); ови јавности непознати центри моћи  имају 

одлучујући утицај на доношење одлука извршнх органа власти, председништва, владе, 

министарстава, правосуђа, војске, полиције, у предузећима, научним и културним 

установама,  медијима, социјалним установама, образовању, итд. Када појединци или 

организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са таквим директивама , 

тешко да могу добити било какву заштиту од било кога надлежног државног органа. 

Србију уназађују и копне поменути неформални тајновити центри моћи, 

персонификовани у енормним богаташима, тајкунима, мафијашима и криминалцима. 

То је неформална власт ван званичне, огромна изузетно организована скаламерија која 

управља  тајно, даје неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, 

социјалним установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима, и 

тежи да загосподари чак и интимним сферама живота грађана и међуљудских 

општења.  

Они имају огромну моћ, изузетно су уведени у свим сегментима, то је тајна подземна 

илегална изузетно снажна  и бројчано врло разуђена скупина. Они у овој земљи владају 

свим и свачим, све до интимних сфера живота грађана. 

А грађани тако мало знају о њима, мада често нагађају.  

Неформални центри моћи су као огроман ледени брег, понешто од њега вири из воде, а 

не види се оно испод. Вире политичке странке, државни органи, НВО, а испод је 

огроман ледени брег-читав један ледени континент, који сачињавају изузетно 

организоване и разгранате тајне структуре. А још је већа забуна са подводним струјама 

које га покрећу, ретко ко о томе може рећи нешто поуздано.  Али су присутна 

свакојака нагађања. Планета су спојени судови, кроз неформалне  центре моћи у 

Србији струји снажна крв која ко зна одакле долази, пуна свакојаких инструкција и 

неизмерне енергије. 

А ова тајновита област причињава Србији неизмерне штете, руши је и разара. Она је 

суштина проблема. 

Они теже да званичну власт претворе у послушну слушкињу. Нажалост, то се данас по 

први пут и десило. Подземље и званична власт су се у данашњој Србији спојили и 

ујединили.  

Србију изнутра руше Срби. `` Што неко себи може зла нанети, то му не могу учинити 

ни сви његови непријатељи да се уједине заједно``, каже турска пословица. Србију 
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воде, и руше, ирацонални и неспособни, извитоперени и душевно оштећени. Све је у 

људима. Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије.  

Овај есеј разматра зашто су неразумни, и које су  разорне последице њихове 

ирационалности.  

Зато јер су већина психопате,  а међу њима има и агресивних душевних болесника.  

Откуд они тамо, зашто их не уклоне?  

Ова анализа управо даје одговоре на та питања. 

Србију пљачкаши и разбојници намерно економски руинирају и подмукло јој слабе 

виталност,  јер они површно и импулсивно закључују да им такав клонуо и 

обеспомоћен народ одлично одговара, јер им се не може супротставити. ДА  МОГУ  

БЕЗ  ОТПОРА  ПРИВАТИЗОВАТИ  ЗА  БАГАТЕЛУ, ДА  ПЉАЧКАЈУ  НЕМОЋНЕ  

ГРАЂАНЕ, ДА  СПРЕЧЕ  ОНЕ  КОЈИ  ИХ   МОГУ  ТУЖИТИ  ЗА  НЕДЕЛА, ДА 

ОНЕМОГУЋЕ  РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,  ЛУСТРАЦИЈУ, ДА ШТО 

ВИШЕ ПЕНЗИОНЕРА ПРЕВРЕМЕНО НАПУСТИ ОВАЈ СВЕТ, ДА НЕ ТРАЖЕ 

ОБЕШТЕЋЕЊЕ, АКЦИЈЕ,  ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН  ОТПОР. 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК  status quo. По сваку цену, власт, моћ, привилегије, богаћење, 

ко шиша народ, стоку рогату. Ови србоскептици, антриопоскептици, мизантропи, 

разочарани у све и свакога, иду преко лешева, у Србији усред огромног гробља  сневају 

да направе своје беле шеичке дворе и латифундије. 

 Тако они алаво и површно умишљају.  

Али  суштина је много сложенија и деликатннја, и другачија. 

Зар острашћени и површни ТАЈКУНИ не опажају да СУ ИНСТРУМЕНТАЛИЗОВАНИ  

ДА ТАКО ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И  НАРОД , ДА НЕ МОЖЕ  ДА БРАНИ 

КОСОВО, ЈУГ СРБИЈЕ, РАШКУ( САНЏАК),  И ВОЈВОДИНУ. 

Они би хтели да буду једини блиски светским центрима моћи, а да у Србији лише било 

какве подршке изван ње, неосновано представљајући сваког ривала као`` противник 

међународне заједнице``, Србина``. Они заборављају да ствари нису тако црно-беле,  да 

су јефтини, лако купљиви, и да ће на крају завршити на ђубр иштима као толики други 

пре њих. 

Или га у земљи оцрне као`` агента Светског поретка``. 

Ово што се данас дешава у Србији је застрашујуће, ирационално, неразумљиво. 

Србијом дивља као најразорнији тајфун невиђен пир мржње и разарања , Србија је 

постала земља некрофилије и смрти.  

Што изазива згражавање и неразумевање обеспомоћених и збуњених становника.  

А сажаљење или потсмех спољњег света, како где. 
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Чак и они појединци мање образовани и интелигентни , увиђају  да су поједини 

поступци ових починиоца злодела често крајње безобзирни, извитоперени и 

асоцијални, да ту недостају утемељеност, разум, одмереност . 

Ови  необични поступци  и акције тајкуна, неформалних центара моћи, криминалаца, 

мафијаша, енормних богаташа, и слично,  ( али уз напомену да је бољка пустила 

дубоке корене и када се ради о званичној власти, која се убрзано спаја са оном 

незваничном, тајкунском), пре свега  се често одликују недостатком интереса, или 

одсуством истинске бриге за судбине  других људи, сем њих самих , они су склони да  

друге виде као безвредне објекте.  

Они само мисле како ће да се богате. Или да постану милионери у еврима, има и 

понеки милијардер. Замајавају народ док не напуне џепове, онда оду у илегалу, у 

тајкуне, ``успешне транзиционе предузетнике``. 

Профит је њихов водич, људи су безвредни материјал. Дошао је Страшни суд, руши, 

уништавај све ради себе и свога ћара, нема патриотизма, морала, културе, људскости, 

закона, то су шарене лажи за наивне и будале, све је срушено. Ови србоскептици и 

мизантропи кличу: каква Србија, какви Срби, какви бакрачи. Каква хуманост. Само 

наши интереси. ``После мене потоп``. ``Краљ Сунце``. 

Свеприсутне су њихове манифестације екстремне суровости, мржње, они су изгубили 

веру у друге, у људе, у свој народ, у државу, спремни су све да учине, само да би тако 

остварили своје бескрупулозне циљеве. 

Откуд таква паклена склоност рушилаштву ? , данас се многи питају у Србији, и не 

само у Србији? 

Тајфун који је дошао однекле и замрачио Србију гута читаве демографске сегменте. 

Роје се афаре за афером, мито и корупција, отимачине предузећа и багателне 

приватизације, спона  тајкуна и политичких странака, пљачке и провале су постале 

свакодневица, убиства, киднаповања, рањавања, режиране саобраћајке, генерализовано 

насиље. Већ дуги низ година Србију шокирају најзастрашујуће вести: о трговини  

људским органима, сазнало се за убиства ињекцијама и отровима у болницама, па све 

до тако чудовишних поступака као што су масовна разбољевања деце цитостацима, 

трговина децом. Зар данашња недовољно спречавана трговина дрогом , није масовно 

методично тровање наше деце и омладине?  

Зашто нико не говори о еутаназији милиона пензионера кроз смањење ионако 

недовољних пензија? Зашто се ћути о расту цена и убрзаном изгладњивању све већег 

броја грађана. 

Ко то убија Србију и њен народ? Зашто и како то чини? 

Где су полиција и судство, зашто неко то не забрани? Очајни родитељи  ридају 

немоћни:'' Трују ми дете''.  
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У Србији је нормално здравство такорећи укинуто, грађани су у лекаре и болнице 

изгубили поверење. Очајни опљачкани и осиромашени, остарели и руинираног 

здравља  грађани, гладују и немају новца за лекове. А то значи злопате се и превремено 

нестају.  

Очајници немоћни да спасу здравље  оптужују моћне фармацеутске компаније, 

отровне лекове, оптужују тровања из ваздуха, загађену или генетски модификовану 

храну. Медијске вести бомбардују вестима о неразјашњеним умирањима .А шта рећи о 

тешкоћама осиромашених болесника да буду хоспитализовани, јер немају новца да 

дају мито, о крађи и умирањима беба, о трговини људским фетусима, о насилним 

психијатријским интернирањима.  

Абортуси су масовна кланица беба. 

Људска бића су постала безвредни људски материјал. 

Не могу да школују своју децу, да их запосле. 

Србија копни, умиру не само стари, него средовечни, и млади!  Србија је облепљена 

читуљама.  Народ Србије је крајње узнемирен . Живи у свакодневном страху, људи се 

питају: ко је од нас следећи ?. Изгледа да Црна дама изабира најмудрије. Све је више 

испражњених села и градова, Србија је на рубу демографске пропасти.  

Избезумљени људи се понекад убијају или своје ближње.  

Шта рећи о душевном профилу учесника геј параде који јавно тврди: ‘‘ Узео сам 

невиност Београду‘‘?  А о каквим монструмима се може говорити, када су  у питању 

они који тргују дрогом око наших школа, да би тако напунили џепове?  Шта рећи на 

врбовање малолетница широм Србије за јавне куће на Косову и другим местима? И на 

провизије `` мудрих српских трговаца некретнинама``, продају имовине Албанцима до 

Ниша? ( и на уносан бизнис склапања бракова српских сељака са Албанкама из 

Албаније, зар они не виде у томе постeпено подмукло лагано ширења Албаније на 

Србију, да су ове Албанке претходница будуће експанзије на Србију, жалосно је и 

трагично да Албанци већ типују на долазеће деценије-Србија ће за то време искрварити 

и клонути.). 

МУП Србије није у стању да спречи спуштање албанске заставе на београдски стадион, 

нити да заштити Србе на југу Србије, у Рашкој ( Санџаку) , понекад у Војводини , 

Албанци са Косова од Новог Пазара све до Прешева улазе кад им се прохте у Србију, 

краду стоку, обијају подруме и обешчашћују српске незаштићене чобанице, као што су 

чинили и чине на Косову. Тај исти МУП тврди да нема довољно кадровских ефектива, 

а огомно људство прати и опстртуира огроман број поштених патриота у ужој Србији и 

Београду. 

Распадају се породице и бракови, свакојаке пошасти су све присутније у Србији. 

Србијом царују лоше процене, све до породица и драстично поремећених односа међу 
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половима, док се неке етничке мањине из састава бивше Југославије, енормно 

размножавају.  

У Србији више умире него ли што се рађа.  

Судство постоји званично, али се до правде врло тешко долази. Правосуђе је 

правничка радионица тајкуна, тако кажу у Србији. 

Избори су постали шибичарење. 

Не функционишу читави витални системи.  

У Рашкој ( Санџаку) и на југу Србије, држава Србија не функционише, тамо су газде 

Бошњаци и Албанци, истим путем иде и Војводина.  

Србија је у затечености , у метежу и расулу. 

Спроведен је тајно ужасан геноцид. 

Содома и Гомора. Страшни суд. Смак света. 

Иза КОМУНИЗМА су остале људске руине. Комунизам је произвео читаву армаду 

франкентштајна, извитоперених и површних `` моћника``, који погрешно процењују, а 

налазе се на на позицијама моћи.  

Све руше да би се богатили. 

Србија је посед мафијашких моћника, крава музара, краду, пљачкају, отимају, 

изнурују, мамузају и киње јадни и обеспомоћени народ који није у стању да се брани. 

Зато су га `` мудри богаташи транзиције`` и обеспомоћили. 

Бездушни и некажњени пљачкаши настављају у хаосу и конфузију коју је снажно 

појачала актуелна власт, да настављају да се богате на сузама и крви милиона невиних.  

Да ли су нормални они тајкуни-неформални моћници који се полујавно дошаптавају по 

луксузним ресторанима, тврде да слабе Србију, да је мрцваре, да грађани толико 

ослабе, да не могу да им се супротставе, да би они могли да приватизују за багателу, да 

снемоћају они који би их могу оспорити, оптужити их, тражити обештећење, 

рехабилитацију. 

Где је овде логика? Зар да већину, милионе,  гурају у пропаст да би они могли да се 

богате? Зар они не схватају да тако слабе своју државу, држава без виталних поданика  

копни.  

Ко ће их заштитити и њихов иметак од све јачег окружења, нико други сем државе. 

Суседни виталнији и млађи Албанци и Бошњаци, који се смишљено и убрзано 

размножавају  само мотре на Србију, која снемоћава из године у годину, у којој више 

умире него ли што се рађа, само чекају отсудни моменат да се прелију. Надају се `` 

мудри српски капиталисти``,да када се Србија уруши, побегну са богатством ван 
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земље. Каква глупост! Тамо ће им све отети они који их отуда сада привремено 

подржавају, и  н у које се кратковидо надају. И не само  то, они ће им показати колико 

их презиру, мада то сада прикривају док их не искористе. Онда ће их шутнути . 

А они незналице је слабе. Од мале траве не виде велику шуму. Отеће им. 

рбија је претворена у позорницу дивљања асоцијалних психопата и душевних 

болесника. Србија лудила!   

Србија олигарха који погрешно процењују стварност. 

Постаје јасно да се ради о нарочитом психолошком профилу појединаца који се налазе 

у структурама неформалне власти, мафија и криминалца,  да се тамо често налазе људи 

који немају ни минимум  душевне стабилности, да се често понашају не само 

неразумно, него и екстремно, чудно, или чак очигледно  неуравнотежено. 

Зар они не виде да Србија копни, у правом смислу речи нестаје?  Зар они не виде да 

тако чинећи спроводе истински геноцид над незаштићеним грађанима? Зар они не 

схватају да овако изнурени, болесни,  остарели грађани, немају снаге да бране 

територију своје државе, да привређују и да се расплођавају?  

Зар они не могу да се замисле, да њихов лични џеп није важнији од судбине државе и 

нације, да без јаке своје државе, нема гаранције ни за њих лично  ни за њихову 

имовину и капитал? 

Србија се пита: како они не виде да погрешно процењују стварност, како не виде да 

упропашћавају народ из кога су поникли? `` чују се на сваком кораку размишљања. 

Због ћара, многи закључују. 

Не само психолози, него и шира јавност, већина грађана Србије, се пита, како је тако 

нешто могуће, откуда сада у нашој земљи на значајним позицијама моћи , очигледно 

психопате, или душевни болесници којима мањка луцидност и рационално 

просуђивање?  

Овде се ради мање о њиховој моралној отупелости, него пре свега о стању њиховог 

душевног здравља. 

Они тврде да би се оправдали, да им је тако наређено споља, да морају, да другачије не 

може бити. Убеђени су да се мудро понашају. Мисле да су суперинтелигентни  

транзицони бизнисмени, који су се снашли у мутљагу транзиције. А обогатили су се не 

личним радом и способношћу, него незаконитим поступцима и пљачком,   што су им 

омогућиле њихове позиције моћи. 

Душевно стање здравља ових ешелона тајкунско-мафијашке  власти отуда треба 

ставити на увид, и провере делотворне јавности. Јер ако особе овакве психологије могу 

усмеравати друштво, иако из илегале, оне то ипак чине, није тешко закључити у какву 

бездну провалију и пропаст нас гурају. 



2490 
 

О чему се овде ради?  Откуд они на кормилу? Неко је их је тамо фелеричне поставио да 

их злоупотреби на штету ове земље и овога народа.  

Како је могуће да особе таквог извитопереног душевног склопа, што је често узрок 

њихових злодела, бивају на слободи? Како је могуће да особе такве психологије  имају 

такву моћ владања судбинама грађана? Зашто се њима не позабаве психијатри? Зашто 

их не спроведу правди, или на лечење? 

Ствара се у јавности широко заступљено мишљење, да је оваква масовна појава 

психопата и тешких душевних болесника на тако значајним неформалннм позицијама 

власти, осмишљен кадровски инжењеринг, са циљем злоупотребе, да преко њих сеју 

хаос и пометњу у Србији, лоше процене, заваде, невиђене хајке и обрачуне, 

злоупотребе, злочине.  

Да од асоцијалних ослабљена Србија, не може да брани своје територије, да привређује 

и да се расплођава. 

Наш је примордијални задатак да ово питање ставимо на дневни ред, да позовемо све 

стручне и умне људе да ову тајновиту и од шире јавности дубоко заклоњену сферу 

обелоданимо, проучимо?  

Спасавајмо се! Србију ће спасити духовни и морални препород.  

А он није могућ без оздрављења , органскоиг и душевног. 

Ови распамећени су дубоко убеђени да су изузетно душевно уравнотежени, да су 

њихови поступци апсолутно на свом месту, да су они који их оспоравају завидљиви 

неспособњаковићи. Или тврде да би се и други да су на њиховом месту понашали исто 

тако као и они. 

 

 2. В р с т е  д у ш е в н и х   п о р е м е ћ а ј а. 

А.Ауторитаристи-слабићи. 

Када су на значајним позицијама било које власти, уравнотежене особе, када је власт 

демократска, онда је власт средство да се  остваре општи циљеви, таква власт поштује 

грађане . Таква власт је аутентична и означава снагу и богатство.  

Таква власт постоји у демократским западним државама. 

Поменути мафијашки сегменти власти у Србији, и са њима спојени поједини 

званичници из  државних структура и политичких странака, схватају власт као пуко 

средство за остваривање само њихових циљева, владање и командовање људима је за 

њих  једна унутрашња сигурност, уједно средство да заведу своје самовлашће.  

Они су то навикли деценијама, тога не желе да се окану. Они одбијају било какву 

дискусију о њиховој доминацији. Данашњи неформални властодршци, а зараза се 
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масовно раширила и на званичну власт, гледају само себе, њима  је власт средство да 

се обогате, а  интереси  већине нису битни. Они одбијају било какву дискусију да чине 

зла дела, или да на њих буде бачена кривца  зато што  су земљу довели у кризу. Тврде 

да сада они морају да исправљају туђе грешке почињене у прошлости. А они су ти који 

су били на власти од 1990. до 2000.године, и  након тога, они су произвели данашњу 

голготу Србије. И њихове политичке странке које су настале из КПЈ, СКЈ, СКС, ССС . 

Захтевају да народ сачека, да им треба времена да спроведу реформе и просперитет, а 

уствари желе да добију у времену да док замајавају народ, што више приграбе за себе. 

Они оптужују друге , захтевају од  других  све, али не дају ништа.  

Иза овакве власти се не налази аутентична снага, него слабост и страх, кукавичлук. 

Ауторитарист је  агресиван-дакле слабић. Његово командовање људима је један 

прикривен напад, он напада из страха да не буде нападнут, повређен или понижен.  

Запажа се занимљив феномен у нашем гео-окружењу. Док се у суседним регијама,  

нпр. на Косову, у Хрватској, Босни и Херцеговини ( Федерација), региструје да се 

негативни набоји енергије мафијаша пре свега усмеравају ка другим нацијама, пре 

свега Србима, али  уједно се јављају искрене симпатије према своме народу- дотле је 

сасвим другачије у Србији. У Србији се јед и мржња усмеравају на сопствени народ. 

Њихова ранија масовна сумњичавост према неистомишљеницима у Србији, склоност 

да се олако са њима обрачуна, се сада сублимирала у нову омразу према свакоме ко је 

на неки начин другачији од њихове шеме. Српски осиони моћници  отуда сада своју 

злу омразу усмеравају на већину, на српски народ. Смањење пензија, плата, раст цена, 

парализа судства, је еутаназија милкона сатаром наживо. 

Уместо да поступе као нпр.косовски Албанци и Бошњаци, да се окрену са симпатијама 

према својим сународницима. 

Б. Ниска свест. 

Овде се пре свега ради о стању свести, или још боље речено њихове недовољне свести. 

Они, годинама острашћивани и усплахирени,  обично не познају своје дубље 

мотивације, уствари  се узимају за оно што нису. 

Јавно грме да су за већину, да су бранитељи Нације, Државе, да желе добро народу, 

обећавају мед и млеко, истичу своје раније заслуге, достигнућа, поене. ``Обрачунавају 

`` се са тајкунима, воде земљу у реформе, отварају безброј нових радних места, граде 

Београд на води, завешће правну државу, Србија ће бити лидер у региону-и безброј 

других шарених лажа. 

А у пракси чине описана злодела. У Србији царује тиранија судова, свакојаких 

моћника, грађани живе у страху, не знају шта им носи дан а шта ноћ. Њих неке 

невидљиве силе гурају у безнађе, у самоубиство. 
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Врло је интересантно да упркос што су чињенице сасвим другачије, многи од њих 

искрено , посматрано на нивоу свеснога, мисле да су ипак патриоти и да чине добро 

своме народу. Наводно Србији је записано од светских моћника копњење, дакле, они 

морају да чине нека дела противна нтересима народа, али тако мора да буде, јер су им 

светски моћници тако наредили. Дакле, они умишљају да ипак у оквиру зла намењеног 

Србији, они налазе неке могуће искораке који пију воду, маколико скромни били, да су 

они реалистични и прагматични, убеђени су да искрено желе колико толико да 

помогну своме народу. 

Они тако себе СВЕСНО  доживљавају. (Разуме се да је најчешћа хипокризије,  свесни 

су да је у питању њихов лични егоизам на штету већине). 

Јер су на нивоу НЕСВЕСНОГ мотивисани једним механизмом параноидног типа  

,комплексном мешавином страха и аспирација да изиграју законске прописе и права 

грађана, да шибичарски зграбе заверенички власт, да се богате и да задовоље  своје 

интересе, не хајући нимало за страдања и трагедије већине, и да тако наметну "свој 

закон"и правила понашања.  

Питамо ове мудре транзиционе `` менталне спалеологе, психоаналитичаре, 

манипуланте поствести народа Србије``: ако морате да злостављате по страном налогу 

народ Србије,  зашто претерујете у кињењима, зашто се енормно богатите, грабите 

привилегије,  ако то морате,  будите одмеренији, ипак покушајте да помогнете колико 

толико свом народу. Потурица гори од Турчина, хоћете да будете већи католици од 

Римског Папе.   

Јарац у купусу, лисица у кокошарнику.  

 Ви ``психоаналитичари`` рационализујете ( рационализација-психолошки одбранбени 

механизам), правдате се у себи на нивоу свесног: морам да штетим свом народу, а 

уствари на нивоу несвесног вам то одговара, да се енормно богатите и изживљавате у 

сласти власти. Ваша свакодневна бескрајна парадирања на медијима су огавна и 

изазивају бес и гађење иоле промућурнијих грађана. Тачно је да има попр илилно 

непромућурних, они њих заводе, они су за њих гласали. Јер су добили 50% гласова од 

50% оних који су били изашли на изборе. Значи добили су само 25 % ( четвртину) 

гласачког тела. Дакле, огромна већина грађана (75 %) им није поклонила поверење. Ко 

су тих 25 % који су гласали за њих? Какви су ти њихови коефицијенти интелигенције?  

Ко не разуме себе, не може ни друге. А `` недодирљиви`` , уствари вулгарне лопуже, се 

праве луди. `` Ето ми смо недодирљиви, све нам је дозвољено``. Па зато су се и 

придружили и зарекли да су спремни да све учине што им се каже, али да буду `` 

недодирљиви``, да могу да краду, пљачкају, спроводе нечувену тиранију. 

Велики амерички председник је казао: Власт је као ватра, као вода, добар слуга, а лош 

господар. За њих није власт. ЈАРАЦ У КУПУСУ. ЛИСИЦА У КОКОШАРНИКУ. 

Хтели би да иако је званично заведен вишепартијски систем , иако постоје Влада, 

Парламент, политичке странке, НВО, синдикати, да наставе раније злоупотребе и 
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узурпације власти које су спроводили у комунизму и за време Ј.Б.Тита и 

С.Милошевића. Организовали су војну параду октобра 2014.године, да дочекају 

Путина, грме калдрмом тенкови, хаубице, борна кола , чује се бат цокула војника, небо 

парају уз заглушну хук млазњаци,  вију се заставе, оре се повици. Па то тако потсећа на 

првомајске параде за време Јосипа Броза Тита. Они шиве физички данас, али су у 

потсвести дубоко у прошлости. 

Није чудо, њима је тада било лепо, док су се други злопатили, они су уживали као 

бубрег у лоју. Уствари желели би  да заувек сачувају власт , да вечито буде све исто, да 

привилегије заувек остану апсолутно нетакнуте.  

Али није више данас оно што је било пре толико годнна и деценија. Ово су сасвим 

друга и нова времена. Геогтафска карта Европе и света се значајно променила, 

комунизам у Еврпи више не постији, нити угосчавикја, ЧСР, СССР, срушен је Б 

ерлински зид, ујединила се Немачка, Србија је давно заборавила Тита, и ондашњу 

иконографију, ондашње енергије су се истрошиле, сада је све другачије. А данашња 

власт поново јури у прошлост и покушава исте параде мућки  манипулација, стварања 

привида моћи и ентузијазма надолазеће будујћност.   

Али то више никако не иде. Народ то не прихвата. То  је застарело и давно 

превазиђено. 

Желе да вечито остану  снажни и компактни , сада изашли из илегале и спојили се се са 

званичном власти, остварили су тако свој вишедеценијски сан, и да сада испољавају 

своју моћ коју теже да буде што значајнија.  

СВЕСНО истичу демократске принципе, патриотизам,  али њихова понашања која су 

детерминисана ПОТСВЕСНИМ мотивима, су као што видимо,  крајње недемократска и 

тиранска,  понашају се као диктатори и тирани, и националне штеточине. 

Они су непријемчиви на било какве аргументе и на очигледне опипљиве стопроцентне 

доказе да су у заблуди. Они остају непоколебљиви да су стопосто у праву. Када су 

били опозиција били су крајње оштри у критикама власти. А сада када неко и реч 

критике искаже према њима, у стању су да га због тога опако казне. 

Када су били опозиција су снажно заговарали критички , фронтални напад крампонима 

на власт. А данас апелују: живимо у тешким временима, заборавимо  свађе, опозицију, 

збијте се сви уз нас. А и онда када су они били опозиција су била врло тешка времена. 

Као и данас. 

Слеп не може видети, глув не може чути.  

Зашто? 

Иако повремено , понеки од њих, свесно величају народ, глорификују га,  ако се 

"завири" у њихову подсвест коју повремено вербализуују, или исказују психо-

социјалним кодом, и на друге начине,  може се видети да је њихова представа о 
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сопственом народу негативна, да наш народ сматрају наивним, површним, рајом, или 

чак врстом нижих бића, стоком.  

А себе ``суперинтелигентним``, мудрим вођама стада. 

Заро овој тврдњи носу докази њихова свакодневна парадирања на медијима замајавања 

народа, свакојака нагваждања о реформама, будућем препороду, Београду на води, 

кредитима, шеицима, европском стандарду када уђемо у Европу: Само се народе стрпи 

још мало, док ми не напунимо џепове. А овај народ сличним шареним лажама мунтају 

још од `1945.године? .Обећање лудом радовање. Где је наша народна мудрост?. 

Они поступају као претходни комунистички руководиоци: демагогија, лажи и обмане. 

Неко може казати: па ово је наставак комунизма и титоизма. Не би се никако могло 

казати да је тако. Комунизам је своје завршио у Европи. Огромна већина важнијих 

комуниста је збрисана, нема их више, или су снемоћали. А ови данашњи ``лидери`` су 

за време комунизма били ``ситна риба``, и њихови родитељи. Али су ипак живели као 

бубрези у лоју. Испада да су они ``бивши комунисти``, а уствари су издајници 

комунизма који су само `` окренули ћурак``.Они би хтели да се врате у то време. Онда 

били против Запада, сада са Западом. Важно је да њима буде увек лепо.  

Себе сматрају успешним, они транзицију остварују богатећи се, мисле да су 

најспособнији, да су други, већина неспособни, и да имају да ћуте.  

А не  схватају да се богате кршећи права других, зато  јер су били раније 

привилеговани и стекли позиције моћи , где су се нашли у метежу транзиције, одакле 

могу  да некажњено отимају, краду, пљачкају, приватизују за багателу, и да то није 

никакав капитализам, него супротно од тога, јер је истински капитализам утакмица 

способности, а не привилегисање. Док обеспомоћени грађани скршени деценијама 

тираније и пљачки агонизирају, они им немоћним отимају, краду, киње их и варају, као 

њихови нацистички учитељи што су вадили златне зубе мртвим логорашима у Дахау . 

Ови овдашњи су отишли даље од њих, спремни су да убију за 1.000 евра, или да гурну 

у гроб оне којима би тако могли да се дочепају њихове имовине.  

Ови моћници се према  грађанима на медијима, скуповима, односе масовички, 

неискрено и дволично, манипулантски , подилазе  јефтино неким њиховим 

патриотским осећањима, потхрањују лажима њихове наде, злоупотребљавајући 

актуелну сложену међународну и унутрашњу политичку ситуацију. Зграбили су медија 

у своје руке и обмањују јадни и неупућени народ.  

Погледајмо изразе њихових лица, као да се обраћају милионима зомбија. Испада да је 

наш народ будала. За њих је гласало 25 %, ко су ти, које је њихово образовање, 

обавештеност, какав је њихов разум? 

Понашају се  као неке диве, звезде, као наводно изузетно способни пословни људи, или 

политичари, дају олако обећања. А не запажају потсмешљиви презир иоле 

промућурнијих грађана, који виде са гнушањем пред собом егоцентричне `` шеике``, 

особе занете собом , а не потребама оних који су их изабрали. Путују по свету и воде за 



2495 
 

собом безбројне свите и пресвите, ђто енормно кошта. А смањују пензије и подижу 

цене. Инфлација буја, она је завлачење лоповске руке у џепове грађана. 

Може се видети у оваквим приликама једна пежоративна кондесенденција. Ове 

бирократе су у оваквим контактима претерано "топли", простосрдачни,  узимају речник 

маса, и говоре о темама које њих интересују, узимају њихов општи стил понашања, 

сипају лажним обећањима, третирају грађане као недорасла бића које могу вечито 

варати, обећавају им олако куле и градове. Као што су то радили Ј.Б.Тито и његови 

министри, С.Милошевић.  

А то су давно прошла времена, данас је све другачије, то сада не иде, грађани су 

образованији, многи су живели на Западу, већина  је свеснија, интелигентнија, 

уравнотеженија,  од "тајних руководиоца", то се  запажа са потсмехом. 

Овакво једно масовичко понашање , би било квалитетно ако би било одраз  искрене 

жеље да се успостави боља и аутентичнија комуникација са грађанима, масама. Али то 

обично није случај јер је ова интеракција манипулирајућа , делује неприродно, или 

повремено чак карикатурално. Злонамерна је, прегажена временом.  Барони 

Минхаузени. `` Рафинирани манипуланти``, они тако умишљају. А стварност је 

дугачија. 

Нажалост, ипак још има наивних, лаковерних, необразованих грађана. Ради се о једној 

закономерности, у свакој популацији постоје они просечно интелигентни , изнад 

просечно , и испод просечно интелигентни. Најчешће жртве овакве демагогије су они 

неразумни. А њих нажалост има поприлично. 

Они на њих типују, рачунају. Немојмо се због овога изненадити резултатима на  

изборима, последњи избори су били победа шибичара над изманипулисанима,  превага 

незналица, и ментално ретардираних. Народ Србије може бити наведен лажима и 

преварама да пуца у свој гол, да скаче себи у стомак. 

У оваквој интеракцији према грађанима се код ових бирократа, `` шеика`` запажа 

мешавина негативног, потсмеха на њихов рачун, потсмехују се њиховој наивности, 

наводно воде их у обрачун са тајкунима, а тајкуни их подржавају, градиће Београд на 

води,  отварамо нова радна места -ради се о катартистичкој пројекцији, потсмехују се 

сопственим недостацима које приписују другима. И  једне врсте топлине и симпатија- а 

што је одраз жеље повратку свом националном плебејском пореклу од кога су се 

удаљили. У исто време се ради и о једној морбидној инверзији екстремне 

индивидуалистичке еволуције мафијашког бирократског духа , а која се деценијама 

укривала наводним колективистичким принципима,  који потсвесно жели  да поново 

"урони" у групу, нацију,  а кроз прокламације идеја патриотизма и повратка 

националним коренима.  

Али побеђује суштина-јарац у купусу.  

 Дубоко у потсвести се осећају као део свога народа, али је то потиснуто у име 

интереса ћара, преваре.  
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Они су преваранти. Вашарски провинцијски шибичари. ``Шеици``. 

Психо-аналитички приступ дозвољава да се разуме зашто се бирократски дух тешко 

мења. Јер се у случају бирократског менталитета не ради о систему идеја и о 

идеологији, него пре свега о структури и типу личности.. Особе склоне асоцијалним 

поступцима, су врло сличне психологије , без обзира којој су политичкој групи блиске. 

Они су увек исти, било да су били комунисти, социјалисти, радикали, или народњаци. 

Због овога озбиљније промене њиховог понашања нису могуће  без дубље 

реорганизације структуре њихових личности ( о чему ће бити говора касније). 

На нивоу свеснога, или барем тако, они сами често тврде, они су за одбрану Нације  и 

Државе, те зато наводно желе  да имају власт и моћ . Дајте нам времена да спасемо 

државу која је у кризи због туђих грешака, кажу они. Уствари, они захтевају време да 

се нафатирају. Председник Владе је изјавио преко медија да ће уколико затреба дати 

оставку. А ко ће одговарати за последице данашњих пропуста?  Важно је да напуне 

свје џепове. А после нас потоп. 

Али у пракси , суштина-жеља  да се обогате, бива правдана на разне начине::‖Бог је 

себи прво створио  капу‖, ‖новац нам је потребан да би могли имати ресурсе да се 

боримо за Нацију и Државу‖.‖,‖ако по неки од наших поступака, није сасвим на свом 

месту , ми то  чинимо да би имали средства да спашавамо нацију‖,‖ ми сада чинимо 

неке можда на први поглед недостојне ствари, али ће касније бити боље‖, ‖живеће овај 

народ‖, ‖капитализам је сурова утакмица‖, ― па и у Америци је у  време првобитне 

акумулације отимано‖, ‖ нисмо баш морални, али ћемо економски ојачати Србију‖, `` 

потребна су стезања кајиша, биће боље``, `` долазе нам  тешки дани, али ако будемо 

мудри и трпели, биће боље``, итд. Лако је стезати  кајиш, отимати од сиромашних, 

треба узети од лопова. 

Што су рационализације, психолошки одбранбени механизми мудрих  наводних `` 

менталних спалеолога`` српског бића. Лисица поједе кокошку сељаку и правда  се ( 

рацонализује) да је то учиинила јер наводно кокошка сељаку једе зрневље. Уствари 

разлог је други, појела је, јер воли њено месо. Тако  наводни  ―заштитници Нације‖ , 

богате се нелегално , наводно да би имали  средства за одбрану нације, а уствари је 

други  доминантан  разлог: желе да се лично ућаре. Кажу: смањимо пензије да преживи 

држава. Уствари да напуне своје плате и џепове. 

Овде се може говорити о ниској свести, о неразумевању самог себе, а хође да ``en 

distance‘‘, на дугме,  да невидљиво управљају грађанима. Руку на срце, иако већини од 

њих мањка луцидност, то им је данас врло олакшано, јер је данас народ у Србији 

смишљено слуђен, распамећен, свака шуша може њиме управљати, као деца 

аутомобилчиће даљинским управљачем. 

Народ Србије је методично распамећен, избациван из лежишта, да би их мудри  `` 

спалеолози менталног `` могли лакше подешавати по њиховој вољи, данашњом 
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Србијом се крећу роботи, тела- а не свесна бића. Довољан је импулс, измучени 

организам и разлабављене мождане вијуге реагују по задатој шеми. 

Национални  саботери су гурани,  острашћивани , јачани, и нахушкавани на смирене 

прагматичаре, у хаос и даљу дестабилизацију земље, рушење институција правне 

државе, и успоравање укључивања наше земље у ЕЕЗ , и покушаје претварања наше 

земље у вечиту балканизацију, резерват беде,  ропства., постојбину људских бића за 

отстрел и злоупотребе.. 

Ове асоцијалне особе у земљи, су главна препрека спасу земље и нације.  

В. Незрелост, фиксираност  за превазиђене  периоде. 

Овакви менталитети су отпорни на еволуције, овај бирократски дух је незрео, са јаким 

емотивним набојима фиксираним за претходне превазиђене периоде, који би временом 

требали да се празне својих садржаја и дезактивирају на начин својствен духовно и 

психички уравнотеженим особама.  

Напротив ове емоције блокиране у пећинама потсвести  и дубљим структурама 

личности, су споља стално и методично алиментиране вештом индоктринацијом,  

новим квантумима негативних емоција којима се вештачки одржава и продужава 

њихова незрелост. 

Ко то чини? Не мора се све казати. Ко није спречио спуштање албанске заставе на 

стадион Партизана? 

Такође се запажа да се све више и више нових особа које им се придружују, без посла у 

потери за лаким и брзим ухлебљењем, контаминира архаичним фундаменталистичким 

острашћеним менталитетима. Нарочито се стање погоршало од распада земље 

почетком деведесетих година, затим након санкција и бомбардовања, одвођења 

Милошевића у Хашки суд, преко убиства Ђинђића, све до смрти Милошевића, и до 

недавних смена власти.  

Транзициона појава мафије, гангова и криминалаца је снажно замрачила друштво и 

живот грађана, и свом жестином и актуелношћу ставила на дневни ред питање појаве 

психопата и душевних болесника на моћничким позицијама, и њихов утицај на животе 

и судбине грађана. У Србији беде и сиромаштва , масовне незапослености младих, 

Обријаних, припадника Недодирљивих, лака и брза зарада,  је врло у моди. 

Уместо зрелих борби овај бирократски дух преферира илузију супериорности по сваку 

цену , доминације, илузију брзих и бриљантних решења, самозадовљство уместо 

критичких преиспитивања, наставља се са  преживелим шемама  понашања. Убеђени 

су да су најспособнији, да су победници у капитализму,у преласку на тржишну 

утакмицу где побеђују најбољи.  

Шибичари, лажови.  
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А њихова успешност се не дугује утакмици најспособнијих, него привилегијама, 

неспутаваним и некажњеним кршењима туђих права, отимачини, пљачки. 

Њих су изабрали и поставили на та места они који их злоупотребљавају, због њиховог 

скромног коефицијента интелигенције, или психопатски структуриране личности, или 

због обе ствари.( Да превара буде већа, обману их на тестовима да су врло 

интелигентне особе високог QI). 

Ко су ти који их катапултирају да владају Србијом? Они желе да буду већи католици 

од Папе. 

А за то време се ситуација погоршава из дана у дан. 

Одбијање признавања грешака, , корекције, коренитих реформи, конзервирање 

предимензиониране представе о себи, илузија супериорности по сваку цену, 

настављање са вршљањима и злоупотребама, чување претераних бенефиција, и 

привилегија, прибегавање свеопштој демагогији, чување"статус кво``- су алтернатива 

за разрешавање кризе коју они нуде .―Што дикла то навикла‖.  

Они су безгрешни, супермени, народ је лош, раја, врста нижих бића.  

Пре је обратно, и они су слуђени.  

Овакви њихови поступци нису ништа друго до завлачење главе у песак, одбијање 

реалности, неспособност процењивања ситуације и прилагођавања на промене,  дубоко  

повлачење у аутистични свет. Овакви менталитети су отпорни на еволуције. Њима се  

може у бескрај наводити да долази до промена, да се све мења, указивати на њихове 

погрешке, заблуде, трагичне последице по већину, али се тиме ништа неће постићи, 

они су тврдоглави, емотивни, врло су отпорни  на било какво мишљење сем њиховог 

личног. За њих не постоји логика чињеница, него једино њихова крајње субјективна , 

изопачена визија стварности. 

Себе сматрају делом Недодирљивих, да за њих важе сасвим други критеријуми од ових 

рационалних, да им је све дозвољено. 

 Овакве психолошке девијације ових бирократа су присутне у свим бившим 

комунистичким земљама, па и у оним из састава бивше СФРЈ. Али су нарочито 

изражене у  Србији и Црној Гори, Републици Српској. Постоји још једна разлика 

домаћих `` Недодирљивих ` , у односу на друге из гео-окружења, што је напоменуто 

напред:   мафијаши из  суседних држава сви заредом, пљачкају за себе, али се у исто 

време боре за своје нације и државе, и гледају да нама нашкоде, отму. Док ови, српски, 

гледају само свој ћар, чак ако је  на штету свога народа и државе.  

Препознатљиво је да су ипак мафијаши из гео-окружења , у много чему одмеренији и 

разумнији од ових наших, домаћих. 

Ко то, и зашто, програмира?  
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Неформални центри моћи постгоје и у западним демократским државама у њима се 

налазе најспособнији и највеће патриоте. У Србији је обратно. Не ради се да су Срби 

лош народ, него неко овде методично изабира антрополошки отпад. 

Они живе у данашње време, али су фиксирани и заустављени на  раније догађаје и не 

могу да се "откаче"од ранијих превазиђених периода у животу, на нове околности 

реагују на исти емотивни начин.  

Али има подоста и оних који су на једном вишем нивоу поимања  стварности.  

Једноставно, њима је било раније дивно, привилегије, власт, богатство, луксуз, а што је 

народ страдао њих много брига. 

Желе да тако остане и данас, заувек. 

Присутна је потсвесна дубока жалост за"старим добрим временима" , када није било 

опозиције, критика, напада, када су друштвени мир и развој давали осећај изузетних 

заслуга, потврду преувеличане представе о себи, и  када су добијали дивљење 

престрашених и индоктринитраних грађана. Организују сада параду за Дан слобођења 

Београда, да буде као Првомајска парада, небо парају млазњаци, тенкови, пешадија. 

Сабље, химна, УРА. Како им је било дивно, сећају се када су били деца, младићи, јој 

како је бил дивно, све потаман. Желе једноумље као у доба Тита . да их нико не може 

критковати? Да укину опозицију? Да сва медија приграбе за себе. 

Дај да нам опет буде онако , и заувек. Шта вреди, то више не пије воду као раније. 

Ово је у психологији познат синдром"потсвесне жеље за повратком у фетално стање" , 

када је човек једино апсолутно безбрижан и сретан, у стању блаженства.. Уместо 

конфронтације са чињеницама на зрео начин, и одмерених решења, хватања  у коштац 

са кризом и изналажења  решења у интересу већине, нације и државе, очигледна је 

склоност ка регресирању, одбијају се зреле борбе и  иде се у потрагу за животом без 

икаквих проблема,  за блаженством, уместо конфронтације са  реалним животним 

тешкоћама. Завлачи се глава у песак, то је  жал за старим добрим временима, бекство у 

фикцију, прибегавање паролама,  лажима и обманама , иконографији, демагогији, која 

је давно превазиђена.  

Њима се није лако помирити да народ није више наиван  и индоктриниран као раније, 

да је зрелији, образованији,  да уопште није више импресиониран влашћу, било којом, 

да је данас упркос масовног прања мозга, ипак већина грађана разумнија, свеснија  и 

образованија од појединих тајних властодржаца.  

Али они `` мудраци`` су доскочили и превели народ Србије жедног преко воде, па они 

су масовици мудраци, изнурили су, урнисали виталност и здравље већине, па сада 

немаују снаге да се концентришу, да поразмисле, а камоли да доносе мудре добро 

промишљене одлуке. Већина грађана Србије је данас распамећена. Подетињила. 

Сенилна.  
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Уместо зрелих борби овакав превазиђен бирократски дух ових кадровских формација 

преферира  бекство у фикцију, илузију супериорности по сваку цену, жељу да лако 

манипулише масама  као у време Тита, и Милошевића,  и у сталној је потрази   за 

бриљантним решењима и преварама маса. Омиљена демагогија данас је поигравање са 

обећањима да ће се повећати запосленост, стране инвестиције, поводом приступања 

ЕУ, Косова, односа међународне заједнице.  

Поврх свега ради се и о неспособности да се ставе на туђе место, када народу треба 

хлеба, нуде му шарене лаже о наводним обрачунима са тајкунима, политичке распре, 

сталне изборе, нелегалне приватизације, шеике, зајмове, ―хлеба и игара‖, хедонизам , 

афере луксуза, `` Београд на води``, богаташа, итд, сувише су преокупирани собом, не 

могу и не желе да  схвате  тегобе већине и какве трагедије настају за већину грађана 

оваквом упорном и тврдоглавом штетном  политиком лажних обећања која одбија да 

се мења, егоцентрични су и у стању"одбранаштва"., не занимају их  интереси  већине, 

него само њихове личне  потребе. 

Г..Неспособност  да извлаче поуке из ранијих грешака. 

Показују на делу неспособност да извуку поуке из ранијих грешака него их упорно 

понављају, што је знак њихове менталне фаличности и неспособности, да на нове 

догађаје реагују на другачији начин. Настављају са својим ранијим злим поступцима, 

понављају их, непријемчиви су на аргументе да то није добро чинити, да су такви 

поступци били узрок пропасти претходне СФРЈ, да смо због тога запали у дубоку 

националну кризу,  увек исти ексцентрични, чудни, изопачени концепти, мржња, 

мегаломанија.  

Раније:комунизам, неки ексцентрицни поступци, замајавање, самоуправљање, 

несврстаност, итд.  

Данас опет неке необичне замисли, нови `` генијалан `` изум: владање путем свеопштег 

мафијаштва, `` шеици``, `` Београд на води``, `` Напред у реформе``. `` Нова радна 

места``. 

За њих логика поразних чињеница не важи. Они имају своју логику која није 

разумљива за друге, него само за њих. Они су дубоко убеђени да су исправно  

поступали раније, да другачије није могло бити, не желе да се исправљају јер су дубоко 

убеђени у исправност својих досадашњих ирационалних поступака. Покушавати их 

убеђивати у неисправност њихових поступака би било губљење времена јер логика 

необоривих чињеница за њих не важи. . 

Што је доказ да су на делу ирационани фактори својствени специфичној 

психопатологији.  

Д..Параноидне црте личности.  

Неки од ових тајних моћника данас, су за време С.Милошевића , прозивали  наводне 

―америчке агенте‖"стране плаћенике""издајнике""непријатеље"‖мондијалисте‖,  који  
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су им према њиховом убеђењу радили  о глави. Ти исти`` острашћени непријатељи 

Запада``су данас постали извориште врло  опасних напада на појединце које данас 

квалификују као наводне‖ српске националисте‖‖српске задрте 

шовинисте‖‖противнике Запада‖‖ ―противници ЕЕЗ, Нато‖,,‖ противници Хашког 

суда‖., итд. 

У Србији су данас створене масовне лоше процене, свеопшти хаос. Сеје се опасно семе 

тињајућег грађанског рата. Док свугде око нас се ствари смирују. У најбенигнијој 

ствари , акцији или поступку, уколико се она у потпуности не слаже са њиховим 

виђењима и ставовима, склони су да виде  покушај напада, бламирања, дезавуисање, 

"стављање на тапет", 'критизерство""демагогију", "жељу за стицањем популарности и 

убирање поена‖, ―непослушност‖, крвничко непр ијатељство. Увек се за њих иза 

поступака других крије нека ујдурма, нечије убирање поена, нечија зла намера или 

пакост, поступци који штете нашим националним и државним интересима. 

Нарочито их карактерише неспособност да објективно процењују поруке других које 

садрже и најмању дозу неконформизма или неслагања са њиховим ставовима. .А што 

су склони да доживе као "напад", уместо да се преиспитају ,те услед тога обично 

захтевају највећу покорност и послушност. 

За најмању ситницу се може изгубити глава. 

Овакво стање духа у данашњој Србији рађа склоност ка појави Месија, и ментално 

закржљалих Диктатора. У Србији данас масовно прогоне. Већину гурају у 

самоубиство.  

А та већина ће гласати за њих.  

Они су Србију превели жедну преко воде, то је доказ да су генијалци ( а то је учино 

неко други, а не они, они су гласноговорници, релеј преко којих, преко незналица, 

говоре неки други , а они брбљивци се питају: ух ала смо мудри). Шибичари 

доживљавају оргастичку есктазу: Ми смо најмудрији! 

По правилу одбијају било какве дискусије које и у најмањој мери  одступају од 

њихових шема. Запажа се  висок степен одбранаштва, обстинација, непријемчивост на 

логичко резоновање, само су они у праву, и нико други, они су центар света, нај, нај,  у 

свему.  

Код ових апаратчика су у великој мери присутне политичке предрасуде према онима 

"ван групе""ван ганга", "другачијим", које они квалифукују јавно наведеним етикетама. 

Њима требају етикете да стварају лоше процене и хаос. Испада да вишепартијски 

систем   негирају као цивилизацијску тековину човечанства, и да свако ко жели да 

верификује вољу бирачког тела је њихов заклети непријатељ.  

Или , пак покушавају да конзервирају своје позиције мимо воље гласача, ван 

формалних структура власти, али чине напоре да се понекад укрију у јагњеће коже 

формалне власти.  Они се чврсто држе ставова који штите нихове личне интересе. 
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Изгледа да се представа о онима"ван групе" ствара на основу одбранбених 

психолошких механизама као што су пројекција и потреба за жртвеним јарцима. На 

најмање неслагање са њима оспу увреде, клевете, претње, захтевају једноумље, онако 

како они то пропишу.. 

Они једноставно желе да вечито владају, истим методима, да им се нико не 

супротстави. 

Ако је другачије, прете прогонима. Хапшењима. Људи једноставно нестају.  

Србија је облепљена читуљама. 

Ђ. Мржња-садизам. 

Најмаркантнија особина  духа ових бирократа је неодољива жеља и потреба  за 

садистичким изживљавањем, наношењем штете  другима, потстицање мржње и завада, 

уживање у туђим мукама, и проблемима, у тумбањима људи, суштина је да они 

доживљавају хедонистичко задовољство кроз  изнуривање  других, да другима пију 

крв, руинирају  њихово здравље, све до постизања истинске оргастичке сатисфакције 

остварене уништавањем људских бића. Ове особе неки због тога називају и 

сатанистима.  Или некрофилима, гробарима. 

Често се освета спроводи арбитрарно, без да су људи дали повода, одликује се често 

бруталностима и садизмом. Та освета понекад може бити  болна, увреда, претња- је 

лакши вид, па и рекет,  али је врло често да је укривена и изопачена као нпр. скривено 

малтретирање деце у школи,  навођења деце ―непријатеља‖ на проституцију, дрогу, 

алкохолизам, крађу, криминал, гурање педофилима, педерастима, или пак блокада 

медицинске неге и наношење штете здрављу, подстицање деце против родитеља.  

Али освета се може испољавати и на друге начине,  као нпр. напади хулигана, провале 

у стан, разна  узнемиравања од суседа, и других, , премлаћивања, па све до убистава 

или рањавања, или смештаја у затворе на монтираним судским процесима преко 

криминализованих судија, или пак у психијатријске болнице.   

Освета ових клановаца  се често не састоји само у једнократном видљивом и 

пролазном акту, него може узети вид дуготрајних и исцрпљујућих притисака, 

закулисаних радњи и клевета, узнемиравања, застрашивања, разних облика блокирања, 

притисака, надзоравању станове, свакојаких опструирања.  

Број особа и породица  које су у немилости ових мафијашких клановаца је врло велик, 

обично ако је један члан породице  предмет прогона,  кажњавања  се шире на читаву 

породицу. А све ово неретко, има кобне последице. Данас врло велики број породица и 

даље лагано или убрзано умире. Њихова вршљања по својој бестијалности и  

деструктивности, мржњи, ирационалности, потсећају на баханалије секти, ( нпр. 

опасни напади на здравље, за неку безначајну ситницу),  су често таква, да се да 

закључити да се  ради о опасним особама-психопатама. 
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Запажа се повезаност либида са поседовањем власти, медија су пренела исповест једне 

мафијашице да када нешто украде, или кад некога оштети, намагарчи, да доживљава 

врло дубок оргазам без сексуалног контакта са мушкарцом у том моменту. Колико се 

ради о људима без интегритета и људским  руинама се види и по томе, што они 

злоупотребљавајући своју моћ посезају за  техникама из арсенала специјалног рата и 

недозвољених утицаја на личност појединца, из најмрачнијих арсенала специјалног 

рата, да тако долазе до љубавних партнера и партнерки супротног пола.  

Појединац може пасти у немилост,  не само зато што је нешто учинио против 

извитоперених садиста-мафијаша.  

Него и зато јер клановци захтевају апсолутну покорност, потпун конформизам..Они не 

захтевају само да се не чине неке радње против њих (неслагање у нечему са њима), 

него"кажњавају" и за осећања или антипатије према њима,  а која нису изречена јавно, 

за интимна неслагања.  

А до тих суптилних сазнања о завијутцима људске интиме долазе личном проценом 

која је најчешће субјективна, и кроз коју они пројецирају своје личности, комплексе.  

 Често се спроводи морално убијање појединаца и читавих породица, које се састоји у 

увредама, клеветама, претњама, оговарањима, интригама, закулисаним клеветама и 

проношењем гласина, сејању лоших процена и завада, изнуривањима.  

Циљ је компромитовање појединца, завађање, изолоција и свађе. 

У Србији царује DIVIDER ET IMPERA.  А MAGNUM CRIMEN руши вековима све 

пред собом на овим просторима. Уместо да се после деценија комунистичке  

душегупке крене путем исправних процена и помирења, после завада на релацији: 

комунисти-антикомунисти, сада се сеје нови отров мржње. Нестале су раније 

идеолошке отровне омразе, сеје се нова: Срби се деле на присталице различитих 

западних, или неких других, држава. Опет јуришају једни на друге. 

Манипулисање породицом, љубавним односима,  међу особама супротног пола, је 

омиљена манипулација острашћених скривених моћника.Циљ је да се унесу заваде и 

ослаби слога и породицна љубав, клановци су склони да се мешају у односе деце и 

родитеља, супружника, између особа различитог пола, љубавника, са циљем да ослабе 

породичну кохезију, подстичу децу против родитеља, праве свађе међу супружницима, 

растурају бракове и љубавне везе , или их подешавају по њиховој жељи.  

Циљ: слаб наталитет, урушавање породице као стуба друштва. 

Калигула је спавао са женама својих дворјана и онда једног по једног убијао.  

Како они то могу да чине? Имају моћ, везе, инфраструктуру, врло бројне сараднике у 

врло различитим сферама, преко којих могу да сеју своје намере у правцу поједине 

породице (у  суседству, на радном месту, у образовној установи, на улици, јавном 

месту, итд.итд).  
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То све раде подмукло и тајно. Изванредно су уведени у различитим сегментима живота 

грађана. 

Откуд мржња и садизам?  Према психолозима само око 3% људи су наследно 

оптерећени садизмом, или је пак то присутно код појединих нација и етничких група, 

али је познато да се нпр.  садизам јавља и у случају појединих болести, али се може 

развијати дозирањем дуготрајних дражења и фрустрација.  

Овде  се ради и о критеријумима селекције, изабирају се особе склоне манифестацији 

мржње. А затим се подвргавају индоктринацији која има за циљ да развије мржњу. 

Анализа процедуре избора и пријема у кланове криминалаца је врло занимљива  и 

дозвољава да се закључи да је ово методичан попступак, који сам по себи доказује  да 

постоји истинска тајна мрежа , добро разрађена и дубоко  имплантирана у разне сфере  

друштва живота појединаца.. 

Овакви мафијаши  су истински ГУТАЧИ МЕНТАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ.  Њихов заједнички 

именитељ је потреба за доминацијом. То је читава и врло широка лепеза различитих 

психологија, ауторитариста, бирократа, диктатора, који сувише захтевају а мало дају, 

поводљивих, сујетних, мрзовољних, цепидлака,, зловољни, љубоморни, инфериорни,  

Они као секташи у њиховим ритуалима сисају крв, уживају да муче, гутају енергију и 

здравље. 

Ови гутачи менталне енергије имају различите маске, и могу укривати своју жељу за 

доминацијом под маском "заштите "," жељом да сви буду послушни , јер они су 

најмудрији и другачије не може бити него онако како они кажу‖‖ казнити оне који хоће 

( или неће) у ЕЕЗ, Нато‖‖ мрзе Хашки суд, (или  воле), геј параду, Великог брата, и сл... 

Перверзија духа је њихова доминатна особина, оне који су у њиховој немилости у 

земљи лажно представљају као‖издајнике Српства‖, а ван земље као‖српске 

националисте‖. 

Доминација је за њих један механизам да нађу унутрашњу сигурност. Са њима се 

никад не зна на чему је се. Како каже народ ―Никад се не зна на коју ће ногу стати кад 

устану‖..Језгровит пример је случај две старије жене сестре које станују у једној 

београдској згради у којој се налази нелегална  јавна кућа. Мафијаши власници јавне 

куће хоће да откупе њихов стан за багателу, и почињу да им прете у ходнику зграде, 

телефоном, да лупају ноћу у плафон, стављају изнад њихових глава на плафону врло 

јак звучни извор, пуштају гасовити смрад у стан, убацују измет, блокирају им телефон, 

струју, кућанске апарате, итд.  

Жеља за доминацијом ће се изненада исказати у изборним или одборничким 

преварама, у разним преварама  да би тако завукли руке у џеп  недовољно заштићених 

грађана, смањењем пензија , подизањем цена, `` да нам буде боље``, провалама, 

крађама, нелегалним приватизацијама, набијања рогова ривалима, отимачинама 

станова, итд. Инфлација је подмуко завлачење руке у џепове немоћних грађана. 
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Сатисфакција се добија тек када се друга страна намагарчи. А намагарчивати грађане , 

њима, који поседују огромну моћ и власт није нимало тешко. Они дају тајне налоге 

судовима, полицији, центрима за социјални рад, образовним установама, 

послодавцима, здравственим установама, суседима, итд,  и тако уживају да без знања 

грађана кроје њихове судбине и животе. Уживају шибичари да намагарче народ 

лажним обећањима, стрпите се, биће боље, нисмо ми криви, криви су други, ево шеика, 

граова на води, кредита, фаб рика, похватасмо све тајкуне, дајте нам још гопдину две 

дана( да покрадемо што можемо). 

Либидо и превара су за њих у спони. Када ово кажемо не претерујемо.  

 Да их тако намагарче, да они и не посумњају да се иза тога крије нечија освета. 

Сазнало се у јавности за квартовског мафијаша, који је уцењивао квартовске пиљаре, 

узимао им рекет, а некима од њих проваљивао у станове, правио саобраћајке, и тако 

обогаљеним онда заводио њихове супруге. Један други је пак док је његов‖ривал‖ био 

у самртном ропцу, водио љубав са његовом лепушкастом аморалном супругом на поду 

испред њега. Да га тако понизи.  

Анализа ових "намагарчивања" дозвољава да се закључи да се ради о испољавањима не 

само примитивизма, него и некрофилије,  што је довољан знак о интелектуалном и 

моралном нивоу ових особа. Зар није некрофилија, примитивно гробарство, еутаназија 

пензионера кроз смањење пензија?. На делу је манифестација потсвесне  жеље за 

апсолутном доминацијом, унутрашња сигурност се добија кроз обману и превару, чиме 

се потврђује предимензионирана  представа о себи и личном егу, и задовољавају сујета 

и охолост. 

 Они који су раније били крвни непријатељи Запада, и прогонили `` западњаке``, сада 

су они постали најрадикалнији симпатизери Запада, па желе да намагарче оне које су 

раније прогонили као `` западњаке``, да их сада представе као `` Србе, проивнике 

мондијализма``, да их тако дискредитују ван земље. 

Истински доказ ове тврдње је прибегавање субверзивним поступцима у контроли 

понашања грађана и кршењима људских права који се састоје у грубим насртајима на 

права појединаца, али се то укрива и многи нису ни свесни да су жртве скривене 

омразе мафијаша, које не спутава у довољној мери званични поредак (грашани мисле 

да је то судбина). 

Грађани и не сањају колико су неформални центри моћи продрли у разне сфере, и на 

разне нивое, такорећи до најмањих пора, да им се  могу правити неприлике од  

неформалних центара моћи  тешкоће приликом запошљавања ( обично резонују"зашто 

би то неко мени чинио, нисам ја никаква значајна личност"), приликом добијања 

дозвола за приватни бизнис, или чак и одређивања  висине пореза , понекад и пензионе 

основице, у државним установама, судовима, у образовним установама када су деца у 

питању,  или пак интервенције у интимни живот са циљем да подстичу децу против 

родитеља, заваде у породици, са суседима, режиране саобраћајке, физички обрачуни, 
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убиства, провале, крађе, пљачке , па све до политизоване болничке средине где 

нажалост , поред огромне већине  племенитих лекара,  има лекара-деликвената 

инфицираних оваквим психопатским набојима који могу скројити погрешан налаз, 

дијагнозу, или нанети неку тежу штету здрављу болесника. 

Љубомору лаици  виде као опсесиван страх да неко не преотме вољену особу, као 

сумњу у њену верност, дотле овај израз у психологији покрива широк спектар значења 

.Мафијашке структуре , било да се ради о мушкарцима, или  женама, су врста  

истинских фараона, присутне су крајње сујете, неки од њих  не подносе у својој 

средине оне мушкарце, или пак жене, који су од њих привлачнији.Познати су из праксе 

бораца за људска права случајеви да су  бројни згодни мушкарци били прогањани у 

фирмама и установама од сујетних руководилаца, директора, суревњивих према њима, 

само зато што су на њих биле бациле око њихове женске симпатије. Сујета је овде у 

питању, самољубивост, посесивност. Познате су неке велике освете предузете од 

појединих љубоморних моћника: нпр.  министрар Л К( име измењено) је слао на робију 

мужеве жена које су му запале за око, да му не сметају. Кад су га неки његови запитали 

смешкајући, зашто то чини, он им је одговорио иронично: Могу да их збришем са лица 

земље, ја сам хуман, боље  то него под земљу``.Својевремено је била избила афера у 

вези преотимања супруга међу ондашњим министрима,  неке су љубоморни директори 

сместили  у  затворе , или  луднице, истеривали из радног односа, газили их , 

премлаћивали.  Неке су убили, разболели, обогаљили у ноге, у болницама на неким од 

ових несретника правили операције ( простата, тестис, итд). Слично је можда и горе 

било  са неким сујетним  женама према оним несретницама које су од њих биле  

привлачније. Као зла краљица из бајке која је Снежану зато што је била лепша до ње, 

наредила да убију у шуми.  

Данашње сујетне мафијашице умеју бити још суровије  са лепшим ривалкама, све до 

сакаћења екстремитета, унаказивања лица, сечења дојки, материце, итд. 

Ови монструми нарочито уживају у разарању здравља, организма, виталности. 

Несносним стресовима, и на све друге начине, иду на то да многе људе гурну у болест, 

инвалидитет, превремену смрт. 

Коабитације са оваквим особама које трају већ деценијама су  створиле за већину 

грађана очај и незадовољство, неподношљиве стресове, фрустрације, многима је 

попустило органско и душевно здравље због тога.  

Србија због њих изумире. 

Они желе  на изборима да их смене и изаберу друге. Они онда изабирају формалну, 

званичну власт, али неформална остаје нажалост и даље ―у сенци‖. Или избори бивцају 

ииграни, гласачи преварени. И нема промена. Многи грађани не схватају структуре 

власти, не могу да исправно процене шта чине мафије а шта формална власт.. 

Те отуда склоност да се формалној власти припишу злодела других, тј.криминалаца. 
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Ови опаки мафијаши су у претходном периоду изазвали врло интензивне  националне 

омразе, јер је свака нација бивше СФРЈ мислила да је прогони, психопатски мрзи,  

друга нација, не схватајући да то чине извитоперени криминалци –психопате 

састављени од свих нација, не по ―националној‖, него по ―политичкој‖ основи. 

Али се на крају показало да су криминалци несрпских нација ипак држали страну 

својим нацијама, док су српски криминалци вечито живели  у 

заблуди"‖интернационализма".. 

Чиме су на делу показали да су их намагарчиле њихове колеге других нација. 

Уместо да ову аутентичну жељу за демократијом већине схвате као нормалну, јер је 

заведен вишепартијски систем као у већини земаља света, они то доживљавају као 

понижавање, увреду, мисле да су други недовољно способни да сада буду врста власти, 

потцењују свој народ, то је за њих покушај да буду преварени и изманипулисани, или у 

томе виде ујдурме недораслих појединаца,  ―како се неко усуђује да их оспорава, 

њих``недодирљиве‖, и свим силама посежу да продуже своју тајну власт.  

Чиме још више тону, стварају кризу , хаос, и свеопште пропадање  нације и власти.  

Не треба мешати снагу и непотребну агресивност. Агресивност је сушта супротност 

снази, она је сем ако није потребна,  (понекад је потребна као  једини вид одбране, не 

сме да буде непотребна, претерана), само слабост. Треба разликовати тврдоглавост од  

снаге , упорност и одлучност је једно, а тврдоглавост нешто друго. Они су тврдоглави 

зато што се осећају уморни,  немоћни и недорасли задатку, то је компензација, лажни 

осећај сигурности  надомешта недостатак воље.Тврдоглавост која је честа,  је уствари 

чин да се мафијаш, клановац пред сваким супротстављањем ставља пред своју 

празнину несигурности и слабости. Њима је немогуће доказати чињенице, 2+2 за њих 

није 4 , него ће тврдити да је 5. Клановци су љубоморни, народ је њихова умишљена 

лична својина, само они треба да буду на челу. Намагаршивање на рода јер њима доказ 

да су они мудри властодршци, а да је народ инфериоран у односу  на њих, те то им 

отуда даје право да се тако понашају. 

Као што је напоменуто, они су по типу личности  блиски групи тзв ауторитарне 

личности. Ауторитариста  ће измислити безброј разлога за манифестацију мржње. На 

нивоу  свести се констатује да се ради о обрачунима  са непријатељима , ривалима. Али 

ако се загледа у потсвест, главни мотив  је што насиље даје унутрашњу сигурност и 

постаје компензација за личну неспособност , даје осећај власти, моћи, потврду 

претеране и нетачне представе о себи, то је бекство у фикцију, спас од инфериорности, 

од сопствене немоћи , безначајности.  

Јер се не може прихватити да су масовна угрожавања   и непотребна расипања људског 

материјала , малтретирања старих,  деце, жена, болесних, незаштићених, неки истински 

обрачун са непријатељима? Не може се прихватити као рационално образложење да 

зато што им неко због нечега не одговара, или  што желе да насрну на његова права, 

имовину,  љубавног партнера, буде зато сатрвен?  Таква образложења су компензација 
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за унутрашње потсвесне механизме , потраге унутрашње сигурности, која  се 

манифестују кроз масовне обрачуне са невиним и незаштићеним људима.  

Они који не цене себе, онда не могу ценити ни друге. 

Изгледа, да се они данас због нечега ипак обрачунавају не само са некаквим њиховим 

умишљеним непријатељима, него са Народом! 

Они се према тегобама већине односе са неразумевањем и неће да чују за њихова 

страдања и патње. У срединама где они имају утицај, а то је данас нажалост цело 

друштво, влада амбијент несигурности, страха, данас је наша земља претворена у 

манифестацију  обрачуна, хајки, мржње, бола и патњи већине.Тражити прилике за 

манифестације мржње и жртвене јарце-то је њихова главна преокупација. Упркос 

чињеничног стања, они су дубоко убеђени да су у праву, да другачије не може бити. 

Неки свеснији тврде да су уцењени, да морају да слушају, да чине зло другоме, у 

супротном ће бити сурово кажњени и њихови блиски. Уколико су ове њихове изјаве 

искрене, онда се може поставити неколико питања: 

-Ако морате да будете зли, зашто претерујете, чему такав садизам? 

- Ако наводно морате да чините зла, зашто онда пљачкате ваше жртве? Зашто се 

енормно богатите? 

-Зашто не поднесете оставке? 

Други пак се правдају да су припадници елитних тајних формација, посвећених, 

узвишених, ``недодирљивих`` и да је њима њима све дозвољено, па и најчудовишнија 

посезања за правима људи.  

Овим се дотичемо присуства фараона и нерона. Само мали човек може постати 

грандоман. Има их који кажу да су ту да кажњавају, за то су плаћени, друго ништа их 

не интересује. 

Они видљиве или скривене прогоне грађана ( нпр. тајне уласке у стан, тајне звучне и 

видео надзоре још увек многих станова, прогоне и манипулације са здрављем,  децом и 

сродницима, породицама"непријатеља``, итд), дискретно показују  званичној полицији  

(уз инсталирања видео-техничких средстава и прислушкивача у 

становима"непријатеља"), и другим органима власти  да виде како пролазе 

непријатељи мафије,  да прикажу колико су моћни и дан данас, да се  наслађују 

њиховим мукама, да по девизи да комшији цркне крава заплашују их , индоктринирају, 

подстичу против других , стварају лоше процене.  

Дугогодишња мржња  је као зубобоља, када јако боли зуб, човек се сав претвори у 

зубобољу  они су се претворили у мржњу.  

На делу је истинска деперсонализација. 
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Долази до појаве синдрома "канц лагера",грађани иако су на  формалној слободи 

,осећају се угрожени, постају преплашени, постају нека врста затвореника.Више пута 

су  поједини  грађани  казали јавно: "Живимо у друштву затвору и мучионици". Наша 

земља је претворена у врсту џиновског  концентрационог логора.  

Они су истински капои страних господара.  А као и сваки капои и они желе да буду 

гори од страних команданата логора, који је сада наша земља. 

Они који су упознали њихове поступке запажају да су нарочито опасни када  се ради о 

незаштићеним особама, старим, болесним, немоћним,  онда се на њих  окоме свом 

жестином и разорношћу. Што је логично јер се иза таквих осионих поступака крије 

страх и кукавичлук, слабићство. Они су кукавице. Главна особина је да укривају своје 

рушилаштво, тако да многи и не знају шта се са њима дешава, нису свесни да се иза 

свега укрива обрачун поретка. Што је још један доказ кукавичлукаи слабићства . 

Обично свесно правдају своје поступке, као што је речено, чувањем власти. Али се 

запажа такође да су опаснији према онима које оцењују као способнијим од њих, према 

којима се они осећају инфериорним, поготову као мужјаци, или женке. Социолошка 

истраживања у САД о тзв."ауторитарној личности", су  показала да су појединици 

утолико више са израженијим потребама  за дискриминаторским мерама према 

Јеврејима и другим мањинским етничким групама у САД, уколико се сами  осећају 

угроженим  као стручњаци и пословни људи . 

Али опет многи други свесно чине зла да остваре ћар. 

Сексуална мотивација  као покретач поступака људске личности, овде доживљава  

своју морбидну инверзију. Познато је из медија и судница, што је већ напоменуто, да 

су нпр. поједине жене лопови , толико биле страсни клептомани да су приликом крађа 

у превозу, или на другим местима, доживљавале оргазам. Врло је морбидна чињеница, 

хвалисавост једног београдског рекеташа, који изјављује полујавно да  је он врста Бога, 

да му је  најслађе да у кварту рекетира, да тиранише жртве, и да му је врхунац 

сексуалног задовољства да са супругом жртве рекетирања тајно успостави љубавну 

везу, да га направи рогоњом.  

Млади апаратчици  зарад својих каријеристичких интереса, укључујући и онда 

погодности у контактима са особама супротног пола до којих долазе услед своје 

позиције у органима власти и привилегија, ударнички наносе штету већини, тумбају 

непотребно људе, руше здравље и живот, да би  остварили своје  задатке што боље,. и 

реализовали своје каријере.  

Што  је  перверзна инверзија  сексуалног инстинкта . Јер оргијања са особама 

супротног пола, хедонизам, што им омогућава њихов друштвени  и материјални статус, 

који је атрактиван  за особе супротног пола, су уствари последица рушилаштва и 

рушења виталности других грађана. Што  уместо да ствара живот сеје патњу и 

разарање живота.  
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Али оваква морбидна перверзија има и своје наличје, позната је врло  висока стопа 

импотенције и сексуалних проблема код ових апаратчика, нарочито оних у тајним 

службама. А што их чини још жешћим и јароснијим у њиховим обрачунима са 

неистомишљеницима. Они умеју да појаву своје импотенције виде као казну што су 

сувише хумани, те отуда постају још ратоборнији. Познато је да су они клановци-

апаратчици утолико жешћи у манифестацијама хајки на"непријатеље" и мржњама 

према њима, уколико више имају проблема са њиховом потенцијом. Тако да се на крају 

ипак увиђа да мржња доводи до слабљења  виталности. 

Њихове  омиљене тезе и менталне руминације су "што горе то боље, што више 

непријатеља- више радних задатака,"."непријатељи су свугде","непријатељи су 

потребни да се ствара кохезија у групи". Намагаршуј стоку рогату. 

 Суштина је да сматрају да друштвом  данас треба владати мржњом и хаосом, 

конфузијом, завадама. Они који острашћено пропагирају са једне стране 

доктрину"издајника и страних плаћеника" (који су наводно западни сарадници) ,су 

исти тип личност као и они који  острашћено оптужују неке друге да су‖―непријатељи 

Нато‖‖ воле Младића‖‖мрзе Хашки суд‖,итд, то су две стране исте медаље, то су два 

брата близанца, које краси нетолеранција и мржња. 

Будимо искрени, многи производећи масовно непријатеље тако свесно раде на 

слабљењу већине.Данас су многи од њих схватили да су ту да слабе већину грађана, 

нацију, државу, да раде за непријатеље народа коме припадају. 

Али их фатално одликује ниска  свест, нису свесни да се у основи налази неодољива 

жеља да муче друге, да је на делу роботика, импулсивност..Да су их зато и изабрали 

босови. 

Упркос овакве психологије и менталне окошталости и ригидности, запажа се у многим 

случајевима да долази до еволуције, то је у случајевима оних тајних бирократа који су 

интелигентнији, који имају интегритета, који су мање индоктринирани и  острашћени. 

Што се може објаснити теоријом Коњитивне дисонанце (Фестингер).Услед еволуција 

свести и мењања ставова, поједини освешћени функционери бивају смењени или 

прелазе у табор опозиције. (Већина лидера опозиције су бивше колеге претходних 

властодржаца).  

Нажалост, душевна деформација која је већ одавно код неких од њих била на граници 

нормалнога, је се у просеку осетно деградирала. Последњих година  је психолошка 

индоктринација ових тајних апаратчика снажно интензивирана,  индоктринација је 

појачана. Може се рећи да још нема честог и довољног освешћивања. Што је врло 

значајно,  индикативно. Док се свугде у гео-окружењу препознаје освешћење, и све 

већа одмереност свих структура тамошњих власти, окретање своме народу, бољитку, 

спасу нације и државе, код нас неформални центри бивају све више зли и штеточински.  

Ми знамо зашто је тако, али има ствари које се не могу рећи? 

Е Манија величине.  
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Одликује  их претерано лепа представа  о себи , повезана са потцењивањем свога 

народа и својих сународника, презир , или чак и мржња  читавих категорија 

становника. Познате су тезе властодржаца из претходног периода, из којих потичу 

многи неформални данашњи моћници,  да су они "заслужни за развој земље, коју су 

подигли из неразвијености на европски ниво, за стандард, људска права", себе су 

процењивали као врло способне, да су врста супермена, надљуди.  

Они данас закључују да је сасвим на своме мсту да буду енормни богаташи, јер су то 

заслужили,  развили су претходну државу, багателне приватизације су награда за то.  

Долази се на лажни уграђен идентитет,  што је последица смишљених процедура 

стварања улепшане представе о себи и својим способностима која је конструисана на 

тестовима интелигенције, где су им инструктори давали без њиховог знања тајно више 

поена, кроз резултате у образовању који су такође били последица протекције, кроз 

систематско слање лажних сигнала о њима ( интелигенцији, изгледу), да би тако у 

њима била грађена лажна его-конструкција. Од просечних, а неретко и лакше ментално 

ретардираних појединаца, су временом стварани умишљени супермени.  

Тачно је да неки од њих повремено у главама имају мудре мисаоне садржаје, али је 

томе потпуно контрадикторно њихово повремено, то јест често, искакање, 

ирационалност, вербално изваљивање и крајње асоцијални и чудни поступци. Са 

правом се може поставити питање:`` Да ли су они мудри, или супротно од тога``. Јер 

мудар човек је увек такав. А не час једно час друго. 

Зар ће један паметан и разуман човек да чини оно што данас чине ови мафијаши 

рушитељи?  

Одговор је НЕ, НИКАДА.  

Те су зато и били изабирани они без разума, јер ће они једино да чине овакве  штетне и 

по већину опасне ствари.Тврдили су да су  они свемоћни, и ипак у некој крајњој линији 

праведни и да штите домовину и народ, и да свако ко их дезавуише треба да буде врло 

опасно кажњен и сатрвен. Иако се сада јасно види да су тајне службе главни кривац за 

распад земље, губитак територија слабљење државе и нације, код њих нема гриже 

савести, освешћивања, увиђања заблуда, исправки.  

Уместо тога они настављају као и раније, чак су и острашћенији. О чему се овде ради? 

Очигледно да је на делу злоупотреба овога фелеричног људског материјала, у питању 

су ирационални, субјективни, психолошки, фактори, индоктринација, прање мозга, 

модификација личности, роботика, претварање људских бића у монструме, који руше  

сопствени народ..  

На делу је злоупотреба људских бића, њихово  постваривање и претварање у злочинце.  

Поставља се оправдано питање: ко је крив, да ли ови који делају и који су очигледно 

извитоперени или распамећени, или они који су их таквим направили.?   
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Неке ствари се не смеју рећи отворено. Наш мудри народ каже:‖ Није крива стока кад 

оде у зијан, него газда који је пустио‖.  

Изгледа да неки од ових екстремиста се тако односе према народу због  

предимензиониране представе о себи, што има за последицу  потцењивања  других, 

већине, као нижих бића. Таква представа  им је  раније давала лажни осећај права да 

могу да се односе тако према  своме народу, народ је за њих био врста незрелих бића 

којима требају вође, они су најинтелигентнији.  

Сада сви увиђамо да је то била велика  превара, да су били неспособни  да разрешавају 

кризе и воде нацију због чега смо и дошли у садашњу кризу. Њих су управо преварили 

, намагарчили, други из гео-окружења, док су они мислили да варају овде овај народ. 

Њихове су тезе "да народ има онакву власт какву заслужује", испада да имамо лошу 

власт,  јер смо генетски лоши. Што је неприхватљива и расистичка теза. Која уствари 

има за циљ да конзервира њих неспособне на власти (неформалној). и оправда њихове 

патолошке предрасуде према својим суграђанима. 

 Истини за вољу, све се чешће чује  једна друга теза: они су свесно слабили  свој народ 

и државу ради својих личних ћарова. Или су пак то чинили из острашћености, 

заплашености, уцена. 

Данас се индоктринација ових криминогених сегмената снажно  појачава, очигледно то 

је некоме тако потребно, да помоћу распамећених настави тајни пир самоуништења 

нације и државе. 

Одликује их непријемчивост на логичко резоновање, не желе да успоставе било какво 

комуницирање, за своје поступке имају  своја оправдања која не желе да саопште 

другима. Сматрају да су апсолутно у праву, да је тако како јесте,  да другачије не може 

бити. Према њима, њихове надређене планетарне структуре су апослутни господари, и 

најмудрији, те њима ништа друго не преостаје него да се апсолутно покоравају.  

Још и даље иду. Сматрају да треба да буду екстремно перверзни, садисти, 

нарцисоидни, јер је то једини начин да следе процедуре индоктринације њихових 

босова, који њих претварају тако у острашћена бића, погодне да их користе за своје 

описане злоупотребе. Кажу:‖ Како бос оком, тако ја скоком‖.  

Ако су тако способни како себе замишљају , нека то покажу поштеним радом. Јер 

уравнотежен и нормалана човек, то не  би чинио. Дакле, распамећују се , сами себе 

―тако треба‖.. 

Нико  их не може разуверити да и они  могу понекад погрешити .Супермен, иберменш, 

надљуди, то су истинске  обсесије ових апаратчика. Уместо да докажу своје наводне 

способности радом, у равноправној позицији са другима. Тек тада би дошли до 

спознања колика је њихова стварна вредност, и колика провалија је између њихових 

стварних споособности и оних умишљених које себи олако приписују. 
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Отуда има лаћања за еугеником, да би оправдали своје нечовечне поступке према" 

безвредним пензиоинерима""који смрде" , девизним штедишама, избеглицама , 

старима, болеснима, деци ,женама, немоћнима, које треба сатрети  да се уштеди на 

непотребним устима, , јер су безвредни, одвратни, избеглице заударају (као да они не 

би заударали када не би имали купатила), пензионере треба послати на село, итд Чују 

се и другачија образложења оваквих ―еугенистичких‖поступака неформалне власти: 

тако чинећи желе да слабе нацију, уништавање старих значи уништити најмудрије, 

слабећи жене и породицу, децу, затире се наталитет, обесправљујући избеглице 

спречава се њихов повратак у српске крајеве, одакле  су изгнани. 

На делу је истинска машинерија србофобске мржње и смрти , која злоупотребљава 

распамећене агише. 

Зауставимо шовинизам, расну мржњу !. 

Неформални владари често истичу  тезу да и у другим земљама, укључујући и западне, 

постоје неформални центри моћи.  

Тачно. Али се дугује образложење ове тезе.  

САД, Енглеском, Француском, и другим западним земљама владају кланови 

индустријалаца, банкара, војно-технолошки комплекс, утицајне породице, владе се 

мењају, а ови кланови увек владају, само преко других политичара. Али постоји једна 

суштинска разлика у односу на нашу земљу. Ови неформални кланови, и званичне 

владе и  политичари, се хармонично интегришу у заједнички циљ, а то је учинити  све 

најбоље што се може да Нација и Држава буду што јачи, богатији, здравији, сретнији. 

Не постоји никакав стварни сукоб између Неформалних кланова и  Званичне власти, 

напротив, они се хармонично  интегришу у смишљене акције од свеопштег значаја и 

добробити.  

Код нас је сасвим другачије. Неформална власт жели да потпуно завлада званичном 

власти, систематски  слаби и саботира Нацију и Државу, и гура нацију у амбис. Доказ 

оваквој тврдњи  је очигледан и јасан. Западне државе су данас владари света, 

најбогатије, становништво најздравије, а наша држава се распада, становници једни од 

најстаријих и најболеснијих на свету, осиромашени, већина на ивици сиромаштва, 

несретни , тиранисани. Неформални кланови  у западним земљама раде за свој народ и 

државу, а ови овде неформални раде против свога народа и државе.  

За кога онда они раде?  

За оне ( блиско гео окружење) који  преко њих желе да успоставе контролу над нашом 

државом и народом, и за своје џепове јер су за то плаћени, поврх свега су заплашени и 

уцењени. И у исто време психијатријски индоктринирани, што се сада анализира. 

Ово су подаци коју показују докле је одмакла психолошка бољка неформалне власти 

данашње Србије.  
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Психијатри јавно констатују да је на делу некрофилна тенденција. 

Имају о себи изузетно лепу представу, али су у исто време несигурни да други деле 

њихова мишљења и да их тако виде . По сваку цену желе свугде и над сваким 

демонстрирати, стално, у сваком моменту своју доминацију, интелектуалну и сваку 

другу супериорност. То су у ранијем периоду док нису пале образине правдали 

потребом да они"најбољи"‖надљуди‖,  буду свугде први и на челу, јер су постигли 

ванредне резултате, тврдили су да друштво не може бити идеално, да се због интереса 

већине жртвују повремено права појединаца.  

Сада када се види да је сасвим другачије, да они нису били на нивоу, да су скривили 

кризу и промашаје, распад земље, својом неспособношћу, или осмишљено, намерно, да 

нису били у питању колективни интереси, него њихови лични интереси, они 

настављају по навици исте деструктивне праксе. 

Сада су они од њих који су мислили раније да су патриоти, схватили да то нису, и 

уживљавају се у улогу издајника. Они који су још раније били свесни прикривени 

саботери, сада су збацили образине.  

Каква еволуција! Како многи данас не деле њихова мишљења, нису склони да потврде 

такву њихову још увек предимензионирану представу о себи, често се чују за њих и 

тако екстремни  неодмерени називи‖лудаци‖‖будале‖‖дебили‖( што се може видети и 

по именима убица Ђинђића :‖будала‖‖мутави‖ итд). Овакве квалификације изазивају у 

одређеним случајевима бурне реакције повређених сујета и освета које могу бити врло 

опаке. 

Сада поједини  политичари стално избацују пароле:" Нека на изборима победе 

најбољи". А избори нажалост још нису демократски , нажалост тајне неформалне 

структуре имају изузетну моћ да усмеравају бирачко тело, без да то чине само  крађама  

гласова, и слично, него интервенишући субверзијиом ван места гласања. 

Ж..Некрофилија.  

Према Фројду инстинкт живота је представљен  сексуалним  инстинктом, а инстинкт 

смрти као агресивне и деструктивне тенденције мржње .Разорност наведених 

баханалија, манипулација, кампања, свакодневних поступака, није ништа друго него 

тенденција деструкције и манифестација инстинкта смрти.  

Може се говорити о истинској некрофилији. Зар доказ за то  нису  стално помињање 

смрти, насиља, претње хајкама и обрачунима? Зар доказ тога није слабљење економске 

моћи државе, опадање стопе наталитета, потискивања Срба са њихових територија, 

стотине хиљада жртава у ратовима, милиони избеглица, стотине хиљада инвалида и 

рањеника, драстичан пораст стопе морбидититета и морталитета у Србији, негативан 

прираштај, нација изумире, рушење виталности младих, разбијање породица, 

образовања и читавих других система? Зар доказ некрофилне тенденције у личностима 

ових људи нису тумбања., мржња, разарања, деградација медицине, мржња  према 

деци, младима, љубави.. 
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Често помињање људских екскремената ( измета) , је према психијатрима један од 

знакова  присуства некрофилије. Многим људским бићима они обезвређују  њихове 

животе , оно што је најдостојније,  најузвишеније  у космосу, највећу светлост 

претварају у најниже, у органске манифестације, које су колико природне, толико 

умеју бити  неугодне., непријатне.   

Зар доказ некрофилије није Србија облепљена читуљама , убиства, преране смрти. 

Грађани Србије су се сродили, навикли на смрт и трагедије.. 

Погледајмо поједине обријане, поједине оне у црном, они су због нечега унесрећени, 

црна боја је знак несреће, обријана глава је симбол припадности ―клану 

обријаних‖.Припадност обријанима даје снагу, осећај моћи, очекивану заштиту. Када 

се ради о онима обученим у црно, то је модни крик, али уствари број оних који су 

изгубили своје ближње је толико велики код нас, да наводна мода уствари укрива 

поразно стање- број умрлих је огроман.. 

Да ли лансирање црне одеће има за циљ да оправда толике особе на нашим улицама у 

црном? 

Наша нација и држава су поражавајућа визија дивљања мржње , деструкције и смрти, 

пропадања. 

Зар није доказ некрофилије лоше стање здравља,  морбидитет и морталитете међу `` 

агишама `` и њиховим сродницима. Ни они се не могу бранити, нити доказати. 

Зар се не ради о емотивној  и моралној  отупелости ових  тајних властодржаца који 

људе третирају  као бројеве , људски материјал, објекте  за остваривање њихових 

циљева.? 

На делу је злоупотреба ових неформалних моћника од стране њима надређених 

глобалних структура, (у питању су , што је анализирано, уграђени програми селекције 

кроз критеријуме и процедуре селекције особа склоних мржњи, да буду 

злоупотребљени против већине), које чињенице већина њих није довољно свесна. Неки 

од ових неформалних бирократа ,који су мање окоштали, које још увек одликује 

упркос свега извесна доза проницљивости и луцидности,  су то схватили. Али уместо 

да се понашају рационално и потруде се да олакшају тешкоће своје нације и трагају за 

најбољим решењима која би у исто време валоризовала и интересе владара света и 

нације, они овакво стање користе да још више манифестују своју злу ћуд, да муче 

невине грађане.  

Они сада желе наоружани новим сазнањима "да буду већи католици од Римског 

Папе"и "већи Американци и натовци од  Беле куће``,  за време Тита и Милошевића  су 

дисиденте представљали за ―агенте Запада‖ , а себе за ―борце против Запада‖, сада  

обратно, они су ―агенти Запада‖ а поштени борци за људска права су сада од њих 

претворени у‖ српске националисте, противнике Запада‖.  

И они су дубоко убеђени да су намагарчили. 
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Да би се улизали светским моћницима они постају највећи заговорници сатанизације 

српског народа, "који је лош""дивљи" итд. (Потурица гори од Турчина). Они шире 

гласине да ће Срби пропасти, нестати, да им нема спаса, да ће изгубити  Косово, да су 

Срби и Црногорци два различита народа, агитовали су да се СЦГ треба да се распадне 

,итд.  

То је смишљена стратегија слабљења националног духа.  

Они јачају индустрију оријенталне музике, шире педофилију, сексуалне настраности, 

хомосексуалност, претеран и извитоперен култ хедонизма и еротизације , псовке, 

вулгарности, алкохол, дрогу,  инцест, потиру националне хероје, слабе здравство, 

образовање, итд, чине све да слабе нацију. 

8..Недостатак афилијативне мотивације.  

Они немају жељу да опште и сарађују са онима  ван структура неформалне власти,  

заинтересовани су само за себе. и своју  групу. Ови клановци испољавају  недостатак 

афилијативне мотивације према онима"ван", не желе са њима да остваре један сталнији 

и чвршћи однос, склони су да за најмању ситницу лоше процене и да се заваде и пошну 

да испољавају своју доминацију и подвргну грађане насиљу и штетама. 

9..Недостатак  емпатије (неспособност  стављања на туђе место). 

Немају никакав осећај за патње других. Недостаје им моћ стављања  на   место других 

и да осете  страдања и патње других. Нису у стању да се виде онако како их други 

виде. Немају feed back реакцију, нису у стању да исправно интерпретирају повратне 

реакције.Разлози су бројни.  Један од њих је убеђеност да су надљуди, а да је народ 

врста стоке, не интересује их мишљење нижих бића.  

З. Одбранаштво 

Сувише су преокупирани собом, егоцентрични су, у стању"одбранаштва". Други 

немају никаква права, ни право на одбрану. Они су се претворили у своје окоштале 

идеје, претворили су се у своју мржњу и друго ништа не виде. Грађани немају право да 

се бране, лансирају тезе да су Срби у немилости светских моћника, да треба да трпе 

слабљење, или уништавање, и то  без отпора, да не смеју да се бране‖‖јер може бити 

још горе‖, а они  се у исто време  енормно  незаконито  богате, живе на високој нози, 

док већина крвари и нестаје. А поврх свега немилосрдно муче већину, наслђују се 

њиховим мукама.  

Све ово је више него ли монструозно. Могли би да буду умеренији, нека покушају да 

нешто учине за своје сународнике, могу дати и оставке. 

Сви треба да покренемо јавност и да се удружимо у акцију спаса. 

И. Замор.  



2517 
 

Запажа се ипак да су уморни, замор материјала, да су истрошени као какви-такви 

политичари.Упркос свега њима ,некима од њих, ипак ради савест ,мада на неки 

рудиментаран начин.Уствари су депримирани, предузимају многе акције, грме о  

мерама, а све остаје на нивоу жеље и испразних речи. Што се најчешће своди на акције 

мржње. 

Напори су расипани на стерилне акције, у хајке на наводне непријатеље, који то 

уопште нису. Многи од њих  то добро знају, али то им је параван да се обрачунавају са 

многима, да тако, слабе већину, да добију радне задатке, да оправдају потребу за њима. 

.Али ипак све раде са пола снаге, јављају се непотребни напори, отровне емоције, 

незадовољство собом, оклевања, несигурност у себе, сумња, менталне руминације. 

Уместо мудрости, упознавања  себе, корекције, настају акције које су погрешне и 

замарајуће и штетне за њих и за већину, уместо исправки погрешних поступака, 

емоције односе превагу. И даље је присутан отров све интензивније мржње, лажни 

осећај снаге и моћи. и интелигенције.  

Да би се повратио осећај моћи и силе, долази до рационализације, свим силама се 

јуриша на непријатеље, тј на већину, да би се доказали да су још способни да играју 

успешно улогу ―рушитеља Скадра на Бојани‖, тајног саботирања нације и државе.Као 

што један други уморан и апатичан депримирани  херој тужног лика Дон Кихот чини, 

који јуриша свим снагама на ветрењаче и бори се са њима, ломи их.  

Лако је се обрачунавати са незаштићеним и немоћним грађанима, што се то не чини са 

онима који нам отимају територије? Док се овде ове јуначине свом силином, мада 

скривеним методима, обрушавају на незаштићене старе особе, жене, децу, ,"који им 

раде о глави", дотле их нигде нема када се треба обрачунавати са Албанцима из ОВК 

који продиру у Србију,  са локалним криминалцима ( они сами су уствари 

криминалци). 

Тако тајне бирократе  јуришају  широм земље на ""непријатеље", уствари најчешће на  

невине и назаштићене грађане .Запенушана и импулсивна неформална власт без да је 

увек довољно свесна тога, тако себе саму разара, јер смо сви у истом чамцу. Судбина , 

интереси неформалне моћи и грађана су повезани, уколико се слаби нација, у крајњој 

линији и они ће слабити, доћи ће до  примата других нација, које ће им се онда 

светити, отимати од њих имовину, и грабити за своју  нацију..  

Ј.Нетачна перцепција, неадекватне социјалне технике, проблем идентитета 

К. Ради се понекад о истинским психопатама, али међу њима има и тешких душевних 

болесника, од којих су неки агресивни. 

Психопате су врло  интересантан феномен у савременој цивилизацији, али и све   

акутнији проблем у   нашем друштву. Све је већи број појединаца који могу бити 

сврстани у ову категорију. 

Главни симптоми су импусливност ,неспутана агресивност или сексуалност, 

недостатак   свести или  савести, симпатија и бриге за друге. Иако немају интереса за 
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пријатељске односе са другима, они  често    приступају групама, и кликама које имају 

моћ, и тамо неретко постају врло утицајни. 

У својим групама моћи, и у своме окружењу, могу бити врло солидарни и 

афилитијавни, умеју се понашати   са много спонтаности и шарма, али само онда када 

треба некога да изманипулишу  да   би тако остварили  своје циљеве. Нпр. њихов 

деценијске игре са нашим наводним супростављањем, или придруживањем Европи. А 

наш народ увек био за Европу.  

И са Косовом.  

Овакве   особе   су   често   регрутоване    из распаднутих породица, где нису добијале 

разумевање, љубав и адекватно васпитање. Овоме треба додати и деструктивне утицаје 

средине, често недовољно препознатљиве али врло деструктивне, живимо у друштву у 

дубокој кризи морала и идентитета. 

Деликвенти, криминалци, отпад претходног и садашњег друштва, овакве особе су 

данас честа појава у  Србији. 

Лорд Аction:"Власт квари-асоплутна власт апсолутно квари".Власт квари људе дакле, 

али нарочито када је дата погрешним особама..Долазимо до Орвеловског 

постулата"лажна "елита, погрешна елита.  

Србија мрака, страха, хајки, мржње, пљачки, крађа, ратова, обмана, рушилаштва. 

  Од Другог светског рата до данас оргијања мржње, заваде.  Научна саботажа 

способних,  и пре свега националних интереса, фаворизовања погрешних. Последњих  

година овај отпад  се измешао са остацима прогањних, са својим  жртвама, 

катапултираним  у врху, у мафије, гангове, криминалце, претвореним у шпијуне, 

шерлок  холмсе, мате  хари. 

Профил неформалног функционера који се ствара је :слепи екзекутор, послушан, без  

моралних преокупација, политичке предрасуде према онима ван групе,.потрага за 

жртвеним јарцима, извитопереност, перверзан хедонизам.. 

Нису извучене поуке из прошлости, уместо избора способних наставља се негативна 

селекција, злоупотреба кадровске политике, психологије, постваривање људи. 

Л. Присуство  фикс идеја.  

од  фикс идејом у психологији се подразумева  једна обсесивна идеја , која као неки 

"паразит"живи у духу и личности болесника. 

Према психолозима и психијатрима, фикс идеја је једна врста претеране  

концентрације која је трајно лоцирана  на једну тему .Оваква концентрација 

подразумева интензивну активност   оних делова мозга и нервних ћелија које се односе 

на предмет пажње и концентрације. Остатак мозга је на неки начин искључен и 

блокиран, јер је пажња личности концентрисана само на једну тему.   
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Ако оваква концентрација траје дуго, настају ригидне шеме резоновања, које се 

манифестују као нека врста упорности, тврдоглавости, непопустљивости, 

искључивости, или пак предрасуда. 

Познато је да се у политичкој пропаганди и сродним друштвеним дисциплинама које 

имају за циљ друштвену контролу, политички маркетинг, социјални инжињеринг, и 

манипулације јавним мнењем и понашањем грађана, прибегава техникама тзв"прања 

мозга".  

А са циљем да се особа , или велики број грађана, или цела нација, специјалним 

поступцима доведу  у такво стање,  да се може деловати на размишљање и резоновање 

грађана, тј, на њихове поступке и понашање.  Страх, изнуривање, осиромашење, 

замарање, изгладњивање, изазивање осећаја неизвесности, безнађа, настаје изолација, 

кидање референци, разбијање мећуљудских односа, ако се примењују интензивно и 

дуже, делују на личност људског бића, која постаје некохерентна, разлабављена и 

ослабљена, или оболела. И врло погодно тле, да се у мисаоне процесе убацују мисли и 

шеме, клишеи, по жељи менталних спалеолога. 

Наши грађани и наша нација ,ови простори, су управо већ  дуже време у једној врсти 

таквог амбијента. 

Што се одражава на психологију, како појединаца, тако нажалост и политичара. 

Уместо да  разговарамо на бази чињеница, кроз дијалог и уважавање саговорника, да 

трагамо за могућим и рационалним решењима, кроз испољавање флексибилности и 

дипломатског такта и одмерености, дешава се често супротно-тврдоглавост, 

искључивост, нетолеранција, међусобна вређања и непопустљивост. И не само то. 

Запажају се крајња застрањеност и екстремизам. Уместо да се створи друштвена 

ситуација дијалога и тријумфа чињеница и прагматичности .  

Склони смо да видимо узрок кризе у коју смо запали управо у овој области. 

Ставови различитих друштвених судеоника , су крајње супротстављени, екстремни, 

искључиви, ригидни и непопустљиви. Резултат је уместо друштвене климе где превагу 

односе  мудра решења- конфликти, ратови, мржња и деструктивности. 

Ставови, мишљења, су често такве ригидности, да се ради о истинским фикс идејама 

имплантираним у мождане центре ,отпорним на било какво рационално резоновање. 

Ево о каквим политичким фикс идејама се ради: 

- поједине личности у редовима мафија, неформалне моћи,  заузимају становиште да 

власт коју су стекли ни по коју цену не треба ама баш нимало  испуштати из руку, да је 

треба јачати, да не треба бирати средства да се власт сачува, и то заувек, да треба 

наставити по старом, слабити нацију, отимати, красти, пљачкати, приватизовати.  Ако 

се деси супротно, ако изгубе власт, барем малчице, биће смак света, победници ће их 
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казнити, одузети им све што имају, заузети  њихово место заувек, онако владати као 

што су и они деценијама владали. 

- појединци из редова званичне власти, нажалост и тога има, да треба  освојити власт 

по сваку цену, устоличити се заувек, и наставити се понашати онако као што се 

понашала претходна власт. 

--поједини  моћници  из сеновитости њихових функција упорно и тврдоглаво 

настављају да упркос промена, нових времена и захтева, измена међународне 

политичке ситуације, да се понашају на исти начин као после Другог светског рата. 

Желе да сачувају нетакнуте привилегије, исте методе друштвене контроле, да буду још 

јачи, , да изиграју народ и званичну власт, и партијски плурализам, да све теже да држе 

под контролом, чак и међуљудске односе, интимне сфере понашања- све да остане исто 

, нетакнуто, као у доба титоизма. 

-појединци лидери, или многи грађани бивших република претходне СФРЈ, или из 

суседних земаља, или неких земаља које су кроз историју  биле у сукобу са Србима, су 

склони крајње емотивно и опсесивно да садашњу тешку ситуацију по Србе, 

злоупотребе да им се свете за сва ранија историјска догађања и трауме. Њихова 

застрањеност и обстинација су често психо-патске и налазе се у сфери истинских 

психијатријских релација. 

-од Македоније до Словеније, укључујући и Косово, свугде су на власти махом бивши 

комунистички кадрови, погледајте у новине од пре двадесетак година, они су онда нас 

оптуживали да смо ―разбијачи Југославије‖,  а да су они‖ борци против Запада‖. А они 

су разбили Југославију. Кога они то варају? 

Љ. Мultiple personality desorder..  

Онима ученијим, који познају баханалије бирократа и њихове извитоперене 

психологије, је препознатљиво да се у њиховим личностима развијене подличности 

(subpersonalities). Може се говорити о истинском субперсоналитy десордер симптому. 

Иако је данас очигледно да су многе ствари сасвим другачије него ли раније, да је 

дошло до снажних и суштинских промена, што захтева и другачије концепте и 

поступке валадавине и владаоца, поступци  припадника неформалне моћи, тајних 

служи, итд, су апсолутно исти,  наставак ранијих погрешних пракси, и не могу се 

другачије интерпретирати него  као последица у њиховим личностима формираних у 

ранијим периодима ригидних навика, поступака који су окоштали блокови личности 

(подличности), делови одвојених личности у једној људској личности,  подличности са 

емотивним набојима  и другим мисаоним садржајима из претходног периода. које 

настављају да живе и данас одвојено  и које нису у стању да се интегришу у њихове 

личности на хармоничан  начин него живе и даље свој засебан живот . 

Дакле на делу је синдром добро познат у психијатрији" Еве Браун". жене која је имала 

више личности. Пре подне господин Џекил, по подне господин Саид. Они су 

претходних пола века прогонили наводне народне непријатеље, да би тако наводно 
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бранили савршено  друштво, колективне  интересе , ―агенте Запада‖, сада се види да то 

није било исправно, да су били гарантовани само њихови лични интереси. Уместо да се 

исправе , они сада настављају исте хајке и обрачуне, иако се све  сасвим изменило, сада 

јуре‖ противнике Запада‖, чак су и више репресивни. . 

То тако потсећа на  изненадне појаве и замене више подличности у једној личности. 

Познато је у психијатрији да у синдрому Мултипле персоналитy десордер у једној 

личности која има развијене више подличности, могу ове подличности имати 

различите акценте, или чак висину крвног притиска, или чак и различите имена, 

навике, изјаве.  

Занимљив за проучавање је феномен ―јаничар‖. Многи од њих су јаничари. 

М. Одбранбени психолошки механизми. 

Посебну пажњу заслужују њихови одбранбени психолошки механизми. Типичне су 

рационализације ,наводно се са неким обрачунава зато што је"непријатељ" а уствари је 

жеља да се посегне за његовим средствима, новцем или имовином. Пројекција- гле он 

је као ја, симпатије према сличнима у  ганговима, пара- криминалцима., обријаним, у 

црном, арогантним, брат је мио које вере био, само нек је мафијаш.  Катартистичка 

пројекција-обрачунавајући се са  народом, и грађанима којима се приписују  своје 

лоше особине ( оптужују друге да су непријатељи народа, чиме перу своје грехе) 

Потиснуће-они који прибегавају непримереним  или деструктивним поступцима према 

грађанима да би избегли дилеме савести, једноставно то репримирају, супримирањем  

потискују таква искуства  без да о томе размишљају, заборављају их.(Шта ме  се тиче, 

тако је најбоље, другачије не може бити, нигде нема правде, царује јачи, итд).  

Али то не заборавља нација, грађани.  

Фиксација за превазиђене периоде-неспособност да се реагује на другачији начин на 

нове догађаје. Изолација-је типичан психолошки одбранбени механизам  неформалних 

бирократа  који се састоји у резоновању:"Ја ,или ми, знам ,знамо, а он или они не 

знају"Они су тајне структуре, непознати, недодирљиви, узвишени..Врло добар доказ за 

ово је прибегавање ванправним инструментима кршења људских права која се чине 

појединцима али укривено, који  тога често нису ни свесни.( Нпр, проблеми који се 

деци праве без знања родитеља у образовним установама, са особама супротног пола, 

подстицање деце против родитеља, скривене интервенције у судовима, код 

послодаваца , итд). 

Владајућа тајна бирократија, то јест неки од њих, знају истину о суштини данашњих 

политичких догађања у нашој земљи, и свету, јер им је неко то казао, јер су 

политичари,  а обични грађани то не знају. Онда бирократија која држи моћна медија у 

својим рукама их обмањује и лаже. Чиме добија лажну сигурност.  

Бекство у фикцију-тајни клановац преферира илузију од стварности, да су најбољи, а 

тако није,. Негација речима, делом или фантазмима-је одбранбени  психолошки 

механизам врло ниског квалитета-увреде, понижавања, непотребна кажњавања, ( 
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типичан пример за време Мусолинија у Италији, са средством за изазивање дијареје, 

стављање ривала на ВЦ шољу у стану и његово приказивање МУП-у који има видеои 

надзор стана, да га тако понизе).Окретање против себе- агресивност уместо да се 

окрене према спољњем свету се окређе према себи,  самокажњавање, што може ићи до 

мазохизма. Клановац замишља себе да је у тешким ситуацијама, да има удес, да пада 

на главу, да му неко пробија око оштрим предметом, да се разбољева.Мазохизам 

тајних владара  је видљив  у кажњавању припадника свога народа, уместо да се бес 

окрене према стварним спољним непријатељима, према албанским бандама које 

продиру такорећи до Ниша,  они се свом силином манифестује на унутрашњем плану 

над онима, својим сународницима, који не само да нису  незаштићени него су и 

невини. Садизам-сви видимо данашњи садизам неформалних центара моћи према 

већини, који је одбранбени механизам врло ниског квалитетног нивоа.. 

Перфектионизам-стално усавршавање метода социјалне контроле.. 

Н.Прање мозга нације 

 Експерти јавног мнења запажају да се над нацијом спроводе истинске процедуре 

прања мозга, што се огледа у свакодневним догађањима, која настају брзо, изненадно, 

екстремна су, врло штетна или разорна, брзо се смењују, а на следећи начин: 

-сиромаштво, лишавање адекватне исхране, грејања, одеће и обуће, одмора и  разоноде 

-убиства 

 

-киднаповања 

 

-саобраћајке 

 

-несигурност школа, болница 

 

-страх, прогони, психичка тортура, шикана, прогони 

 

-медијска пласирања свакодневних крајње тешких и чудних информација, свакодневна 

збрка која настаје на тај начин, блокада, санкције, што је изолација 

 

-телекомуникациона блокада , 
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- заваде, повлачење у себе 

 

-парализа читавих сектора 

 

-дерасинизација, кидање референци 

 

-растурање породица 

 

-упропашћавање подмлатка, наталитета, виталности 

 

-завађања 

 

-свеопшта криминализација, мафијашење 

 

-безнађе и депредсија 

 

-сатанизација 

 

-примена специјалних техника  као :"топло=хладно","награђивање-

кажњавање"."кидање референци", "изолација" 

 На делу је методична субверзија. А таква софистикована  субверзија захтева врло 

стручне појединце. Значи,  и таквих, врло стручних, има међу криминалцима. 

Ми смо изложени тиранији и оргијама ових особа, и имамо право да тражимо излаза. 

Сматрамо да уместо ових особа треба да се истуре као нови партнери надређеним 

структурама управо уравнотежене и прагматичне личности..И да на делу покажу да 

могу бити за светске моћнике кориснији него њихови досадашњих партнери, али да у 

исто време спасу наш народ. 

Потребно је рећи нешто више о овој теми, а то су КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРЕ 

СЕЛЕКЦИЈЕ. 
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Стање психотике бирократског духа код нас је између осталог резултат :селекције 

кандидата за припадника структуре власти,  јер се врши на основу психолошког типа 

личности  ; одговарајућег обучавања и индоктринације кандидата, од стране будућих 

колега, или неких других особа ( en distance , без њиховог знања),  што се обавља у 

одговарајућој старосној доби, или се у клан на власти прихватају  особе које су већ 

раније прошле кроз"обуку", развијање погодних особина у породици, школи, 

спортском клубу, у ганговима, суседству. 

Због овога озбиљније промене њиховог понашања нису могуће  без дубље 

реорганизације структуре њихових личности. 

На делу је честа злоупотреба асоцијалних особа,  које надређене кадровске мафијашке 

хијерархије откривају у појединим срединама ( предузећима, образовним установама  , 

суседствима , зградама, и тд), које онда селекционирају и обучавају, развијају одлике 

садизма и онда их укључују у гангове, ради обрачуна са наводним непријатељима, 

гурају их у провале, крађе, обрачуне, насиље. 

Они су доведени на водеће позиције свесно кроз методичне критеријуме селекције  

засноване на  психолошком типу личности и подвргавани су процедурама 

индоктринације и развијања описаних  карактеристика личности.  

 Селекционирају се и производе особе  склоне насиљу, и добар део њих је сниженог 

коефицијента интелигенције, смањене личности,  и сужене свести. Неформалне 

клановце карактерише скоро апсолутна  покорност према онима"горе" , и  захтевање 

апсолутне послушности од  оних"доле", ради се о тзв"ауторитарној личности".  

За конверзију у клановца одговара особа  окренута више себи, хладна, неповерљива и 

сумњичава, склона интелектуалним калкулацијама, са присутном потсвесном жељом 

да мучи друге, осветољубива, агресивна, тврдоглава, склона ситничарењу.Таква особа 

уме  према тешкоћама других  бити индиферентна ,и односити се према људским 

бићима као према стварима, средству за остварење својих циљева. Али може показати 

алтруизам када се ради о члановима "ганга""групе""клана". Међу њима се наилази на  

месијанство, мистицизам, или пак екстремизам и фанатизам у разним формама. 

Данас су екстремисти и фанатици суштински проблем друштва, они су форсирани на 

свим неформалним нивоима, нажалост све више и у формалној власти,  и дају тон.  

Они такође имају своју истину, то треба узети у обзир, изложени су притисцима  

надређених,  захтевана је апсолутна послушност надређеним хијерархијама, које су 

врло бројне и сложене, а та послушност се изражава кроз потпуни конформизам 

сходно жељама "боса", најмања отступања бивају санкционисана, а казна уме бити 

врло болна, дуготрајна, или чак и врло опасна. И они имају своју истину. Носе свој 

крст. Треба и њих разумети.  

Услед своје описане психологије њихове реакције бивају појачане оваквим 

субординацијама и репресалијама које из тога произилазе и које су истински 

перманентан захтев за потпуним конформизмом. 
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Овај притисак надређених, је један од главних разлога садистичких поступака 

клановаца, то је често непримерен психолошки одбранбени механизам, уместо 

смирених приступа крајње очајни и импулсивни клановци-мафијаши  под притисцима 

или шиканирањима својих претпостављених, срџбу, која може бити врло затрована, 

испољавају на онима"испод себе". Жалосно је да су честе жртве оваквих одбранбених 

психолошких механизама невини и беспомоћни грађани.( разуме се за то се дају друга 

оправдања). 

Овакви апаратчици тако постају слепо оруђе које по потреби може бити усмерено на 

било кога појединца, или сегменте,  који не конвенирају доносиоцима одлука, долази 

до  пражњења љутине и мржње да би се тако спасио организам од нагомиланих 

токсина мржње.(као када шофер аутобуса који је љут и нервозан почне да трза и 

непажљиво вози, због појединца страдају сви путници аутобуса" шофера  који вози 

кромпире"). 

3.З а к љ у ч а к. 

 Позивамо психијатре , психологе , лекаре, световна лица, и све друге који могу 

помоћи, да се ово питање најзад стави на дневни ред. Наш народ неизмерно страда и 

пати. Он је дат на немилост , у руке монструозним психопатама садистима. 

Наша нација је враћена дубоко у мрак прошлих векова, у време нерона, фараона, 

истеривања злих духова, сумњичења, вештица, нарочито када се ради о кадровима на 

значајним позицијама у неформалним струкурама моћи. 

Тешко ли се нацији где такве психологије имају значајне полуге моћи у својим рукама. 

Време је да се ово каже  и створи и рашири свест о овој трагичној чињеници.  

На делу је монструозан поступак  злоупотребе  душевних болесника, од којих су многи 

смањене урачунљивости, услед чега су већина опасни по околину, што је последица 

њихове болести. А чега они нису довољно свесни. 

Овакве психологије су СУШТИНСКЕ кочница за промене. Овакве особе на свим 

нивоима блокирају било какву промену. И под хитно се мора деблокирати друштвени 

простор и на значајне позиције довести уравнотежене и прагматичне личности. 

Спас ће нам доћи   изнутра од нас самих  .Придружујемо се позивима на разум,  

исправне процене, помирење , праштање, слогу, морално и духовно оздрављење и 

препород.   Неприлагођена понашања су најчешће условљена  друштвеним факторима, 

њима могу бити подложне и врло интелигентне особе  А свако може да оздрави. Уз 

лични напор и подршку околине. 

Ипак, највећи допринос могу дати ДОНОСИОЦИ ОДЛУКА, они треба да асоцијалне 

замене конструктивним. Од њих све зависи. Али, дали они то желе? Они ће то учинити 

ако им то одговара, а не зато што то ми одавде желимо. Будимо дипломатични и 

одмерени. Сила не пита. 
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 Уједно се пре свега залажемо за исправне процене. Противимо се пресуђивању  него 

се залажемо за просуђивање, и неформалним властодршцима није лако, и они имају 

своју истину. "Сви се налазимо у истом   чамцу". Уколико им претимо реваншизмима , 

ми ћемо их још више усмерити да бране своје позиције. До реваншизама није дошло ни 

у једној источно-европској земљи, па неће доћи ни овде. Ако о њима говоримо лоше, 

они ће бити још затрованији. 

 Наш задатак број 1 би био да овакве особе поправимо. Како? То би био потпуно 

утопијски пројекат, они су ментално дубоко измењени. А ако то не може, да их 

уклонимо? Како? Ни то није могуће. 

Постоји један излаз: победићемо их и потиснути ако свако од нас се понаша 

рационално, смирено и промишљено. Нека свако обавља своје задатке и обавезе на 

прави начин. Полицајци, судије, државни службеници, политичари, на радном месту, у 

образовној установи, у породици, суседству. Ако будемо у стању да тако поступимо, 

потиснућемо их, јер они делају преко нас самих, преко онога што је лоше у нама. А и 

то је крајње тежак задатак, треба мењати нацију! Сетимо се шта је казао мудри 

немачки генерал пораженом немачком народу на краје Другог светског рата: Изгубили 

смо рат, победимо у миру, сви на посао. Немци су ипак били победници.  

 То можемо и ми. ПОБЕДИМО СЕБЕ! 

 Суштина данашње стратегије мафијашких кадровика  је да се конзервира психолошка 

индоктринација, застрањеност, ригидност, екстремизам, импулсивност, опакост , 

асоцијалност, пре свега припаднка разних пара формација, али нажалост таквих 

психолошких профила има и у другим срединама ( политичким странкама, НВО, 

судству, полицији, ), и да се номинацијама таквих психологија на значајније позиције, 

они отуда злоупотребљавају тако узнемирени да руше  правни и државни поредак.  

Дакле, наставља се , и интензивира, злоупотреба кадровске политике , психологије , 

психијатрије,  да се спроводи накарадна кадровска селекција, и индоктринација.  

Оваква огромна скупина, изузетно моћна, са врло снажним ресурсима, држава у 

држави. , коју чине особе врло специфичне психологије, о чему се ове говори, држи 

нацију у раљама већ више од пола века, и наставља то да чини.  

Живети са монструмом сто година, значи постати и сам монструм.  

Нација је дубоко погођена,  оштећена,  гурнута у стрес, трауме, фрустрације, патње и 

страдања. То се препознаје на сваком кораку.: смртни исходи, читуље,  болештине, 

свугде гробови, али и људске органске и духовне руине, рушевине, живи гробови, 

људи који су оштећени органски, душевно, духовно,  морално, живи мртваци. 

Србију они претварају у гробље. Нама је потребан препород., катарза, устајање из 

мртвих. 

Документ број 332. 
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-4 februar 2011.godine. SUDSTVO  SRBIJE KAO  VRHUNSKI  KRIMINALAC. 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik. Tel. 3511829; Mob tel-064-3095176; 

Pokret@... Vikipedija, Liĉni web-www.tomislavkrsmanovic. com. 
 

Kriza u sudstvu se drastiĉno produbljava posle navodne  reforme pravosuĊa, uporedo sa 

bujajućim haosom u Srbiji. Nastao je zastoj od više od pola godine, nagomilali su se 

predmeti, rašireno je ubeĊenje da je navodna reforma imala za smišljeni cilj da ukloni 

praviĉne sudije i da proizvede reorganizacioni haos. Sada je još gore, sudovi nastavljaju da 

beskrajno odlaţu odluke, mnogi se pitaju zašto sudije po pravilu, ostrašćeno iautomatski 

navijaju za prekršioce?  

Sudske takse su enormne, advokati su skupi, a ĉesto nemoćni.Ogromna većina sudeonika nije 

u stanju da plati usluge advokata, a neuka je u pravnoj nauci. 

 Što '' mudre'' sudije već decenijama zdušno zloupotrebljavaju da ţrtve bezakonja prevode 

ţedne preko vode, da ih namagarĉuju. 

Umesto da snose posledice, sudije bivaju nagraĊene visokim platama. Ovakve visoke plate 

sudija ne poboljšavaju kvalitet njihovog rada, nego ih ohrabruju u nepraviĉnosti, misle da su 

prevarili sudeonike i javnost. Sudeonici, plaćajući visoke sudske takse, dodatno bivaju 

kaţnjeni: jednom nepraviĉnim sudskim presudama,a drugi put udarcem po dţepu, a tim 

novcem se dotiraju visoke plate nepraviĉnih sudija.  

Sudije su plaćene iz budţeta, zar su plaćeni da unesrećuju one koji ih finansiraju?  

Tuţna ilustracija stanja duha naših sudija je da iako smo u 21 veku, sudije se ponašaju kao da 

su još u vreme Tita i Miloševica.Narocito su zabrinjavajuće njihove produţene omraze prema 

nekakvim''neprijateljima'' izvuĉenim iz naftalina, koje nastavljaju besomuĉno donkihotski da 

masovno kaţnjavaju sudskim nepravdama po lošoj navici iz prethodnog perioda.  

GraĊani su sasvim opravdano ogorĉeni na masovan sudski teror na koji mnogi ţele da 

odgovore kontraterorom, sa ĉime se nikako ne slaţemo, treba se boriti nenasilno, 

argumentima. I prosvećivanjem. Ali je jako teško osvešćivati uĉaurenu višegodišnju 

obstinaciju. 

Ranije u vreme Tita i Milosevića, sudstvo je bilo PARTIJSKO. 

Danas imamoPRIVATIZOVANO SUDSTVO, koje je liĉni servis TAJKUNA ( a koji su 

transmisija neformalnih vladara Srbije, ĉija imena svako moţe videti u spisku najbogatijih 

graĊana Srbije). 

Narod Srbije je zgranut, ljudi se pitaju: o ĉemu se to dan danas radi, kakvo je to ĉudo, zašto 

sudije nastavljaju da uporno nepraviĉno sude?  

Mnogi površno zakljuĉuju da je to zbog mita i korupcije. Naţalost, razlozi su sasvim drugi. 

Sudije ne shvataju sloţeno i opako vreme u kome se nalazi Srbija, jer većina njih površno 

(pogrešno) zakljuĉuje: da tako ĉineći produţavaju svoju moć i privilegije, da će onemogućiti 

one koji ih mogu tuţiti za ranije nepoštovanje zakona, da tako štite nezakonite privatizacije, 

mailto:Pokret@...
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da podešavaju tajkunsku tranziciju, da onemoguće restituciju, rehabilitaciju, obeštećenja, da 

brane interese tajkuna koji ih plaćaju.  

Ili jednostavno dobiju od ponekoga mito. Ili to ĉine automatski, iz dugogоdišnje navike.  

Zar sudije ne vide da  su postvareni u nedorasla bića, u ljudske krpe, pomoću kojih slabe 

Srbiju. Ostrašćene sudije bez emotivne i vremenske distance, ima i poštenih sudija, ne 

prepoznaju da je nepraviĉno sudstvo  instrumentalizovano i kao takvo jaĉano, da  '' sposobni 

biznismeni'' tajkuni, iznutra destabilizuje Srbiju. Jer ako nema praviĉnog sudstva, sve trune i 

propada, gde nema kazne za poĉinioce, tamo bujaju anarhija i haos, kriminalci sve ruše pred 

sobom. 

Svi vidimo da se to upravo dešava u Srbiji.Srbija je bila najveća i najjaĉa za vreme Cara 

Dušana, jer je tada bio poštovan zakon.  

A mi danas u 21 veku imamo nepraviĉno sudstvo, zato Srbija postaje patrljak.  

Još drevni Kinezi su znali pre više hiljada godina, da je najbrţi naĉin da se jedna nacija 

pobedi bez rata, da se u nju pusti virus bezakonja. 

A mi to ne znamo danas u 21 veku. 

Nepraviĉno sudstvo je glavni krivac za pogibelj Srbije, iznureni, i osiromašeni graĊani nisu u 

stanju da brane drţvne teritorije, niti da privreĊuju, da se rasploĊavaju, Srbija je paralizovana 

od vrha do dna, zavezala se u ĉvor. 

Prosvećivanje je jedan od puteva izbavljenja.  

Spas će ponajpre doći iz nas samih.  

Ako se barem poneke sudije osveste, i steknu moć prepoznavanja da geo-okruţenje od njih i 

tajkuna pravi magarce, da tako gura Srbiju u ambis-to će biti veliki korak nabolje.  

Ipak, sudije koji tvrdoglavo i uporno nepraviĉno sude treba kazniti.  

TREBA PRESEĆI GORDIJEV ĈVOR. .Traţimo moćne prijatelje  svvetu koji će nas 

zaštititi. 

Документ број 333. 

Razgovarala Nataša Jovanović 

O cenzuri i autocenzuri, gaţenju slobode reĉi, nekadašnjoj kaznenoj psihijatriji i 

savremenoj medijskoj hajci, govori akademik prof dr Kosta Ĉavoški 

Tragom režimskih pritisaka na javnu i kritičku reč naišli ste i na stravične primere 

kaznene psihijatrije. Kako je bilo vaše iskustvo suočavanja sa takvim „političkim“merama? 

Moţda najveće poraţavajuće iznenaĊenje s kojim smo se tokom svog petogodišnjeg 

delovanja suoĉili bila je zloupotreba psihijatrije u politiĉke svrhe, praktikovane u Sovjetskom 

Savezu, a po svoj prilici i u drugim istoĉnoevropskim zemljama. Do tog otkrića došli smo 
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zahvaljujući Tomislavu Krsmanoviću, s kojim sam se povremeno susretao i od koga sam 

saznavao za takve zloupotrebe. Kako je ovo pitanje bilo isuviše ozbiljno, Krsmanovićeva reĉ 

nije bila dovoljna, pa sam traţio od njega da mi pribavi odgovarajuće dokumente, naroĉito 

veštaĉenja i sudske presude. Njemu je pošlo za rukom da prikupi podatke o 24 sluĉaja 

proganjanja i lišavanja slobode i poslovne sposobnosti pojedinaca. Na osnovu tih dokumenata 

najpre sam saĉinio privremeni izveštaj, a potom je Odbor izdao ĉak ĉetiri saopštenja u kojima 

smo se zalagali za osloboĊenje lica lišenih slobode bez ikakvog vremenskog ograniĉenja. 

Iako sam se na poĉetku svog izveštaja oglasio nepozvanim da procenjujem da li su date 

psihijatrijske dijagnoze bile valjano utvrĊene, kao potpuni laik sada mogu reći ono što sam 

tada zapazio. Vladimira Markovića i Milisava Ţivanovića liĉno sam poznavao i sa njima više 

puta razgovarao. Jedina ozbiljna mentalna slabost Vladimira Markovića, koji je više od tri 

godine proveo u zatvoru, bila je njegova ţarka ţelja da bude politiĉki novinar, a da nije bio u 

stanju da proceni šta se pod autoritarnim reţimom sme, a šta ne sme javno reći i objaviti, što 

je moţda bio znak njegove neprilagoĊenosti datim prilikama ili jedva primetne duševne 

nezrelosti. Kada se devedesetih godina prošlog veka prestalo sa progonom mišljenja i javne 

reĉi, on je u svojstvu samozvanog novinara redovno dolazio na konferencije za novinare 

Srpske liberalne stranke na kojima sam i ja govorio, i postavljao, obiĉno prvi, umesna pitanja. 

Mi smo, i pored toga, nerado na njih odgovarali, pošto on nije bio kadar da naše odgovore 

objavi. Milisava Ţivanovića upoznao sam u njegovoj 76 godini ţivota, posle devet godina i 

deset meseci provedenih u psihijatrijskom odeljenju zatvorske bolnice. Na moje veliko 

iznenaĊenje, bio je u znatno boljem mentalnom stanju od mnogih svojih vršnjaka i nije 

pokazivao nikakve znake senilnosti, a kamoli neke ozbiljnije duševne bolesti. Nije poznato 

kako je uspeo da saĉuva duševno zdravlje u desetogodišnjem bolesnom okruţenju, ali bi mu 

na tome mogli pozavideti i njegovi vršaĉki psihijatri veštaci, kojima to nije uvek polazilo za 

rukom. 

  

Nakon zalaganja pomenutog Odbora takva mera bezbednosti više nije izricana.  Posebnu 

paţnju zasluţuje naĉin na koji su ovakva, navodno mentalno obolela lica upućivana u zatvor 

na neodreĊeno vreme. Pod Titovom strahovladom pojedini psihijatri, pod izgovorom 

psihijatrijskog veštaĉenja, tvrdili su da duševno bolesno lice moţe da izvrši verbalno kriviĉno 

delo (širenje laţnih vesti, neprijateljsku propagandu, povredu ugleda Josipa Broza Tita i 

njegovih doglavnika) i da to delo ima svojstvo verbalne agresije, da bi potom predlagali sudu 

da umesto vremenski ograniĉene kazne zatvora izrekne vremenski neograniĉenu meru 

bezbednosti smeštaja u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa, što je u ovakvim politiĉkim 

sluĉajevima bilo do kraja ţivota. 

Upravo je u toj stvari Odbor doţiveo neoĉekivani uspeh. Već 6. januara 1986. godine objavio 

je saopštenje kojim je zahtevao da se puste na slobodu Vladimir Marković, Milisav 

Ţivanović, Radomir Veljković i ĐorĊe Simiĉić, kojima je bila izreĉena pomenuta mera 

bezbednosti. Saopštenje je u javnosti izazvalo veliko zaprepašćenje, pošto mnogi nisu znali 

kako se i zbog ĉega se u politiĉkim sluĉajevima izriĉe ta mera bezbednosti, dok su se oni koji 

su to dobro znali – psihijatri, tuţioci i sudije – i dalje pravili nevešti. Koliko je nama poznato, 
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posle tog saopštenja u sluĉajevima politiĉki verbalnih kriviĉnih dela, takva mera bezbednosti 

više nije izricana. U meĊuvremenu mi je pošlo za rukom da o tome razgovaram sa Kirom 

Gligorovim, ĉiji je ugled kao ĉelnika SR Makedonije povredio Milisav Ţivanović. Gligorov, 

koji je već od sina Vladimira ĉuo šta je posredi, odmah mi je rekao da uopšte nije znao da 

zbog povrede njegovog ugleda neko robija u zatvorskoj bolnici. Ja sam mu hitro uzvratio: 

„Ako niste znali, sada znate.― I zaista, Milisav Ţivanović je ubrzo pušten na slobodu, u ĉemu 

je Kiro Gligorov sigurno imao udela. 

To nas je ohrabrilo da 9. marta 1987. godine zahtevamo osloboĊenje i Radomira Veljkovića, 

kome je poĉetkom 1973. godine izreĉena pomenuta mera bezbednosti zato što je podneo 

kriviĉnu prijavu protiv Josipa Broza Tita. Posle ĉetrnaest i po godina on je pušten na slobodu. 

Po svim lekarskim nalazima pre hapšenja bio je duševno zdrav. Nismo, meĊutim, bili u stanju 

da utvrdimo kakve je posledice na njegovu psihu ostavilo toliko tamnovanje u zatvorskoj 

bolnici meĊu duševnim bolesnicima. Nezavisno od takvog okonĉanja svih tih tamnovanja 

proglašenih za mere bezbednosti, nema nikakve sumnje da je svim znanim i neznanim 

nesrećnicima zbog potpune moralne bezobzirnosti tuţilaca, psihijatara i sudija, ţivot bio 

potpuno upropašćen 
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                                                                      OPTUŢUJEM. 

 

Odkada sam u maglovitim meandrima prohujalih decenija poĉeo moj angaţman 

u odbranu ljudskih prava, zarekao sam se da ću uvek govoriti istinu. Postao sam 

borac za demokratriju i pravdu iskljuĉivo da bih se branio.Osvajanje vlasti 

mene nije nikada zanimalo. Kako se spasiti od iracionalne omraze razularenih 

moćnika, kako preţiveti, samozaštita, to je bio moj pramotiv. 

Poĉetkom 1970-ih godina je retko ko pomišljao da se suprotstavlja 

vlastima.Pitao sam se, kako bih ja smeo da se poţalim na svemoćnu vlast kojoj se 

svi klanjaju, koja tvrdi da je postigla grandiozna ostvarenja i da je bezgrešna? 

Savladah se i smogoh hrabrost u momе dubokоm uverenјu pravednika: uprkos 

mojih najviših kvalifikacija mene ometaju da se zaposlim, jer navodno nisam 

moralno politiĉki podoban?  

Hteo sam da isteram stvari na ĉistinu, postavio sam uĉtivo i odmereno pitanje 

sluţbeniku u Birou za prituţbе i ţalbe u oblakoderu na ušću Save: recite mi 

molim Vas u ĉemu je moja krivica da se ispravim. Arogantni birokrata poĉe 

nervozno da ме gura ka vratima kancelarije, doslovce mi govoreći: tako nam se 

hoće, idite pa se ţalite stranim novinarima i ambasadama.  

Tako je tada poĉela moja borba, koja naţalost traje bez prestanka sve do 

današnjih dana.  

Još 1975. sam poĉeo oko sebe da se raspitujem i da istraţujem, tako saznah 

iznenaĊen da stradalnika ima još.Koliko, pitao sam se?  

Ţeleći da ustanovim ĉinjeniĉno stanje, moja profesija je anketiranje i 

istraţivanje društva, u Brislu sam završio post-diplomske studije iz ove oblasti i 

time se bavio na mome radnom mestu, uzeh hartiju i napisah upitnik, umnoţih 

ga u 1.000 primeraka, i poĉeh ispitivati ljude oko sebe: susede, poznaninke, 

prijatelje, školske drugove, kolege sa fakultete. Nisam bio nimalo iznenaĊen 
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kada saznah da su ĉlanovi SKJ privilegovan svet što se tiĉe napredovanja na 

radnom mestu, plate, dobijanja stana, posedovanja materijalnih dobara, to je 

tada bilo sasvim normalno i prirodno. Ipak sam se nemalo zaĉudio kada 

prouĉavajući upitnike ustanovih da njihova deca postiţu bolje rezultate u 

uĉenju. Dolazilo je iznenaĊenje za iznenaĊenjem, zar je moguće da meĊu 

partijcima ima manje razvoda? Zaprepašćen otkrih da su oni i zdraviji.  

Sumirajući rezultate anketiranja sam sve više razmišljao o prirodi 

neravnopravnosti i same represije, pitao sam se: gde se završava 

neravnopravnost, a gde poĉinje represija? Prepoznah da ova potonja ume biti 

vrlo podmukla, bez lišavanja slobode i formalne pravne procedure, uzimala bi 

boju okruţenja i ukrivala se od prepoznavanja. Upoznah nesretnike koji iako 

bejahu na formalnoj slobodi, su se ţalili da su ţrtve nepraviĉnih sudova, ili 

onemogućeni na radnom mestu, diskriminisani pred centrima za socijalni rad, 

neki su bili osuĊivani za nepoĉinjena dela, bilo je i takvih koji su bili 

premlaćivani na javnim mestima, navodno od huligana, koji su im kroz pesnice 

pretili '' Zaĉepi, majku li ti tvoju.'', tvrdili su da im vlasti rasturaju porodice i 

brakove, ili da šikaniraju njihovu decu u obrazovnim ustanovama. Sretao sam 

nevoljnike ĉiji su bliski bili nevini smeštani u zatvore na montiranim sudskim 

postupcima, ili nasilno po kazni slati u psihijatrijske bolnice, neki su se ţalili na 

nesavesne lekare, ili pojedine samovoljne drţavne sluţbenike. 

Otkrih košmarnu paralelnu svarnost paćenika i stradalnika, o kojima je vladala 

skoro apsolutna tišina.Još mnogo tuţnije od ovoga saznanja je bila spoznaja da 

same ţrtve ĉesto nisu bile u dovoljnoj meri svesne šta se sa njima i njihovim 

najbliţim dešava, što je sasvim logiĉno, jer se sve odigravalo ispod ţita, dobijali 

su podmukle udarce a nisu ni prepoznavali odakle i zašto dolaze. Stradalnici su 

mi pomireni sa tegobnom sudbinom govorili: ne verujem da mi neko to radi, što 

bi mi to ĉinili, nisam ništa uĉinio, ne bavim se politikom, nisam nikakva vaţna 

liĉnost, ţivot je takav, nigde nema pravde..  

Kolika je konfuzija vladala se vidi iz sledećeg detalja, poĉetkom 80-ih godina 

prošlog veka sam podneo SANU ( Odboru za odbranu slobode misli i 

izraţavanja), podake o nekoliko desetina sluĉajeva zloupotrebe 

psihijatrije.Ugledni akademici su me zagledali zaĉuĊeno:'' Zar je moguće da 

toga ima i kod nas, nikad nismo ĉuli za takve zloupotrebe, pa ovo nije Sovjetski 

savez'' Obratio sam se stom dokumentacijom dr.Kosti Ĉavoškom, uglednom 

profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu, sa kojim sam se tada povremeno 

druţio.On mi je kazao skoro zaĉuĊeno:'' Za takve sluĉajeve u našoj zemlji ne 

znam, mislim da toga ima samo u Sovjetskom savezu i u pojedinim zemljama 

Istoĉne Evrope '', ali mi je ipak zahtevao da mu pripremim detaljnu 

dokumentaciju, da je prouĉi. Profesor Ĉavoški i Odbor za odbranu slobode misli 

i izraţavanja su na osnovu ovih podataka ovo pitanje stavili na dnevni red, 

jugoslovenska i strana javnost su bile šokirane, ondašnja SFRJ je bila optuţena 

da zloupotrebljava psihijatriju da bi izolovala neistomišljenike u ludnice, zbog 

ĉega je zamalo bila iskljuĉena iz ĉlanstva u Svetskoj asocijaciji psihjatrije. 

Pitao sam se tada: Ako akademici, ĉlanovi SANU i ugledni profesori Pravnog 

fakulteta ne znaju šta se dešava u zemlji, kako će to znati obiĉni graĊani ? 

Još tada sam spoznao da mnogi ljudi i porodice ţive u slobodnom zatvoru, 

formalno su na slobodi, a kopne, nestaju, tiho, bez optuţnice, bez dokaznog 

postupka, bez odbrane, bez uvida javnosti. . 
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Najporaznije je bilo saznanje da su mi većina njih prestrašeni zabranili da se 

angaţujem za njih, rekoše mi da ne smem nigde ni da zucnem, ni da ih 

spomenem. Još je veća konfuzija zavladala u meni kada sam ustanovio da većina 

ovih ljudi u nemilosti moćnika nisu dali stvarni povod, da se ĉesto radilo o 

potpuno nevinim ljudima ţrtvama samovolje razularenih moćnika. Naprimer, 

jednog vrsnog elektriĉara su nevinog smestili u zatvor, uz optuţbu za nepoĉinjeni 

prekršaj, a ustvari on im je preko bio potreban za elektrifikaciju drţavnih 

zgrada i dobara; neke su progonili iz jednostavnog razloga jer su im bili potrebni 

ţrtveni jarci kojima će zaplašivati druge, ili da bi tako zbijali redove i stvarali 

koheziju u aparatu pred neprijateljima koji navodno ugroţavaju narodnu vlast; 

razlozi su ponekad bili ĉudno neosnovani, npr.jednog nesretnika su poslali na 

višegodišnju robiju jer su procenili da je izraz njegovog lica dok je slušao govor 

druga Tita bio neprijateljski, neke su utamniĉili iz jednostavnog razloga, da se 

doĉepaju njihovih lepih supruga,  itd. 

RukovoĊen idejom Frederika Daglasa:" Kada velika istina jednom bude 

obznanjena, nema te sile na zemlji koja je moţe obezvrediti, ona će jaĉati sve 

dotle dok ne postane misao sveta'', još tada sam shvatio da je put oslobaĊanja 

sveta u prosvećivanju i obrazovanju. Ljude treba osvestiti da shvate šta se sa 

njima i njihovima dešava, i kada se stvori kolektivna svest, onda je ona jaĉa od 

kanonade topova. 

Moja prvobitna borba samozaštite, je se vremenom sticajem okolnosti 

deformisala u širu akciju udruţivanja, ovoga puta ne samo radi samozaštite, 

nego radi menjanja društva da bude bolje.1 marta 1975 godine sam sa grupom 

istomišljenika osnovao odbor Direktnu akciju za samozaštitu, 1981 godine 

Akciju protiv zloupotrebe psihijatrije u politiĉke svrhe, tokom 1980 Udruţenje 

podstanara, a 1990 godine Udruţenje oštećenih deviznih štediša, septembra 1990 

godine naša matiĉna organizacija Pokret za zaštitu ljudskih prava je registrovan 

kao politiĉka stranka. 

Dakle, ja sam postao borac za ljudska pava ne da bih se bavio politikom. ili se 

borio za vlast, nego da bih se spašavao, a kasnije se deformisala-da pomognem i 

drugima. Ova ĉinjenica je za mene vrlo bitna, jer su se domaće vlasti pravdale 

pred upitima meĊunarodnh organizacija, da ja vlastima guram prst u oĉi, da 

uznemiravam javnost, te da drţava ima pravo da se brani. 

Od tada, sve do današnjih dana, još uvek traje omraza i odmazda osvetoljubivih 

moćnika, prema meni je do sada poĉinjeno par stotina kriviĉnih dela, bilo je i 

pokušaja ubistva, osude za verbalne delikte, zaplene imovine. Izgleda da ulici 

duge mrţnje nigde nema kraja. 

Zbog ĉega sam podneo 1994 godine Tuţbu za naknadu štete, umesto da postupe 

po njoj, nadleţni sudovi rasteţu već 17 godina, a problem ţele da razreše tako što 

će me svakodnevnim maltretiranjima i stresovima, raĉunajći da imam 74 godine, 

prevremeno oterati sa ovoga lepog sveta, koji ja ipak neću još dugo vremena 

napustiti.. 

21 juna 1975 godine sam bio smešten nasilno po kazni u Psihijatrijsku bolnicu 

Laza Lazarević u Padinskoj skeli, zbog nenasilnog verbalnog delikta, kojom 

prilikom mi je posle tortura injekcijama i farmaceutikom, bila prikaĉena 

netaĉna dijagnoza '' paranoidna šizofrenija''. Stane Dolanc se povodom moga 

obraćanja javnosti tim povodom, pravdao pred pitanjima stranih novinara '' da 
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se radi o egzibicionisti i duševnom bolesniku, i da je sluĉaj jedinstven i 

pojedinaĉan'' 

Što me je izuzetno motivisalo da dokaţem suprotno, da sam ţrtva zloupotrebe 

psihijatrije u politiĉke svrhe zbog verbalnog nenasilnog delikta, i da se nikako ne 

radi o pojedinaĉnom sluĉaju, da takvih sluĉajeva ima priliĉno; budući da sam 

već tada poznavao više stradalnika koji su okapavali po psihijatrijskim 

ustanovama, pa sam te sluĉajeve predstavio javnosti i novinarima. 

Iako je ova falsifikovana dijagnoza zvaniĉno oborena Nalazima Psihijatrijskog 

odeljenja VMA iz 1977 godine i Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog 

fakulteta u Beogradu od 20.4.1982 godine, ostali su repovi.  

Pošto je propao pokušaj zvaniĉnika da me obezvrede u javnosti kao borac za 

demokratiju stavljajući me pod psihijatrijski nazivnik, tokom 80 ih i 90 ih 

godina prošlog veka poredak je otvorio karte, odustao je od tvrdnja da sam 

ludak, proglasio me je bez okolišenja za neprijatelja drţave, protiv mene je tada 

pokrenuta otvorena hajka širokih razmera, ukljuĉujući smetnje pri 

zapošljavanju, kasnije diskriminacije na radnom mestu što se tiĉe napredovanja, 

plate, stana; dva puta sam bio osuĊen zbog verbalnog delikta, dva puta 

maratonski suĊen bez presude, bio sam više puta privoĊen arbitrarno u policiju, 

u par navrata sam bio ţrtva fiziĉkih obraĉuna na javnim mestima, vršeni su 

pretresi stana uz vrisak moga sina malog deteta i njegove majke, zaplenjivana 

dokumentacija i prepiska.Doţiveo sam i to da mi sudija Ĉetvrtog opšptinskog 

suda u Beogradu 1985 godine u brakorazvodnoj parnici povodom moga stana 

koji sam uneo u brak u jeku zloglasne MPP ( moralno politiĉke podobnosti) 

presudi da gubim stan jer nemam '' politiĉko braĉnu podobnost za stan jer ću da 

ga koristim za sastanke disidenata'', od 1983 sve do 1997 godine sam se kao 

podstanar potucao i preganjao sa svakojakim gulikoţama stanodavcima. Da 

predoĉim da je zbog mene trpeo i moj sin u školi, njegova majka je bila izlagana 

pritisicma i pretnjama policije i na radnom mestu da se razvede od mene, njoj su 

sudski organi predstavili neovlašćeno moj medicinsko-sudski dosije, sa laţnim 

podacima da sam agresivan duševni bolesnik, da bi me zavadili sa njom. Dana 

18.9.1997 godine posle nastupa na TV Politika tokom izborne kampanje sam bio 

napadnut u mome stanu od dve osobe i ozbiljno povreĊen, to je bio pokušaj 

ubistva, dva obrijana mi svom oblivenom krvlju prozujaše ciniĉno kroz zube 

''zato što si govorio na TV''. 1 aprila 2000 godine je došao veliki kamion i 

zaplenio liĉnu arhivu, i naše organizacije, sve što sam stvarao ceo ţivot, sudski 

postupak traje do danas 2011 godine, arhiva još nije vraćena. Policijska uprava 

grada Beograda je marta 2008 godine dala pisani nalog da budem nasilno 

interniran na neodreĊeno vreme u psihijatrijsku bolnicu ''zbog pisanja 

saopštenja '', kojom prilikom su taj zahtev zasnovali na pravno nevaţećem 

psihijatrijskom nalazu Zavoda za mentalno zdravlje i PB'' Laza Lazarević''.iz 

1975 godine. Stan sam dobio tek kada sam imao 61 godinu. Poslednjih godina 

nadleţni organi mi prete ubistvom, poslednji put 15 februara 2011 godine, 

povremeno ugroţavajući moje pravo na korišĉenje interneta, telefona i faksa, 

uporno prete zahtevajući da ne traţim obeštećenje i rehabilitaciju..Zahtev za 

rehabilitaciju sam podneo još 2006 godine, sud razvlaĉi da donese odluku. 

Maratonski sudski postupak za nadoknadu štetu iznuruje već 17 godina. 

Naša organizacija Pokret za zaštitu ljudskih prava je se septembra 1990 godine 

meĊu prvima registrovala kao politiĉka stranka, ne da bi se borili za vlast, nego 

zato jer smo na izborima dobijali pravo nastupa na medijima u toku izborne 
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kampanje, da bi tako mogli narodu saopštiti istinu o ljudskim pravima. Na 

izborima 1992 godine smo bez ikakvih sredstava i izloţeni diskriminacijama bili 

16 od preko 200 uĉesnika, prema listu Politika da je bio direktno proprcionalan 

sistem imali bi svoga predstavnika u parlamentu. Bio sam kandidat za 

predsednika Srbije na izborima decembra 1990 godine, kakva je to bila vulgarna 

farsa se vidi po tome što mi nije bilo dozvoljeno da glasam na izbornom mestu 

odakle su me izbacili sa obrazloţenjem, da me nema u biraĉkom spisku, a ja 

kandidat za predsednika.Na nedelju dana pre nastupa na TV stanodavac mi je 

dao nalog da se iselim u roku od 48 ĉasova, kada sam se vraćao u novi stan na 

dan nastupa na TV sam bio udaren do nepoznatog prolaznika zarĊalom ţicom u 

cevanicu, odmah su me prebacili u bolnicu gde sam dobio injekciju protiv 

tetanusa, stigao sam nepripremljen, neobrijan i uznemiren na televizijski nastup 

19 marta 1999 godine sam u Kopenhagenu u Parlamentu Danske dobio znaĉajno 

meĊunarodno priznanje Bruce Evoy Award. Amnesty International, Unesco, 

Ameriĉka asocijacja psihijatrije, Svestska asocijacija psihijatrije i druge 

organizacije, su mi u njihovim dopisima izraţavali podršku i priznanje za moj 

angaţman u odbranu ljudskih prava 

Ja dan danas ţivim pod opsadom. Stresovi, finansijsko iscrpljivanje, uzimanje 

vremena i energije, izolacija i opstrukcije se neumitno i zastrašujuće nastavljaju 

iz dana u dan. Surova i nemilosrdna neman ţeli da me zbriše, bez presude i bez 

pucnja.  

Imam 74 godine, moje meseĉne prinadleţnosti su oko 300 evra, na ivici sam 

socijale, zahtevam već 17 godina sudsko obeštećenje za pretrpljene decenijske 

permanentne i razorne progone za koje nisam dao stvarni povod, iz kojih su 

nastale znaĉajne materijalne i nematerijalne štete. Viši sud u Beogradu je odbio 

moj zahtev januara ove godine sa pravom ţalbe Apelacionom sudu u Beogradu, 

kome sam blagovremeno dostavio Ţalbu.  

Viši sud obrazlaţe odbijanje tvrdeći da ja nisam nikada bio ţrtva nezakonitih 

postupaka vlasti, da mi nisu nanete nikakve štete, da ova drţava nije naslednik 

obaveza prethodne drţave. Ili pa istiĉu da su potraţivanja zastarela, što je 

neosnovano jer se opisana kriviĉna dela nastavljaju u jednom paketu sve do 

današnjih dana, od strane istih ustanova i osoba.TakoĊe radi se o klauzuli 

nepremostive prepreke ( prethodni bespravni politiĉki sistem ), prema meni su 

takoĊe poĉinjena teška dela protiv ĉoveĉnosti, a to su kriviĉna dela koja ne 

zastarevaju, uz napomenu da se ne radi o pojedncu, nego o raširenoj praksi. 

Optuţujem sudiju Predraga Vasića i ĉlanove sudskog veća Urošević Dušicu  

  

ZAHTEVAM DA APELACIONI SUD U BEOGRADU DONESE ŠTO PRE 

PRAVIĈNU PRESUDU. 

 

Документ број 335. 

              Višedecenijska kriza u sudstvu  Srbije je se   drastiĉno  produbila posle nedavne 

reforme pravosuĊa. Nagomilali su se predmeti, novi teritorijalni raspored i podela sudova su 

proizveli  istinski meteţ, pale su optruţbe da je ova reforma imala za cilj da ukloni praviĉne 

sudije.  
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 Sudovi nastavljaju da odlaţu odluke, sudske takse su enormne, advokati su skupi, a ĉesto 

nemoćni. Većina sudeonika nije u stanju da plati usluge advokata, a neuka je u pravnoj nauci. 

Umesto da snose posledice, sudije bivaju nagraĊene previsokim platama. Koji cinizam, 

izvarani sudeonici plaćajući visoke sudske takse dodatno bivaju kaţnjeni: prvi  put 

nepraviĉnim sudskim presudama, a drugi put udarcem po dţepu.   Dobro je poznato da je 

ranije u vreme Tita i Milosevića, sudstvo bilo PARTIJSKO. Danas imamo 

PRIVATIZOVANO  SUDSTVO liĉni servis TAJKUNA. U Srbiji je se poštovao  zakon  u 14 

veku, u Dušanovom zakoniku je pisalo: SUDIJE DA PIŠU PO ZAKONU A NE PO 

STRAHU OD CARSTVA MI. I tako je i bilo. A danas u 21 veku sudska pravda u Srbiji ne 

postoji. 

GraĊani Srbije su zgranuti: zar nije došla demokratija, zašto sudije uporno nepraviĉno sude?  

 Paţljiva i objektivna analiza relevantnih ĉinjenica koje se tiĉu stavova i mišljenja sudija 

dozvoljava da se dodje do saznanja da većina sudija površno (pogrešno) zakljuĉuje  ( pravda 

svoje postupke) : da je drţava u krizi, da je sve dozvoljeno da bi se ona spasla, da oni spasioci 

drţave tako  ĉineći produţavaju svoju neophodnu moć i privilegije, nije nikakva tajna da su u 

Srbiji još uvek na pozicijama moći kadrovi prethodnog poretka, što su i veĉina današnjih 

sudija, koji se iz sve snage upinju da spreĉe da se na dnevni red ne stavi pitanje njihove 

individualne i kolektivne odgovornosti za današnju krizu,  zabrinuti  su da bi ih bezbroj 

oštećenih  moglo tuţiti za ranije nezakonite sudske odluke. Nije onda nimalo ĉudno zakljuĉiti 

da kada se ove ĉinjenice imaju u vidu, da će sudije iz pobuda klasne pripadnosti  stati u 

odbranu nezakonitih privatizacija i podešavati tajkunsku tranziciju; da će se upinjati iz sve 

snage da po svaku cenu onemoguće restituciju, rehabilitaciju i obeštećenja ( strategija je 

jasna: odlaganje, da poumiru najorniji borci za pravdu, a sa njihovim naslednicima će se lakše 

izaći na kraj, većina će vremenom zaboraviti, ili će klonuti nemoćni da se izbore). Dodajem 

da su takoĊe na delu dugogоdišnje navike, jednostavno im prija vlast.  

Zaprepašćujuće je da oni koji su završili pravni fakultet, ne poznaju fundamentalne nauĉne 

ĉinjenice: da ako nema praviĉnog sudstva, ako nema kazne za poĉinioce, onda bujaju anarhija 

i haos. Srbija je bila najveća i najjaĉa za vreme Cara Dušana, jer je tada bio poštovan zakon. 

A mi danas  u 21 veku  imamo nepraviĉno sudstvo, zato Srbija postaje patrljak. Još drevni 

Kinezi  su znali pre više hiljada godina da je najbrţi naĉin da se jedna nacija pobedi bez rata,, 

da se u nju pusti  virus bezakonja. A mi toga nismo dovoljno svesni  ni dan danas u 21 veku              

Nepraviĉno sudstvo je glavni krivac za pogibelj Srbije. Osiromašeni, ostareli, iznureni, i 

bolesni graĊani izloţeni podmuklim udarima svakojakih bezbrojnih prekršioca, 

obespomoćeni nisu u stanju da brane drţavne teritorije, niti da privreĊuju, pa ni da se 

rasploĊavaju. Srbija je podmuklo paralizovana od vrha do dna, zavezana  je u ĉvor.              

Sudijska profesija u Srbiji je pravniĉka, ali je tesno povezana sa politikom, u svojoj biti je 

vrlo interdisciplinarna, pravosudnim kadrovima nedostaje šire obrazovanje, oni se nalaze u 

nepogodnoj poziciji za objektivnu percepciju vrlo sloţenog lokalnog i meĊunarodnog 

okruţenja. Zamor, pritisci,  nesigurnost radnog mesta, strah, vremenski tesnac, udruţeni sa 
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privilegijama i jagmom da se što više ućari u društvu GDE SVI KRADU, su  tuţna 

svakidašnjica u pravosuĊu. '' Ideologija podrazumeva standardizovana mišljenja i stavove, 

koji pravdaju pozicije pripadnosti grupi''-Van Doorne and Lamers.. 

 Povrh svega, radi se o kadrovima koji su plod metodiĉne selekcije zasnovane na tipu liĉnosti, 

gde nisu bitni struĉnost i etiĉnost, nego slepa poslušnost . '' Autoritarna liĉnost se  odlikuje 

slepom poslušnošću prema nadreĊenom, i zahtevanjem apsolutne poslušnosti od podreĊenih''-

Adorno, The autoritarian personality''. ZA MENE JE MOJ  ŠEF  BOG, A MOJ  

PODREĐENI JE  MOJ PONIZNI SLUGA'', danas kliĉu u Srbiji obrijani.             

 

MeĊu pravosudnim kadrovima Srbije je izrazito prisutno stereotipno mišljenje , tzv. 

konfekcionirani  stavovi, oni vide one van grupe kao beznaĉajne prašnjave dosijee 

dokumenata na njihovim prenatrpanim stolovima, koje jednostavno treba samo otaljavati, 

spremni su da olako presude onako kako im usmeno kaţu njihove nadreĊene neformalne i  

formalne strukture, i to ĉine bez ikakve griţe savesti, ubeĊeni '' da tako treba''. Moţe se 

govoriti o istinskim ideološkim predrasudama u odnosu na većinu obespravljenih sudeonika , 

'' onih van grupe''.  Krech and Crutcfield:''  Predrasuda ima za cilj da u jednom društvu 

opravda neprihvatljive postupke u korist kulturno prihvatljivih u datoj sredini''.            

Analiza konteksta POGREŠNE PROCENE STVARNOSTI od strane sudija, bi  

podrazumevala uvid u njihove liĉnosti, na relacijama-OPAŢANJA, PAŢNJE, PAMCENJA, 

UĈENJA, MIŠLJENJA ,INTELIGENCIJE, EMOCIJA, NAGONA, VOLJE,, 

MORALNOSTI  I SVESTI.            

Ovoga puta bih se detaljnije osvrnuo samo na funkciju OPAŢANJA ( keen and alert person). 

Informacije iz sredine koja okruţuje ĉoveka on saznaje pomoću ćula. Ovi nadraţaj idu od 

ĉula do elementarnih ( primarnih ) ĉulnih centara u kori velikog mozga, gde se vrši 

transformacija nadraţaja u osećaj. Osećaj će se pretvoriti u proces opaţanja, jer se tu osećaj  

povezuje sa psihiĉkim iskustvom koje je magacinirano u  mozgu u vidu engrama ( saznanja) , 

u obliku belanĉevinastih tvorevina koje ĉine osnovu u kori velikog mozga. Ove belanĉevinsta 

materije mogu manjkati u kvalitetu, u njima mogu biti magacinirane iskrivljene ( netaĉne) 

informacije; jedan drugi problem je što iako su u engramima valjani podaci, moţe dolaziti do 

njihove neadekvatne upotrebe, usled neprimerene  selekcije engrama, zbog impulsivnosti, ili 

nekog drugog razloga. Predrasude su kompleksi  stavova i predstava ĉiji sadrţaji su smeše 

opakih negativnih emocija. Individua je zaustavljena i blokirana na ovim snaţnim emotivnim 

nabojima, reći blokirana znaĉi da je koncentrisana uglavnom na deo velikog mozga gde su 
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locirani engrami sa predrasudama, to jest koristi samo onaj delić kore mozga na kome je 

koncentrisana, a zapostavlja ukupnost kore velikog mozga. Procena  društva, drţave, sudskog 

sudeonika,  je vrlo sloţen proces, suptilne relacije OSEĆAJ- ENGRAMI mogu negde zatajiti. 

A kada se to spomene, zalazi se u sferu specijalnih postupaka konfekcioniranja mišljenja koji 

bi se mogli podvesti pod zajedniĉki pojam tzv. procedura BRAIN WASHING-Pranje mozga.             

Osobe ovakvih liĉnih osobina nisu u stanju da dovoljno objektivno i racionalno percepciraju i 

procenjuju stvarnost, ljude i dogaĊaje, pogotovu znajući koliko je današnja situacija u zemlji i 

svetu krajnje sloţena i delikatna.    Hteo bih da ovo moje izlaganje potkrepim konkretnim 

primerom po metodi CASE STUDY. Kroz moj maratonski sudski  spor za naknadu štete koji 

traje već 17 godina, se prikazuje kao na ekranu,  snimak sudske tragedije koja danas pogaĊa 

većinu  graĊana naše zemlje.          

Naime, poĉetkom 1970-ih godina po povratku u Beograd iz  šestogodišnjeg egzila u Belgiji, 

sam se našao u vrlo zabrinjavajućem poloţaju. Sa diplomama Ekonomskog fakulteta u 

Beogradu i post-diplomskih studija marketinga u Brislu (ocenа ''grande distinction''), takoĊe 

sam posedovao iskustvo i vrlo pohvalne reference belgijskih poslodavaca, uz to znam i strane 

jezike, sam oĉekivao da ću u Beogradu lako naći zaposlenje. Umesto toga, zvaniĉnici su mi 

saopštili bez okolišenja da imam suviše kvalifikacija, a nedovoljno politiĉke 

podobnosti,nisam ĉlan SKJ, da bih mogao dobiti zeleno svetlo.         

Od dva izbora: prihvatiti bez  roptanja iskljuĉenost i ubrzano tavorenje, ili zahtevati 

energiĉno poštovanje moga nezakonito uzurpiranog prava, opredelio sam se za ovaj drugi.  

        Od tada traje omraza i odmazda osvetoljubivih sujetnih moćnika, prema meni je do sada 

poĉinjeno par stotina kriviĉnih dela, ukljuĉujući interniranja u specijalne psihijatrijske 

ustanove, pokušaj ubistva, osude za verbalne delikte, nezakonito mi je od strane Ĉetvrtog 

opštinskog suda u Beogradu 1983 godine u brakorazvodnoj parnici oduzet komforni stan 

veliĉine od  40 kvadratnih metara koji danas vredi 80.000 evra, sa ciniĉnim obrazloţenjem'' 

nema braĉno-politiĉku podobnost, moţe da stan  koristi u svrhe sastanaka disidenata'', bilo je 

zaplena rukopisa knjiga i imovine, blokada komuniciranja, svakojakih blamiranja u javnosti, 

pretnji, uništavanja karijere, i td. Izgleda da ulici duge mrţnje nigde nema kraja. Septembra 

1997 posle nastupa na TV Politika u okviru predizborne kampanje sam napadnut u mome 

stanu i teţe povreĊen od strane organa Miloševićeve policije, to je bio pokušaj ubistva; aprila 

2000 godine je došao veliki kamion i odneo celokupnu liĉnu i stranaĉku arhivu, sve što sam 

stvarao ceo ţivot, ukljuĉujući i rukopise mojih dvadesetak neobjavljenih knjiga, na delu je 

monstruozan duhovni zloĉin, brisanje memorije; marta 2008 godine Policijska uprava grada 

Beograda je pokušala da me utamniĉi na neodreĊeno vreme'' zato što piše saopštenja'' (2 juna 

ove godine me poziva na policijsko saslušanje OUP Novi Beograd-zbog moje borbe za 

sudsku pravdu). 

         Zbog ĉega sam podneo 1994 godine Tuţbu za naknadu štete, meni i mojim bliskima su 

bez ikakve naše krivice i povoda ţivoti bili uništavani decenijama. 
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         Viši sud u Beogradu (sudija Predrag Vasić i ĉlanovi sudskog veća Urošević Dušica i 

Pavlović Zorica, predsednik suda  Dragoljub Albijanić, zamenik predsednik Zorica 

Bulatović), je odbio moj zahtev januara ove godine sa pravom ţalbe Apelacionom sudu u 

Beogradu ( Broj predmeta gţ.1321/11, sudija Uzelac Đukić Tamara, predsednica  suda 

Dragićević), kome sam blagovremeno dostavio Ţalbu.  

        Viši sud obrazlaţe odbijanje tvrdeći da ova drţava nije naslednik obaveza prethodne 

drţave, da ja nisam doţiveo bilo kakve povrede mojih prava i eventualne štete u vezi sa tim, 

naroĉito istiĉe nestruĉnost postupka sudskog veštaka psihijatra dr.Stevana Petrovića. 

Današnja Republika Srbija je prema Ustavu i Ustavnoj povelji legalni sukcesor prethodne 

drţave. Ove štete su mi naneli zvaniĉni drţavni organi . Prema Ustavu i zakonu drţava je 

duţna da nadoknadi štete koje su poĉinili njeni organi. Pobijana presuda je zasnovana na 

nepotpuno utvrĊenom ĉinjeniĉnom stanju, jer sud, uopšte nije ni uzeo u obzir ni utvrĊivao 

relevantne ĉinjenice za parnicu radi naknade štete, tj. izvršenje štetne radnje (delikta), uzroĉni 

odnos imeĊu te radnje i nastale štete, pripisivost štetne radnje tuţenom, pa ĉak ni 

pretpostavku krivice tuţenog, koju je tuţeni duţan da obara. Povrh svega sud nije ispitao ni 

jednog od više navedenih svedoka. Koliko je sve pravno besmisleno i smušeno, se vidi iz 

nesporne ĉinjenice da sam  se ja već obraćao Vrhovnom sudu Srbije, a Viši sud me sada 

upućuje na niţu instancu, Apelacioni sud. Koliko je ova sudska lakrdija groteksna? Viši sud 

osporava struĉnost sudskog veštaka dr.Stevana Petrovića, psihijatra, a on vaţi za najboljeg 

veštaka psihijatra u zemlji.  

  Na delu je politiĉki revanšizam od strane istih onih koji su ranijih godina kršili moja prava, 

to je kazna za moj decenijski angaţman za ljudska prava. Ceo ţivot sam se borio za 

demokratiju, sada umesto da uţivam u plodovima svoga rada , napominjem da radim na 

razvoju turizma u rodnom kraju na Drini, zapadna Srbija, pišem knjige, zalaţem se za 

ispravne procene i pomirenje, ţelim da svoje ogromno iskustvo i svoje znanje, stavim u 

sluţbu zajednici, umesto da dobijem zasluţena priznanja, ja sam i dalje kaţnjavan i šikaniran. 

A oni koji su prethodnih decenija uskraćivali moja prava (koji su preţiveli), su i dalje na 

pozicijama, ili su bogati, neki enormno, a jedan od mojih progonitelja je miljarder. Moja 

penzija iznosi oko 300' evra, od imovine imam samo stan od oko 35 kvadrata koji sam dobio 

tek kada sam imao 61 godinu, na ivici sam socijale, u dugovima sam, moj 30 godišnji sin je 

bez zaposlenja. Moj sluĉaj je jasan, on bode oĉi javnosti, ţele da moj dosije gurnu pod tepih, 

ili jednostavno da problem razreše tako što će me svakodnevnim maltretiranjima i 

stresovima, raĉunajući da imam 75 godina, prevremeno oterati sa ovoga lepog sveta, koji ja 

ipak neću još dugo vremena napustiti. 

         Tajkuni ţele da u Srbiji ovekoveĉe pljaĉku i bezakonje, svoju kraljevinu mrţnje i zla, to 

je tako jasno. 

        Moja poruka ovim sudijama je: RAĈUN SE NE MOŢE RAVITI BEZ KRĈMARA. 

Pobeda će biti moja. 

        To treba da im kaţu i drţava Srbija i njeni graĊani. Dok ne bude kasno. 
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Борба за правду, сматрам да треб да наставим пројекат развоја туризма на Дрини:  

- 2011 godina:PROGRA MI    IZLETA ZA PLANINARE NA DRINSKE PLANINE: 

DRINA-LJUBOVIJA , SRBIJA, SEZONA 2011 GODINE. ,NISKE CENE, UKUSNA 

DOMAĆA HRANA, KOMFORAN SMEŠTAJ, RAZNOVSNI PROGRAMI, 

REFERENCE PLANI NARSKIH VODIĈA. 

Документ број 336. 

 

> 

> *20**11 godina:PROGRAMIIZLETAZAPLANINARENA DRINSKEPLANINE:  

> DRINA-LJUBOVIJA , SRBIJA, SEZONA 2011 GODINE.***** 

> 

> ** 

> 

> */NISKECENE, UKUSNADOMAĆAHRANA, KOMFORAN SMEŠTAJ/**,  

> /RAZNOVSNIPROGRAMI,REFERENCE PLANINARSKIHVODIĈA./ * 

> 

> ** 

> 

> *Izvolite u prilogu naše programe planinarskih izleta za 2011 godinu.  

> Već nekoliko godina dovodimo planinare u ovaj deo Zapadne Srbije, uvek  

> uz njihovu punu satisfakciju ,organizujemo programe izleta, smeštaj,  

> ishranu, rafting-splavarenje, posete manastirima, **vodenicama,  

> pećinama, kupanje, pecanje, pešaĉenje, **zabavne i rekreativne  

> aktivnosti, prevoz, i sliĉno. *** 

> 

> ** 

> 

> *U prilogu niţe se nalaze imena i kontakt adrese pojedinih  

> planinarskih vodiĉa i poslenika ,koji su sa nama saraĊivali, od njih  

> moţete saznati utiske. Naša naĉela su: kvalitet usluge, jeftina cena,  

> striktno poštovanje dogovora , kooperativnost.* 

>> 

> *U nadi da ćete neke od ovih naših predloţenihizleta ukljuĉiti u vaše  

> programe za 2011 godinu. *** 

> 

>> *Obaveštavamo vas da je osetno skraćen put za Ljuboviju od Beograda  

> preko Valjeva, završena je deonica puta Pecka -Ljubovija, sada je  

> distanca Beograd-Ljubovija svega 170 kilometara.* 

> 

> 

> *Cen**e**za sezonu2011 godine.* 

> 

> > *PUN PANSION**, oko 1.**3**00 dinara**-viši kvalitet i kvantitet,  
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> prenoćište i tri obroka, nisu obavezna sva tri obroka, po izboru,  

> moguć dogovor,**u seosk**i**m kućama ( komfor, struja, voda,  

> kupatila,TV, telefon, ponegde i PC, kategorizovano, kvalitetno, ĉisto  

> ), u parametru od 300 metara, u selu Uzovnica, kod Ljubovije , na  

> obali Drine, u podnoţju Sokolskih planina, Roţnja, Jagodnje, Maĉkovog  

> kamena, nedaleko od Manastira Soko grad, Bobije, organizatori su Šef  

> mesne kancelarije Zoran Polić i pisac ovog dopisa.* 

> 

> *- 

            KROZ BUKOVE DRINE!. NEZABORAVNO!  Cena 500 dinara za jednodnevni 

spust. 

 Jednodnevni 

- Gornja Triješnjica -Ljubovija 20 km, 5-6 ĉasova , sa pauzama, cena 500 dinara po osobi.  

-Ljubovija-Crnĉa, 15 km, cena 500 dinara po osobi. 

Krstarenje Drinom :Dvodnevno – 1.000 dinara( Bajina Bašta –Gornja Triješnjica, Gornja 

Triješnjica-Ljubovija, Trodnevno (Bajina Bašta –Gornja Triješnjica, Gornja Triješnjica-

Ljubovija, Ljubovija.-Crnĉa).-1.500 dinara. .Organizujemo krstarenje Zvorniĉkim jezerom. 

Ovde je Drina poluplaninska reka, izvolite pogledati web sa detaljima i slikama, nije opasna 

kao Tara ili Lim, ali je spust ipak vrlo uzbudljiv. Spustove obavljaju bezbedno i Ċaci, dolaze 

ekskurzije. Drina na ovoj deonici teĉe kroz planine, gudure, ĉist vazduh,  nadleću je orlovi. 

Voda je zelena, toliko ĉista da je neki piju. 

Spustovi u gumenim ĉamcima za po 10 osoba, sa osam komora, u svakom ĉamcu veslaĉ-

vodiĉ, pojasevi, osiguranje, licenca, sve legalno, po propisima. Vreme spusta sami 

odreĊujete, neophodno je da bude najmanje 6 polaznika. Moţe do 100 polaznika odjednom  ( 

u deset ĉamaca). 

ObezbeĊujemo smeštaj u selu Uzovnica pored Drine ( 5 km od Ljubovije, nadmorska visina 

od 160 do 750 metara), Graĉanica (sliĉna nadmorska visina), i u selu Gornje Košlje ( 950 

metara nadmorska visina, 20 km od Ljubovije), u komfornim kućama sa kupatilma, 

izvorskom vodom ,ekološki ĉistom hranom, i nadaleko poznatim iskrenim gostoprimljivim 

domaćinima. Iz sela Uzovnica i Graĉanica kod Ljubovije,  autobusom ( ili kolima) se ide u 

selo Gornju Triješnjicu, ili Ljuboviju,  na ukrcavanje u ĉamce.Ko zeli :  PUN DNEVNI 

PANSION,CENE PRIBLIŢNO  -1.300 dinara-prenoćište, plus tri obroka ( 400  dinara 

prenoćiste, 200 dinara doruĉak, 350 dinara ruĉak, 350 dinara veĉera).. Prevoz-liĉno kolima, 

autobus-gradski prevoz, redovna linija više puta dnevno u oba pravca  Beograd-Ljubovija, ( 

210 km), asfalt =1.400 dinara povratna karta, u oba pravca ( vaţi mesec dana). 

Kontakt: Tomislav Krsmanović,  Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 
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tel.011-3511829;Mob.tel-064-3095176; Pokret@...; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom ( 

sajt nije aţuriran). 

MI SMO DRINSKI PRAVAC-POKRET ZA ZDRAVLJE                                                                       

Šarm srednjeg toka Drine je spona Drine, koja je jedna do najlepših reka Evrope, i okolnih 

planina koje u neposrednoj blizini idu do 1.500 metara nadmorske visine, šuma, klisura, 

livada, faune, flore. To je vrsta netaknute prirode, vrlo slabe naseljenosti, na samo 180 km 

asfaltnim putem od Beograda preko Šapca, ili Valjeva.  

Ovaj deo Srbije ( i Bosne), vidimo pre svega kao sredinu koja nudi oporavak, krepi zdravlje, 

daje duhovnu ĉvrstinu i optimizam.  

U ovom kraju ima manastira, vekovima starih crkvica, kulturnih znamenitosti, folklor je još 

uvek prisutan, vodenice na reĉicama, blizu je Bosna ( Srebrenica, Bratunac, Zvornik, 

Skelani), prelaz samo sa liĉnom kartom . 

Mogući drugi sadrţaji u našoj reţiji su : odmor po volji, šetnje, planinarenje, posete 

manastirima, kulturno-istorijskim spomenicima, kupanje, pecanje, voţnja biciklom, lov, 

kajakarenje, kampovanje, uţivanje u jedrenju na vodi, ili ĉak i takvi sportovi kao 

paraglajding, orijentiring, ili spaleološka istraţivanja, itd ( po volji). Organizujemo programe 

i na Zvorniĉkom( drinskom ) jezeru. 

Izvolite pogledajte vrlo bogat sajt, sa brojnim slikama, i svim potrebnim detaljima ( sajt nije 

aţuriran).  

Stojimo na raspolaganju za saradnju.U prilogu niţe adresa sajta. Kliknite!  

Internet adresa sajta je : http://solair.eunet.yu/~tom  

Za sve podatke i organizaciju spusta, boravka, bilo kog programa, izvolite se obratiti liĉno 

Tomislavu Krsmanoviću,  Stanka Paunovića 70, 11090-Beograd, tel.011-3511829;Mob.tel-

064-3095176; Pokret@...; Web Drina-http://solair.eunet.yu/~tom 

Документ број 336 А. 

 

 

                                                 PRIVATNA TUŢBA 

                                                     -ĉlan  450 ZKP 

 

Prvi osnovni sud u Beogradu 



2542 
 

 

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

 

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

-Veljkа Medojevićа saradnikа Policijske uprave grada Beograda 

- -Trikićа, saradnika OUP Novi Beograd 

- MUP-а Srbija, Kneza Miloša broj 101 , 11.000 Beograd. 

- Bjeletića, saradnikа OUP Stari grad 

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

Beogradu 

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

Izvršna direkcija, Beograd, naš broj  118252705 

-iskljuĉivanje i smetnje u upotrebi telefona 3511 829 na ime Tomislav Krsmanović, od 

strane N.N osoba 

-Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga 

-28 jula 2009 godine sam fiziĉki napadnut od strane N.N osobe oko 15 ĉasova u 

prostorijama Pošte u Ĉika Ljubinoj ulici u Beogradu. 

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

Kostić'', je poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 

3.38 AM, kostavs@yahoo.com 

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

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

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

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

odmoru. 

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

forumu Ujedinjeno srpstvo od 28 decembra 2005 godine 

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

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

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

Ljubovija. 

mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:ambhewu@aol.com
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OPIS KRIVIĈNIH DELA. 

Pre nego što pristupim opisu kriviĉnih dela, koja su vrlo brojna, razuĊena i dugo traju 

(otuda nemogućnost kratkoće-neophodna je minimalna opširnost, dajem nekoliko 

podataka o sebi). 

Ja sam predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava ( Vikipedija, 

www.tomislavkrsmanovic.com, www.isil.org) , prilaţem dve peticije u znak podrške 

meni: jednu na engleskom, potpisanu od ĉetiri poznata svetska nauĉnika u ime nekoliko 

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

poslenika iz Srbije, i dopis profesora Kena Skulanda.preduzeću ICN , Beograd od 9 

novembra 1995 godine. Dobitnik sam nekoliko meĊunarodnih priznanja, i BRUCE 

EVOY MEMORIAL AWARD ( videti www.isil.org). Pisac sam više knjiga i stotina 

nauĉnih i struĉnih tekstova objavljenih u domaćim i stranim ĉasopisima, poliglota sam i 

zasluţan graĊanin saborac sadašnjih lidera zemlje. 

Borim se nenasilno i argumentima za poštovanje zakona još od poĉetka 1970-ih godina, 

poĉeo sam da to ĉinim radi odbrane, drugi motiv nisam imao, zalaţem se za ispravne 

procene, pomirenje i slogu.  

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

pomaţem nezaposlenog sina (30 godina) , 40 godišnju nezaposlenu sestriĉinu i njenu 17 

godišnju ćerku, ( ĉijeg muţa Slobodana Dvokića su ubili nedavno kriminalci na radnom 

mestu obezbeĊenja javnog objekta, borio se protiv albanskih kriminalaca u Srbiji).  

Krhkog sam zdravlja i patim od vrlo intenzivne nesanice. 

Naţalost protiv mene su poĉinioci ovih kriminalnih radnji, koji ĉine jednu grupu 

organizovanih kriminalaca (mnogi su u meĊuvremenu prevremeno preminuli, ali jedno 

ostrašćeno jezgro opstaje), još od poĉetka 1970-ih poveli istinski rat, koji traje do danas.  

Оva  grupa prekršioca zakona iz duboke ilegale metodiĉno programira pomenute 

zloupotrebe, koje će dalje biti detaljno obrazloţene, dokumentovane i dati liĉni podaci 

za svedoke, to ĉini iz revanšistiĉkih pobuda, jer sam bio za celo vreme borac za ljudska 

prava, i pre svega da ovakvim vrlo dugotrajnim i zamarajućim postupcima budem  

iznurivan finansijski, da budem izloţen vrlo intenzivnom dugotrajnom stresu, da 

budem odvojen od porodice , pisanja knjiga i bavljenja razvojem turizma u rodnom 

kraju na Drini, zapadna Srbija. 

Na delu je metodiĉan pokušaj tihe likvidacije, da tako ĉineći moje zdravlje bude 

oštećeno, i da budem  diskretno otklonjen kao ţalilac i sudski sudeonik koji zahteva 

obeštećenje i rehabilitaciju.  

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

Uzimajući u obzir prirodu poĉinjenih dela što će dalje biti predoĉeno, duţinu trajanja, 

da se delovanje ove grupe prepoznaje  uz primenu zastrašivanja, sjedinili su se uslovi da 

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
http://www.isil.org/
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je na delu  organizovani kriminal iz Ĉlana 21 Zakon o kriviĉnom postupku. Ĉiji rezultat 

je delovanja tri ili više lica udruţenih u kriminalnu grupu, sa ciljem vršenja  teških 

kriviĉnih dela radi sticanja moći, i kaţnjavanja mene, Ĉlan 1-dugogodišnja metodiĉnost 

kroz odrediv zadatak ili ulogu, Ĉlan 2-duţina trajanja, Ĉlan 5-primena zastrašivanja, 

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

oĉigledno da postoji uticaj kriminalne grupe na politiĉku vlast, izvršnu, ili sudsku vlast. 

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

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

metodiĉnom jaĉanju kriminogenih struktura u Srbiji, sa ciljem podmuklog unutrašnjeg 

rušenja drţave. 

Pozivam se na  Ĉlan 61.KZS-Kriviĉnog zakonika Srbije, PRODUŢENO KRIVIĈNO 

DELO:   

(1) Produţeno kriviĉno delo ĉini više istih ili istovrsnih kriviĉnih dela 

uĉinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog uĉinioca koja predstavljaju celinu 

zbog postojanja najmanje dve od sledećih okolnosti: istovetnosti oštećenog, istovrsnosti 

predmeta dela, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mesta ili 

prostora izvršenja dela ili jedinstvenog umišljaja uĉinioca. 

(2) Kriviĉna dela upravljena protiv liĉnosti mogu ĉiniti produţeno 

kriviĉno delo samo ako su uĉinjena prema istom licu. 

(3) Ne mogu ĉiniti  produţeno kriviĉno delo ona dela koja po svojoj 

prirodi ne dopuštaju spajanje u jedno delo. 

Na delu je produţeno kriviĉno delo iz Ĉlana 61 KZS, stav 1,  jer se radi o više istih ili 

istovrsnih kriviĉnih dela od strane istih uĉinioca ( navedenih organa otuĊenih centara 

moći) u vremenskoj povezanosti od više godina, stav 2- prema tuţiocu; stav 3- po svojoj 

prirodi su to istvrsna dela, od istih osoba, dugotrajnog dejstva, prema istoj osobi, na 

istom mestu, koja dopuštaju spajanje u jedno delo. 

I traju do danas.  

Izjavljujem, dalje prilaţem dokaze, da su nasrtaji na moja prava od strane udruţenog 

kriminala sve do današnjih dana, uĉestali i  permanentni. 

-Kada se radi o Policijskoj upravi grada Beograda, Despota Stefana broj 107, 11.000 

Beograd; Veljku Medojeviću saradniku Policijske uprave grada Beograda; Nenadu Lijeskiću 

saradniku OUP Rakovica; Trikiću, saradniku OUP Novi Beograd predoĉavam, OPIS DELA : 

Policijska uprava grada Beograda je pokušala 1 марта 2008 godine da me utamniĉi na 

neodreĊeno vreme, izgovarajući se da je to zbog moga saopštenja o zdravlju graĊana Srbije 

od  14.1.2008 godine. Saradnik OUP-a Rakovica Nenad Lijeskić ( koji to ĉini po nalogu 

pretpostavljenih, on liĉno nema ništa protiv mene)  me je u nekoliko navrata pozivao 

telefonom februara i marta 2008 godine, na informativni razgovor usmeno, odbijajući da to 
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uĉini onako kako to zakon propisuje pismeno. Odbio sam da odem, uprkos ponavljanih 

telefonskih pretnji i poziva. Tada sam se susreo 2 marta 2008 godine sa mojim poznanikom 

Velizarom Pavlovićem, pravnikom i rukovodiocem Odbora za ljudska pava DSS, koji me je 

obavestio da je Policijska uprava Beograda pokrenula hitan postupak da budem lišen slobode 

i smešten u psihijatzrijsku bolnicui na naeodreĊeno vreme , zbog pisanja saopštenja , kojom 

prilikm su se pozvali na falsifkovan nalaz o mome duševnom zdravlju od 1 jula 1975 godine. 

Nada mnom je pokušana zloupotreba psihijatrije u politiĉke svrhe 1975 godine koja se 

završila pravnim porazom onih koji su to pokušali, jer sam ja posle jednomeseĉnog  

ambulantnog ispitivanja na VMA, Psihijatrijska klinika, ocenjen kao SINE MORBO 

PSYCHIATRICA, duševno potpuno zdrav. Da bih zatim na zahtev Petog opštnskog suda u 

Beogradu bio na psihijatrijskoj ekspertizi od strane Sudsko-psihijatrijskog odbora 

Medicinskog fakulteta u Beogradu koji je dana 20.4.1982 godine obelodanio svoj nalaz: 

uraĉunljiv i duševno zdrav. Ja sam nakon toga bio osuĊivana zbog verbalnog delikta, bio 

kandidat na izborima, osnovao istinski Pokret za ljudska prava ĉiji sam predsednik do 

današnjih dana, pisac sam zapaţenih knjiga o zloupotrebi psihijatrije,  dobitnik nekoliko 

meĊunarodnih priznanja meĊu njima i ISIL-a ( www.isl.org). 

Uprkos ovih pravno i logiĉki validnih ĉinjenica Policijska uprava Beograda, isti oni koji su to 

pokušali 1970-ih godina, su tada hteli da me ponovo utamniĉe u azil. 

Ovaj pokušaj je za mene bio vrlo intenzivan srah i stres, pogotovu jer ţivim u strahu, meni sa 

razliĉitih strana pristiţu sliĉne pretnje, što se vidi iz dalje priloţenih podataka. Ĉitav mart sam 

se skrivao, i odrţali smo konferenciju za štampu, pa se stvar smirila.  

Tada je bio pokušaj da se ja uklonim na neodreĊeno vreme kao sudeonik koji zahteva 

obeštećenje, ali je na delu i proizvodnja stresa i napad na zdravlje. 

Policajce kriminalci ubijaju, nagone ih na samoubistva, da tako ne budu sputavani od policije. 

Naţalost, policiju isti ti saboteri zavaĊaju, evo i sa mnom, onda kada nam je potrebna najveća 

sloga u borbi protiv kriminalaca. Oni nahuškavaju protiv mene policiju koja naţalost nije 

dovoljno upućena o ĉemu se radi. 

Svedoci: Velizar Pavlović, pravnik DSS, Pariska broj 13, 11.000 Beograd,  koji će dati 

izjavu, i pokazati inkriminisani faks i prateću dokumentaciju kao dokaz; Nenad Lijeskić, 

saradnik OUP-a Rakovica; Policijska uprava grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 

107. 

Ali Policijska uprava Beograda ne odustaje od svoje namere da me šikanira i zastrašuje, da 

podmuklo ruši moj san i zdravlje, organi ove ustanove su me u letnjim mesecima ove godine , 

više puta bez stvarnog osnova preteći pozivali  na moj telefon 3511829, i na mobilni 064-

3095176 na informativne razgovore, i to Trivić iz OUP-a Novi Beograd 3 juna i 22 jula, i 

Veljko Medojević iz Policijske uprave grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 107. 

Obrazlaganja poziva koja su ovoga puta bila davana su bila da sam ja kao podnosilac prijave 

duţan da dam iskaz u vezi mojih predstavki upućenih sudu i MUP-u Srbije zbog 

uznemiravanja i pretnji od strane više lica. Ja sam od Medojevića pozivajući se na zakon, 

zahtevao da mi se poziv uputi pismenim putem, Medojević je 17 avgusta zazvonio na moja 

vrata u pozne sate uzvikujući iz sve snage POLICIJA!, uruĉujući mi strogi pismeni poziv da 

doĊem na informativni razgovor 19.о8.2011 godine u 12 ĉasova. 
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Ja se nisam odazvao ovom pozivu , jer pozvano lice nije duţno da se odazove pozivu, sem 

ako time ne ĉini kriviĉno delo, ja nisam poĉinio bilo kakvo kriviĉno delo, ja sam upravo 

uradio suprotno, podneo sam prijavu protiv poĉinioca kriviĉnih dela. Pouĉen ranijim 

opisanim lošim iskustvom sa Policijskom upravom grada Beograda marta 2008 godine, u 

koju sam zbog toga izgubio blo kakvo poverenje, nisam otišao na razgovor, nego sam 18 

avgusta dostavio gospodinu Medojeviću sva potrebna dokumenta, sa molbom da ista prouĉi, i 

upućujući ga da iz ovih dokumenata moţe više saznati nego li iz šturog razgovora sa mnom. 

Uprkos ovakvog ĉinjeniĉnog stanja Medojević me je pozvao telefonom ponovo 19 i 22 

avgusta , iako sam ga ja uĉtivo zamolio da mi se obraća pismeno.Medojević mi je pak 22 

avgusta telefonom ustvrdio da su podaci u mom podnesku nekorisni, jer je data hrpa 

email adresa, iz kojih se ništa ne vidi., i da su podaci Telekoma o osobama koje su mi 

pretile telefonom zastareli.  

Ova njegova obrazloţenja nisu zasnovana na ĉinjeniĉnom stanju, jer se u dokumentima, 

taĉnije Privatnoj tuţbi Prvom osnovnom sudu u Beogradu predatoj 31.1.2011 godine, 

nalaze precizni signaletiĉki podaci o inkriminisanim osobama koje mi prete. A kada je u 

pitanju Telekom, Izvršna direkcija Beograd, njihov broj 118252, Beograd mi je 

saopštila da su registrovani preteći pozivi na moj telefon broj 3511829, ne samo 2005 

godine, nego i kasnije, i da će identitet poĉinioca biti dat sudu ili MUP-u na njihov 

zahtev. 

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

odbio nego sam mu dostavio dokmentaciju. 

Ćime su me ovi policijski ogani uznemiravali i zastrašivali. 

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

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

Policijske stanice NOVI BEOGRAD od 22.9.2011 godine. Trivić iz OUP-a Novi Beograd 

,Veljko Medojević iz Policijske uprave grada Beograda, poziv Policijske uprave grada 

Beograda.. 

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

Saradnici ove ustanove mi već dugi niz godina uskraćuju pravo što se tiĉe upotrebe telefona, 

faksa i kompjutera, odnosno interneta, sve do nedavno. Naĉini na koji se obavljaju ove 

zloupotrebe su opisani detaljno u priloţenim dokumentima numerisanim od 1 do 34, a o 

ĉemu će se izjasniti i navedeni svedoci. 

Ja sam godinama izloţen uĉestalim mrcvarenjima , gubljenju vremena, nerviranju, 

troškovima, nestaju mi ĉitave knjige, fajlovi, poruke, inboks, word, itd. 

 ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 
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СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

-Zaplena arhive, protiv Bjeletića, saradnika OUP Stari grad( koji to čini po nareĎenju, sa 

njim sam obavio vrlo kortektan razgovor=, ; MUP-a Srbije Kneza Miloša 105; i Dragana  

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

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

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

Visokog Stevana 11 u Beogradu u kojoj se nalazila stranaĉka arhiva Pokreta za zaštitu 

ljudskih prava, ĉiji sam ja predsednik, i moja liĉna arhiva, ova podrumska prostorija je 

deo stana Noleta Lekaja, ul.Visokog Stevana broj 11, Beograd, koji je pravni titular, 

inaĉe ĉlana Saveta  naše organizacije. Zdravković se nastanio  u njoj bespravno i bio je 

ĉesto u društvu sa Bjeletićom, inspektorom OUP Stari Grad, ulica Majke Jevrosime, što 

svedoĉi Nole Lekaj, Stevana Visokog broj 11, Bjeletić policajac je dolazio u stan 

Zdravkovića kriminalca  narkomana, sedeli su  obliţnjim kafanama, druţili se, ĉesto su 

bili zajedno. 

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

verbalnih nenasilnih dela, mene dobro poznaju Bjeletić i drugi saradnici ove policijske 

ispostave Zdravković je u više navrata meni pretio telefonom, i dopisima  da će me 

ubiti, što se vidi u priloţenim dokumentima u sudskom dosijeu.  

Tom prilikom sam bio nezakonito lišen : 

-2.000 primeraka libertarijanskih knjiga Avanture Dzonatana Galibla autora Kena 

Skulanda na srpskom ( Izdavaĉ:  Štampa , Jovica Šumulikovski  , Tiraţ  400 ), na 

makedonskom ( Izdavaĉa Matica makedonska, Stampa Jovica Šumulikovski  Tiraţ-400 

) na hrvatskom  ( Izdavaĉ.. Štampa-Jovica Šumulikovski, Tiraţ-400), slovenackom ( 

Izdavaĉ…, Stampa-Jovica Šumulikovski, .. Tiraţ-400),  romskom ( Štampa Maxima-

Petrovaradin, Izdavaĉ Matica Romska Jugoslavije, Tiraţ-400), Isceljenje našeg sveta  

autora dr.Meri Ruvart ( na makedonskom, Izdavaĉ Matica makedonska, Štampa Jovica 

Šumulikovski, Beograd-063-243170; na srpskom Izdavaĉa… Štampa-Jovica 

Šumulikovski …, Tiraţ-400) , koje je Tuţioc publikovao u našoj zemlji i drugim 

susednim drţavama, na njihovim jezicima-hrvatski, makedonski, slovenaĉki, romski. 

Knjiga Avanture Dzonatana Galibla” je best seler autora Kena Skulanda profesora 

Havaji univerziteta u Honolulu, prevedena na preko 40 stranih jezika ( www.isil.org) i 

Isceljenje naseg sveta ameriĉke prestiţne nauĉnice dr.Meri Ruvart, je takoĊe kapitalno 

delo. 

-rukopise 20 Tuţioĉevih neobjavljenih knjiga i spremnih za štampu sa tematikom 

ljudskih prava ( zbirke dokumenata i  analize ) 
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-stotinak ĉasopisa domacih i stranih gde su bili publiklovani njegovi  struĉni i nauĉni 

radovi 

-više hiljada dosijea ţalioca na kršenja ljudskih prava ( sudska rešenja, ţalbe, novinski 

tekstovi  itd) 

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

-veći broj tuţioĉevih tekstova i neobjavljenih nauĉnih radova 

- celokupna tuţioĉeva vrlo bogata liĉna prepiska, ukljuĉujući i prepisku sa pojedinim 

znaĉajnim liĉnostima, drţavnicima, šefovima drzava , knjiţevnicima, nauĉnicima, itd 

-prepisku   organizacije 

-hiljade saopštenja 

-hiljade primeraka nekoliko brojeva lista Ljudska prava 

-nekolko desetina kniga marketinga, istraţivanja  trţišta 

-megafon, tranzistor, pisaću mašinu, itd 

 Meni je tako oteto sve što sam stvarao ceo ţivot, ĉak i liĉne fotografije, to je brisanje 

pamćenja, monstruozan duhovni zloĉin.  

Zaplenjena je stranaĉka i liĉna i moja liĉna arhiva , što je uĉinila sluţba MUP Srbije, 

što se vidi iz priloţenih dokumenata u sudskom dosijeu i predstavljenih dokaza, 

verovatno iz straha od objavljivanja podataka i dokumenata o brojnim zlodelima 

organa vlasti, sa ciljem da ih prikrije.  Izjavljujem da nisam imao nameru da bilo kada i 

na koji naĉin obznanjujem ove poverljive podatke, niti da bilo koga tuţim ili naruţim 

liĉno u  javnosti po osnovu kompromitujućih dokumenata iz ove arhive. Jer se zalaţem 

za ispravne procene i pomirenje, svestan da je to vrlo sloţena i delikatna materija, i da 

bi moglo doći do novih sukoba i svaĊa. A što ne ţelim, zalaţem se za smirivanje jer nas 

zavaĊaju. 

Ja sam odmah pozvao policiju i obratio se nadleţnim sudovima i tuţilaštvima, zajedno 

sa vlasnikom objekta Noletom Lekajem, zahtevajući najhitnije mere od suda da se 

Zdravkovic iseli odmah vrati ono sto je zaplenio, da omogući pristup arhivi, jer je meni 

to bilo nemoguće jer mi je on stalno pretio ubistvom. Nole Lekaj je zahtevao da se on 

iseli iz prostorija koje na nezakonit naĉin  poseduje.  

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

zakonom predviĊenih blagovremenih i primerenih podnesaka, uz oĉigledne dokaze i 

izjave svedoka, Prvi opštinski sud umesto da reaguje ODMAH, je rastezao godinu dana, 

onda je stvar preneta IV Opštinskom sudu, koji je takodje rastezao i nezakonito 

postupao, sve do današnjih dana.  
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IV Opštinski sud je potom dao nalog za izvršenje. Dragan Zdravković je iseljen iz  

prostorije tek 6.12.2001 godine, umesto da je to uĉinjeno još aprila 2000 u skladu sa 

zahtevom za izricanjem PRIVREMENE MERE, jer je privremena mera pravni 

podnesak koji zahteva urgentnu sudsku meru.  

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

iseljenju jer nisam smeo da doĊem, Zdravković mi je ĉesto pretio, i ubistvon, on je 

narkoman i psihopata opasan po okolinu.Traţio sam zaštitu policje na iselejnj, sud i 

policija su odbili da mi daju obezbeĊenje prilikom njegovog iseljenja, i zato nisam nije 

bio prisutan. Prilikom iseljenja kod njega nije pronaĊena arhiva u stanu. Zdravković je 

u meĊuvremenu arhivu otuĊio, tj. došao je veliki kamion MUP-a Srbije i sve odneo i 

negde gde sada to drţi. 

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

stalno da ne moţe opet da pronadje  Zdravkovica  zahtevajući uporno od mene da ga 

pronadjem posle iseljenja iz Lekajevog stana. Ja ne mogu saznati adresu Zdravkovića, 

MUP to odbija da uĉini. 

Radi se o naruĉenoj provali i zapleni od strane Miloševićeve policije sa ciljem da me 

kazne kao borca za ljudska prava, da me onemoguce da publikujem knjige, da ne 

obznanim identitet poĉinioca ( što nisam imao niti imam nameru da uĉinim), da se tako 

stvaraju  haos i tenzije. Izgleda da je Zdravkovic poginuo u obraĉunu kriminalnih 

gangova u Beogradu u ulici Dzordza Vašingtona.  

Ovde su sada kljuĉni MUP Srbije, Bjeletić i Zdravković. MUP Srbje odbija da vrati 

arhivu. Bjeletić je bio ĉesto u društvu sa Zdravkovićem,  osiguravao je logistiĉko 

odvoţenje plena. 

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

Bjeletić, OUP Stari grad; Dragan Zdravković ( nepoznata adresa)  

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

identitet, Izvršna direkcija, Beograd, naš broj  118252705. 

ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 

СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

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

Tomislav Krsmanović, ( N.N osobe.). 
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ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 

СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

- Protiv Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga. 

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

ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJE na intervenciju moćnih pojedinaca, ukljuĉujući i 

Miroslava Miškovića, direktora Delta holdinga.  

Ja sam se obratio Apelacionom sudu i oĉekujem odluku. 

Miroslav Mišković je liĉno mene progonio  1977 godine, kada sam bio zaposlen u 

Fabrici gume Rekord u Rakovici, zajedno sa njegovim istomišljenikom Draganom 

Tomićem ( tadašnjim direktorom FGP Rekord), sa kojim sam tada bio u sudskom 

sporu ( jer sam kao Šef sluţbe marketinga obznanio da FGP Rekord gubi drastiĉno 

uĉešće u trţištu SFRJ, u korist firmi iz Slovenije i Hrvatske, ispao sam na kraju srpski 

nacionalista, a samo sam pošteno radio svoj posao). Miroslav Mišković je tada takoĊe 

bio gumarac, direktor u kruševaĉkoj fabrici gume TRAJAL. Dolazio je kod Dragana 

Tomića, video sam ga u par navrata, dobacivao mi je pretnje. Boţa Petrović, fabriĉki 

psiholog, mi je saopštio da je Mišković zahtevao kaznu protiv mene. 

Vredi istaći da Mišković gaji iracionalnu patološku mrţnju prema kritiĉarima 

prethodne vlasti, ĉiji je on bio vrlo visoko rangiran bezbednjak. Njegovi ljudi mi 

telefonom u njegovi ime prete. 

Miroslav Mišković je tada davao naloge da moj brat Milić Krsmanović takoĊe bude 

proganjan ( sada ima zbog toga penziju 13.000 dinara). Isto je ĉinio sa mojom 

pokojnom sestrom Nadom Ivanković- Krsmanović ( 1946-2009), ona je bila ţrtva teških 

progona, umrla je u krajnje neljudskim okolnostima, njena penzija je bila svega 5.000 

dinara( njena firma Autorska agencija joj nije uplatila 17 godina radnog staţa, bila je 

proganjana što je zahtevala svoju pravdu, nije imala novca da plati leĉenje. Muţ Nadine 

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

mestu u obezbeĊenju ( borio se protiv albanske mafije). Valerija i njena ćerka ( 17 

godina) su bez zaposlenja.  

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

marta 2008 godine je poslao preko Policijske uprave grada Beograda ekipu kidnapera 

da me smeste na neodreĊeno vreme u ludnicu.  
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Do današnjih dana njegovi  ljudi mi prete, kleveću me , opstruiraju sudski podnesak za 

naknadu štete. On dan danas daje nalog psihopatama primitivnim kriminalcima da mi 

prave smetnje u upotrebi interneta, telefona, faksa.  

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

zdravlje, i da me tako tiho eliminiše.  

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

posvetim porodici, pisanju knjiga.  

On i njegovi ljudi se stalno interesuju za moje zdravlje.  

Mišković je zemljaka Milisava Ţivanovića, iz istog rodnog sela Bošnjane kritiĉara 

poretka, drţao 8 godina nevinog i normalnog u ludnici CZ u Beogradu, što mi je sam 

Milisav u više navrata saopštavao, i što se nalazi u Milisavljevom dosijeu pri Cz-u u 

Beogradu. On je Radomira Veljkovića, pukovnika, takoĊe zemljaka iz susednog sela 

Gari,  koji je još 1970 godine ukazao na sabotaţe JNA na Kosovu i u Dalmaciji,  takoĊe 

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

sam Radomir, i ti podaci stoje u njegovom dosijeu. 

Mišković je danas svakako najbogatiji ĉovek u Srbiji, a meĊu najbogatijim  

pojedincima u Evropi, kao što je dobro poznato on je stekao  bogatstvo  na nezakonit 

naĉin, i to  Miloševićevim novcem i mutnim transakcijama od 1990 godine do danas. To 

znaĉi, otimajući od snemoćalih i nezaštićenih graĊana Srbije. On je  poznat po svome 

ţivotu na visokoj nozi, po velelepnim vilama razasutim po svetu.  

Ali i po svojoj ostrašćenosti, po sklonostima da prebrzo procenjuje. Uţiva u vlasti, da 

kupuje medija, NVO, politiĉke stranke. I naroĉito je opako  sklon da sadistiĉki 

sladostrasno  do fiziĉkog uništenja progoni sve one koji mu  nisu po volji.  

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

korake sa ciljem da unapredi poloţaj agrara, da bi u selima bila otvorena nova radna 

mesta. Poduĉen iskustvom tajkuna  koristeći teţak ekonomski poloţaj seljaka, dosada je 

za budzašto otkupio u Srbiji na hiljade hektara obradivog zemljišta.  

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

lanac prodavnica za milijardu evra ( koji je nezakonito oteo od usta , krvi i znoja 

opljaĉkanih zaposlenih), znajući dobro da će taj novac upotrebniti da od ostarelih, 

bolesnih i snemoćalih osiromašenih srpskih zemljoradnika, pokupuje masovno 

zemljište, opet za bagatelu. A da tako stranci iz Belgije kao trojanski konj uĊu u Srbiju 

preko njega. Naravno, da '' biznismenu'' Miškoviću ne pada napamet da se bavi 

poljoprivrednom proizvodnjom, on ĉeka bolja vremena da zemlju preproda strancima, 

da tako po stranom nalogu po kosovskom modelu u Srbiju na mala vrata dovodi 

strance.  

Njegovo geslo je: POSLE MENE POTOP, moje liĉno bogatstvo je moja otadţbina, Srbi 

su mrtvopuvala. 
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Otkud njemu tolika mrţnja prema svome narodu? Meni su ustaše u Drugom svetskom 

ratu ubile maljem brata moja majke i brata njene majke u Jasenovcu na Svetog Savu 

1942 godine, još oko dvadesetak mojih srodnka je za vreme Drugog svetskog rata 

ubijeno u Srebernici i Bratuncu od onih koji su na kapama nosili slovo U.  

Moji su spašavali Jevreje. 

Ko je Mišković da danas uništava moj ţivot i mojih bliţnjih?  

Narod Srbije nije ni sanjao o ĉemu se radilo kada je obavljena Miškovićeva ''otmica'' 

2001 godine, što će dalje biti razjašnjeno. Mišković je bio kidnapovan 9. aprila 2001, od 

strane pripadnika takozvanog „Zemunskog klana“, navodno po nalogu Dušana 

Spasojevića i Mileta Lukovića-Kuma, a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Cena 

njegovog „otkupa“ bila je ekspresno plaćena. Reĉ je o sumi od sedam (7) miliona 

maraka! Ali je osloboĊen već sledećeg dana. Ova ''otmica'' je snaţno popravila imidţ 

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

kidnapovali''. Ova '' otmica'' Miškovića ga nije ništa koštala, plaćena je novcem otetim 

od naroda, kasnije nadoknaĊena, bio je samo jedan dan u ''izolaciji''.  Mišković je imao 

veliku korist od ove ''otmice''-popravljen mu je ugled, od pljaĉkaša je ispao ţrtva. 

Prejebo Miško celu Srbiju. 

Narod sve to dobro zna, zna dobro ko ga podrţava, to su strani centri moći i pre svega 

iz geo-okrueţnja, da ovde promovišu rušitelje i štetoĉine, da tako ruše Srbiju iznutra. 

Da preko njega i njemu sliĉnim slabe iznutra ovu drţavu i ovaj narod, da ga iznuruju 

da ga obespomoće, da ne moţe da se brani,  da privreĊuje i da se razmnoţava. Njemu i 

njegovim šupljoglavim istomišljenicima i kolegama ’’ sposobnim tranzicionim 

biznismenima’’ stalno sufliraju naši zlotvori ( geo-okruţenje): da je ovde sada surova 

tranziciona utakmica , gde pobeĊuje jaki gen,  da su novopĉene bogataši najsposobniji, 

a ustvari je obratno, to je sve podešeno da slabi gen ruši i štetoĉinari Srbiju. Njemu 

sufliraju da je sada tranzicija, da ko sada zadrţi vlast i kapital tako će biti zauvek, da 

vlada vuĉji moral, da je i u  Americi prvi milion prilikom prvobitbne akumulacije pre 

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

poreĊenje babe i ţabe. Njemju sufliraju da treba raubovati, iznurivati, obespomoćiti 

narod, da bi on i njegovi pajtaši genijalci mogli tako lakše da privatizuju za bagatelu, da 

kradu, da kontrolišu sudove, policiju, vladu i ministarstva. Da tako saĉuvaju vlast, a 

posle ŢIVJEĆE OVAJ NAROD. 

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

Ustvari on traţi obrazloţenja ( racionalizacija, psihološki odbranbeni mehanizam) . 

On ruši sopstveni narod da se uliţe, Delez je nagrada što ĉini zloĉine svome narodu.   

DOKAZI: Arhiva FGP Rekord; Dosije Milisava Ţivanovića i Radomira Veljkovića  u 

Psihijatrisjkoj bolnici CZ-a u Beogradu; dosijei ove dvojice u arhivama SDB; uvid u 

dosije Tomislav Krsmanović u SDB, Uvid u Arhivu Pokreta za zaštitu ljudskih prava.  

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/2001
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SVEDOCI:  Dragan Tomić, bivši direktor FGP Rekord ( sadašnja adresa nepoznata); 

Boţa Petrović, ondašnji psiholog FGP Rekord( sadašnja adresa nepoznata), sudija 

Višeg suda u Beogradu Predrag Vasić i ĉlanovi porote.Višeg suda da se izjasne ko im je 

dao nalog.. 

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

prostorijama Pošte u Čika Ljubinoj ulici u Beogradu. 

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

наведене у приложеним документима. 

SVEDOCI: Sluţbenica na desnom pretposlednjem šalteru koja je bila oĉevidac, sa kojom 

sam nakon toga nakratko razgovarao. Njen identitet se moţe lako ustanoviti, po podacima o 

poslatom preporuĉenom pismu-PTT 11102, 57576  28.7.09 , 14 ĉasova, R.PR1376589624rs,     

181,0. 

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

''Nebojša Kostić'', je poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 

2011 3.38 AM, kostavs@yahoo.com 

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

Kostić'', je poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 

3.38 AM, kostavs@yahoo.com, To:Svetska zavera @yahoo.groups u prilogu, u kojoj 

preti tuţiocu, naziva ga '' kromanjonac'' . DOKAZ: :Poruka Nebojše Kostića, Sunday, 

January 23, 2011 3.38 AM, kostavs@yahoo.com, To:Svetska zavera @yahoo.groups. Iz 

ovih podataka proizilaze bitna obeleţja kriviĉnh dela uvreda iz ĉlana 170 KZS , stav 1 i 

2, i kleveta iz ĉlana 171, stav 1 i 2, KZS. 

DOKAZI: poruke sa interneta u prilogu. 

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

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

poslao  email poruku na Svetska zavera @yahoo.groups.com, Friday , January 28 ,2011 

3.34 PM, u kojoj tuţioca vreĊa i kleveće nazivajući ga :'' bolesna glava'', ''krpelj'', '' 

parazit'', ''dvorska luda'', '' ludak''.  Dana 29.01.2011 godine sa naloga 

batalaka@open.telekom.rs šalje email poruku na Svetska zavera @yahoo.groups.com, 

Saturday , January 29 ,2011 8.16 PM u kojoj tuţioca  naziva budalom, iznosi uvredljive 

kvalifikacije na njegov raĉun.Ćime je poĉinio inkriminisana dela iz KZS , jer je tuţilac 

javna liĉnost, predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava, pisac više knjiga, priznati 

javni poslenik. Lazar Pavlović tako ĉineći ţeli da obezvredi tuţioca u javnosti, jer mnogi 

ĉitaju poruke sa Foruma svetska zavera. Tuţilac predoĉava sudu da je sa Lazarom 

Pavlovićem i njegovom grupom u dugogodišnjem sudskom sporu (Drugi opštinski sud-

XII-K.br.1376/04,  KTR.br.909/04, Okruţni sud u Beogradu  Kz.br.1577/05 , 

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

su navodno okonĉani od ovih sudova, a pripadnici tog klana Lazar Pavlović i Nebojša 

Kostić do današnjih dana nastavljaju da preko interneta grubo kleveću i vreĊaju 

mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:batalaka@open.telekom.rs
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tuţioca, i da mu prete utamniĉenjem i ubistvom. DOKAZ: Poruka sa naloga 

batalaka@open.telekom.rs na Svetska zavera yahoo.groups.com, Friday , January 28 

,2011 3.34 PM; 29.01.2011 godine; Poruka  sa naloga  batalaka@open.telekom.rs  na 

Svetska zavera @yahoo.groups.com, Saturday , January 29 ,2011 8.16 PM. 

DOKAZI: poruke sa interneta u prilogu. 

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

navrata zapretile na тelefon 015-666038 , lociran u selu Uzovnica, Srbija, gde sam se tada 

nalazio na odmoru. 

U vremenu izmeĊu 11 i 17 jula o.g, nepoznate osobe su mi u nekoliko navrata zapretile 

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

odmoru: '' Uništićemo ti zdravlje''. Dana 18 jula sam se probudio noću osećajući 

nepodnošljive bolove u stomaku, praćenim muĉninom, povraćanjem  i dijarejom, 

uĉestalim mokrenjem. Ovi zdravstveni poremećaju su trajali oko nedelju dana. Dok 

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

Ove pretnje sam prijavio nadleţnim drţavnim organima. 

Na delu je teroristicki napad na moje zdravlje. 

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

druţim i saraĊujem na kulturnom planu u ovoj regiji Srbije, on mi sapoštava da ti 

pozivi nisu došli iz teritorije Opštine Ljubovija. 

Ovakve pretnje su uĉestale poslednjih godina, što se vidi iz predmeta u Drugom 

opštinskim sudom-XII-K.br.1376/04,  KTR.br.909/04, Okruţni sud u Beogradu  

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

Ја, kao i moji najbliţi srodnici smo izloţeni skoro svakodnevnim pretnjama, provokacijama, 

drastiĉnim uskraćivanjima naših zakonskih prava, kao i što se tiĉe liĉne bezbednosti i 

imovinske sigurnosti. Što u stvarnosti poprima obeleţja  pokušaja tihe likvidacije neugodnog 

ţalioca- bez uvida šire javnosti. Zato što zahtevam : obeštećenje za pretrpljene decenijske 

progone od 1975 godine ; rehabilitaciju;  povraćaj oduzete imovine, istupam u javnosti protiv 

svih onih koji krše zakon 

Ja sam zasluţan graĊanin . Istiĉem da je nekoliko od ovih poĉinioca preminulo, ali neki 

su još ratoborni. Zahtevam od nadleţnih drţavnih organa da sprovedu istragu, a od 

naših eminentnih institucija da ove podatke uzmu k 'znanju u Srbiji gde zastrašujući 

talas masovnih razboljevanja i nejasnih svakodenvnih umiranja preliva našu zemlju 

kao cunami. 

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

BEOGRADU, Rehabilitacioni broj 82/10. 

mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:batalaka@open.telekom.rs
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Zahtev za rehabilitaciju sam podneo Okruţnom sudu u Beogradu  još 2006 godine ( 

REH. broj 322/06), a ovaj sud još NIJE MOJ ZAHTEV UZEO U RAZMATRANJE I 

DONEO ZAKONITU ODLUKU. Na delu je razvlaĉenje postupka. 

DOKAZI: 1, 2  

Документ број 336 Б. 

1. ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ, САРАЈЕВО, Београд 

16.октобар.1978 године. 

2. Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ, 1.9.1986 godine. 

Predmet: LOSE ZDRAVSTVENO STANJE POLITICKIH ZATVORENIKA I 

BORACA ZA LJUDSKA PRAVA 

 

1. ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ       Београд  16.октобра 1978.  

 

ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

САРАЈЕВО 

 

 Медицинска професија ствара величину и борбеност  једне нације. Основи њен 

задатак је да излечи, спасе живот, отклони бол, да буде у служби човека. 

 Потребно је борити се против свега што омета медицину да испуни свој 

основни и суштински задатак. 

 Лекар пре свега мора имати своју самосталност. Мора бити  руковођен 

својом професионалном екипом, њему се не смеју наметати никаква упутства, 

смернице од било кога које га могу ометати у његовој хуманој мисији. 

Бирократски утицаји не смеју имати било какве утицаје и последице на однос 

«лекар» - «болесник». Наименовања, положаји, у овој професији не могу бити 

према било ком другом критерујуми сем према стручној, научној и људској 

вредности лекара, његовим могућностима да помогне болеснику.  

 Лекар, пре свага,  мора бити руковођен  својом професионалном етиком, а 

тек онда својим личним интересима, идеолошком и социјалном припадношћу. 

Ако је другачије онда се не ради о медицини и лекару, 

 Медицина се не може  користити у друге сврхе сем да помогне болеснику и 

човеку. Ако није тако, онда то није медицина у служби човека и живота, него у 

служби разарања. 

 Многи болесници који су оболели услед разних утицаја, или пак 

дискиминаторских и репресивних мера у својој средини, не добијају адекватну 
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помоћ од њихових лекара . (Не смеју да им кажу зашто су настале њихове 

тешкоће, или пак многи и не знају зашто имају здравствене  тешкоће, у таквом су 

стању да не умеју да им објасне, или нису свесни узрока). Лекари у таквим 

случајевима, уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не могу како 

треба да помогну болесницима. 

 Лекари нису упознати у довољној мери са овом чињеницом и како 

друштвено окружење може утицати  на здравље људи, или ако то знају ,  не 

реагују из страха, или због личних интереса. 

 Личност човека, његово здравље, и живот, његов лични, породични и 

брачни живот, су његова неприкосновена права у једном нормалном и 

демократском људском друштву. 

 Уpoтреба медицине у било које сврхе, уколико нарушава ова његова  

основна и неповредива права је негација саме себе. 

 Због оваквих појава долази до стерилизације медицине, она почиње  да 

бива надојена механистичким и практистичким духом, њен престижни  ниво 

опада. Медицина онда не може да да оно што нација од ње очекује са свим 

последицама које из тога проистичу. 

 Човек је људско биће, а не «људски материјал» или чак «стока» како се 

према појединцима понекад односе бирократе. 

 Уколико се ови захтеви не поштују долази између осталога и до опадања 

угледа медицине у очима грађана и губљења поверења у њу. У питању су углед 

медицине и земље као једне цивилизоване нације. 

 Основни правни и морални принципи морају бити поштовани. 

 У питању су, такође,  материјалне штете које је тешко проценити. 

Потребно је ослободити  нашу медицину свих утицаја који могу бити на штету 

болесника.  

 Апелује се на Четврти конгрес лекара Југлславије да покрене процесе који 

ће нашу медицину ставити у потпуности на место које јој припада, а то су слава, 

част и углед југословенске медицине у служби човека и његовог здравља. 

 

 

2. T.Krsmanovic:  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ                          

1.9.1986 godine: LOSE  ZDRAVSTVENO  STANJE  POLITICKIH ZATVORENIKA  

I  BORACA  ZA  LJUDSKA  PRAVA.  
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  U prilogu  podaci o zdravlju 600 osoba.  

  

            Lose zdravstveno stanje politickih zatvorenika  u jugoslovenskm zatvorima i 

disidenata, boraca za ljudska prava, svih onih  koji se bore za demokratizaciju i 

postovanje zakona,  je sve prepoznatljivije .  To je predmet sve vece paznje i brige  

organizacija i pojedinaca koji se bave zastitom ljudskih prava.  

  Kada se radi o zdravlju politickih zatvorenika, takvom stanju zdravlja  u zatvorima 

doprinose uslovi i rezim zivota ,   temperatura pada i ispod nule, obavezan rad, 

neadekvatna ishrana, ne moze se govoriti o pravom medicinskom tretmanu  и   nezi, 

karakteristican je odnos prema politickim zatvorenicima, koji zasluzuje specijalnu 

paznju, i preispitivanje od strane   nadleznih, ima brutalnosti, i raznih zloupotreba, ima 

tortura i mucenja,   kojima se nanosi steta njihovom zdravlju.  

             Skrecemo paznju nadlezni, drzavnim organima na lose stanje zdravlja 

zatvorenika i zahtevamo prigodne mere.  

          Sudovi. biroi za prituzbe i zalbe, sindikati, drzavni organi, i funkcioneri kojima se 

gradjani zale na povrede njihovih prava   ,zapazaju da se  kod ovih segmenata 

stanovnistva zapaza da su losijeg zdravlja nego ostala ukupna populacija .Tako   

komisija Veca saveza sindikata SR Hrvatske za zastitu samoupravnih prava radnika 

upozorava da mnogi gradjani dok traze   pravdu oboljevaju , u tolikoj meri i 

intenzitetu, da to opterecuje zdravstvo i bolnice( Dnevnik, Novi Sada od 25.8.1985 

  godine).  

           Oni koji proucavaju fenomen disidencijie u savremenom jugoslovenskom drustvu 

dolaze do zakljucka uvidom u situaciju da   takodje u kategorijiama gradjana kao 

tzv"disidenti""borci za ljudska prava""nepodobni"" politicki   ne-

konformni""peticionasi"(potpisnici peticija), i sl su losijeg zdravlja  od ostalih 

gradjana.  

             Smatramo da je ovo ne samo medicinski nego i moralni, eticki,i zakonski i 

politicki, drustveni problem, koji zasluzuje   narocitu paznju za to nadleznih drzavnihi 

,medicinskih i zakonodavnih organa.  

          Dalje ce biti predstavljeni zdravstveni podaci za veci broj ovih osoba, razume se 

oni kojima mi raspolazemo. Precizni podaci   se mogu dobiti  jedino uvidom u istorije 

bolesti ovih osoba, i u zvanicne medicinske nalaze. To nama nije bilo moguce ovoga   

puta , to bi znacilo rad ekipe strucnjaka inter-disciplinarnog profila, sredstva, vreme, za 

sta mi nemamo resurse niti podrsku   nadleznih.  

           Mi smo postupli na drugaciji nacin. Anketirali smo nekoliko stotina osoba, i to 

samu osobu    (сadasnjeg ili bivseg politickog   zatvorenika,disidenta, borca za ljudska 

prava, i sl) ili pak njihove srodniike ili prijatelje, poznanike, a koji poznaju u vecoj ili   
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manjoj meri osobu i njeno zdravlje.Vrlo je tesko prikupiti ovakve informacije , osoba 

nerado govori o svome zdravlju,   ("privatnost""intimnost", plasi se svrhe, 

nepoverenje, i td), tako da je vrlo cesto odbijanje da da ovakve podatke( A sto je   vrlo 

stetno i po samu osobu i druge , jer takvim odbijanjem onemogucava akcije za 

poboljsanje situacije i otklanjanje   uzroka). Takodje ima osoba koje bi trebale da daju 

podatke o zdravlju  ali cesto iste ne poseduje, a sto je jos mnogo cesce   sa osobama 

prijateljima, poznanicima, srodstvenicima..  

             Veliki problem u ovome istrazivanju je bilo naci spisak populacije ovih osoba 

.Mogu se u pojedinim izvorima pronaci liste   politickih zatvorenika, ali je pitanje koliko 

su tacne. Sto se tice "disidenata" stvar  je laksa, postoje razne peticije, koje su oni   

potpisivali, radi se o osobama koje su mahom poznate javnosti. Ali se javlja veliki 

problem kako stupitii sa njima u kontakt ,  pridobiti njihovo povrenje, i saradnju jer se 

radi o vrlo specificnom segmentu stanovnika i istrazuje se vrlo intimna i delikatna   

sfera licnog zivota. Bilo bi najbolje zato postupiti na sledeci nacin, tj posedovati licne 

podatke sa imenima osoba, I   siignaletickim podacima, i za svaku od ovih osoba dobiti 

tacne podatke o zdravlju iz zvanicnih medicinskih izvora i nalaza.To   ovoga puta nije 

bilo moguce a sto je objasnjeno napred.  

             Vodeci racuna o prednjem, moze se reci da su dobijeni samo delimicni podaci o 

zdravlju ovih osoba, saznali smo samo za   pojedine bolesti od kojih boluju a ne sliku o 

ukupnom zdravstvenom stanju ovih osoba koje ce dalje biti navedene. Sto se   tice 

tacnosti  datih informacija o zdravlju ovih osoba, s.obzirom na nacin prikupljanja 

informacija , greske su moguce. Ali mi   smo prilikom prikupljanja informacija vodili 

racuna o tome i sproveli sve raspolozive mere da se mogucnost gresaka svede   na sto 

manju mogucu meru, a sto ne znaci da greske ne postoje. Pogresne informacije su 

moguce u detaljima, ili neznanju   ispitanika nekih drugih bolesti sem navedenih, ili u 

izvesnim slucajevima, .Ali u opstim linijiama ovi podaci odrazavaju realno   stanje.koje 

je vrlo lose.  

                 Politicki zatvorenici vec posle  par godina vecina oboljeva, obicno ozbiljno ili 

tesko.  

                  Sto se tice disidenata i boraca za ljudska prava njihovo stanje zdravlja je 

daleko losije nego li ostale ukupne populacije (које је такође врло лоше, са 

тенденцијом рапидног погоршавања)..  Stopa mortaliteta i morbiditeta je visoka. A 

stopa natalieta niska.i vrlo visoka stopa razvoda, produzenog celibata и   udovistva. (То 

су проблеми који муче целу нацију). 

             Smatramo dakle, da uprkos ogranicenja i mogucnosti pogresnih procena je 

dalje data prilicno reprezentativna skala   informacija o zdravlju ovih osoba.  

              Napominjemo da medju ovim osobama ima prilicno starih, (нација стари)ali 

su vecina sredovecni, ima dosta i mladih, .Dakle, ovako lose   stanje zdravlja ovih osoba 

se ne moze pravdati njihovom navodnom staroscu.  
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              Analiza bracne i porodicne situacije ovih osoba dozvoljava da se zakljuci da je 

kod njih stopa razvoda, produzenog selibata,   udovistva, daleko visa nego li kod ostale 

populacije, da se kod njih manifestuju dezintegracioni procesi u porodici, braku,  

zdravlju, licnosti, profesiji.  

               Dalje su dati  podaci  o osobama, ime i prezime, odakle je, i raspoloziva 

informacija o zdravlju. Nismo davali podatke o   profesiji, starosti, imenu i lokaciji 

zatvora, itd, a zato jer smo hteli izbeci mogucnost gresaka a koje postoje onda jos vise   

vodeci racuna o prednjem nacinu prikupljanja informacija. Takodje, smatramo da se 

radi o osobama poznatim javnosti kao I   da su njihova imena citirana u pojedinjim 

listama politickih zatvorenika., kao potpisnika peticija, i isl.  

             Navodimo da je usled ovakvog prikupljanja informacija moguce da se radi o 

bolesti od koje je osoba bolovala u proslosti.  

             Vodeci racuna o nacinu prikupljanja ovih informacija , upotrebljeni termini, 

nazivi bolesti, nisu u skladu sa medicinskim   kodeksima, cesto nisu precizni. Tako smo 

saznali da je osoba"tesko obolela""organski obolela""ruiniranog zdravlja" jer   osoba 

koja daje informacije ne zna vise od toga.  

              U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni .Mi 

nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da da je i ovakav 

pristup bolji nego li nista ne reci o ovome. Cilj nam je da senziblliziramo javnostni   da 

privucemo paznju na ovaj razorni trend koji je krajnje opasan.  

            Vlastodrsci misle da tako cineci se obracunavaju sa neprijateljima,  cuvaju vlast. 

Sto je zabluda sa kobnim posledicama.   Masovnost i  intenzitet  ove tendencije  

razaranja su takvi da to vodi slabljenju nacije, nataliteta, izaziva ogromne troskove i   

rasipnistva i rusii ekonomiju i vitalnost nacije koja postaje umorna i nesposobna da 

privredjuje i brani svoje teritorije.  

           U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni. Mi 

nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da je i ovakav pristup 

bolji nego li nista ne uciniti i reci o ovoj tamnoj i zakolonjenoj sferi.  Primenili   smo tzv 

metod"popisa", prikupljanja informacija od osoba cije liste raspolazemo po nacelu 

"bez izuzetka", tj sve redom po   spisku. Mi nismo izabirali one koji su bolesni a 

izostavljali zdrave, smatramo da ne moze biti korelacija u takvoj meri da to   moze 

poremetiti pouzdanost rezultata izmedju cinjenica da li je osoba bolesna ili zdrava i 

spremnostri da da informaciju o   svome ili tudjem zdravlju.  

             Napred je dat podatak o zdravlju oko 600 osoba, uprkos pomenutih 

ogranicavajucih faktora smatramo da je data  прилично  reprezentativna skala 

informacija ovih osoba.  

           Tako da uprkos ogranicavajuch faktora u ovome istrazivanju se moze zakljuciti 

sa odgovarajucom pozitivnom pouzdanoscu ,  da je stanje zdravlja ove populacije 

mnogo losije od stanja zdaravlja celokupne populacije.  
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           Mi ne zelimo da pravimo insinuacije o uzrocima ovakvog loseg stanja zdravlja, 

ovih osoba , osim navedenih uslova zivota u   zatvorima i onoga sto same ove osobe 

kazu. Mnogi se zale na stres, siromastvo, progone, али и на  razne намерне zloupotrebe 

sa zdravljem.  

             Napominjemo da smo u radu na prikupljanju ovih informacijia nailazili na 

velike treskoce, konfiskacija prepiske, smetnje u   kontaktima, i td. iako je nas rad bio u 

okviru zakona i  dobronameran.  

               Dalje cemo iz nastavka u nastavak navoditi podatke o zdravlju 600 osoba  

politickh zatvorenika i disidenata.:  

  -Gojko Djogo, Beograd, cir na dvanaesto-palacnom crevu, kamen u bubregu, saniran 

tbc proces na bubrezima iz proslosti,  nesanica . nervne tenzijie ;Ilija Moljkovic, 

Beograd, oboleo organski, ruiniranog zdravlja, nesanica, tenzije, depresija ;Josip 

Pemic, Zagreb,  oboleo .posledica torture elektro-sokovima po genitalijiama ;Davor 

Aras, Zadar, srce(imao 9 napada srca  zatvoru), infarkt, mozdani udar, cir u stomaku, 

urinarni kanali, nervi, nesanica,   bio lecen u Svajcarskoj ;Sadik Sadiku, torturisan u 

zatvoru, strajkovao gladju, oboleo ;Mica Popovic, Beograd, srce, supruga , supruga 

obolela od parkinsonove bolesti, njegov sin Jovan otpusten iz vojske zbog   loseg 

zdravlja, ;dr.Gojko Nikolis, Beograd, srce, depresija ;Dobrica Cosic, urinarni organi; 

dr.Veselin Savic, Beograd, srce, krvni sudovi, vaskularni sistem, psiho-somatski 

poremecaji ;Curi Dinore, Kosovo, obolela, strajkovala vise puta gladju ;idajet Hiseni, 

Kosovo, Pristina, torturisan, oboleo ;Halil Alideni, Kosovo, torturisan, oboleo,;dr. 

Vojislav Seselj, uzdrmano zdravlje zbog tortura u zatvoru i zbog strajka gladju, bio 

izlozen zloupotrebama nad zdravljem   za vreme boravka u zatvoru u Zenici 

;dr.Andrija Gams, rak debelog creva ;Lazar Konfino, srce ;Laslo Sekelj, Novi Sad, 

nepoznato ;Dobroslav Paraga, Zagreb, visok krvni pritisak, oslabio vid, lumbago, 

slomljena noga u zatvoru, kostobolja, teska   nesanica, bio torturisan u zatvorima, i 

zloupotrebe nad njegovim zdravljem ;-Smiljan Paraga, Zagreb, otac Dobroslava, 

organski tesko oboleo ;Arna Paraga, Dobroslavova majka, rodjena Laufer iz poznate 

jevrejske  bogate zagrebacke porodice kojoj su komunisti   1945 godine streljali brata i 

oca  sve oduzeli, organski  tesko bolesna ;Domagoj Paraga, brat Dobroslava, nesanica, 

insuficijencija pluca, bio mucen u psihijatrijskim bolnicama ;Ernest Brajder. Zagreb, 

prijatelj Dobroslava Parage, jevrejske nacionalnosti, nas saborac i saradnik za ljudska 

prava, po   recima Dobroslava ubijen, можда прво отрован гасом у соби,  a vlasti 

kazale da je izvrsio samoubistvo;Tomislav Dumancic, Zagreb, umro u zatvoru, bolovao 

od srca, tbc pluca, kicme, umro u momentu kada mu je odbijena   zalba za pomilovanje 

;Tomislav Krsmanovic, Beograd, teska nesanica, jake nervne tenzije, problemi sa 

koncentracijom  upotrebom intelektualnog   domena, nema organsko oboljenje, na 

potiljku ima masno tkivo velicine velike jabuke, bio mucen u specijalnim ustanovama,   

prete mu napadima na zdravlje;Tomislav Jeremic, Obrenovac, tucen, iznuren 

;Tomislav Urosevic, Sabac, imao nekoliko infarkata;Dragoslav Mihajlovic, Beograd, 

imao  infarkt, kicma, imao u proslosti TBC pluca, iznurenost; Josip Bubnjar. Zadar, 

zacepljenje krvnih sudova, imao veliko masno tkivo na potiljku ;dr.Franjo Tudjman, 
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Zagreb, srce. .akutni bronhitis, kicma, krvni sudovi, supruga obolela do raka, ima dva 

sina, oba   ozbiljno bolesni, :jedan od nesanice, upale bubrega, oci, cir na zelucu, a drugi 

od nerava i srca, cerka od nerava i nesanice,  imala proces na plucima ;Matija Beckovic, 

Beograd, cir na 12 palacnom crevu ;Dragoljub Ignjatovic, Beograd, cir na zelucu, 

poremecaj metabolizma, teska anemija, astenija, reuma, psiho-somatski   poremecaji, 

teska nesanica, depresija, imao u proslosti tbc proces na plucima, nervi, za vreme 

boravka u zatvoru mu   iznenada ispalo18 zuba, za mesec dana koji su ranije bili zdravi, 

zali se na zloupotrebe medicinom, bakterije, gas ;brat Petar Ignjatovic, Beograd, cir na 

dvanaesto palacnom  crevu, intenzivna nesanica, psiho-somatski poremecaji ;njihov 

otac Svetomir Ignjatovic, profesor univerzitet a, preminuo, bolovao od apopleksije,  

srca, bio oduzet 10 godina,   embolija, supruga Dara preminuila od parkinsonove 

bolesti, imala u proslosti tbc proces na plucima, takodje oboje patili od   intenzivne 

nesanice;Vlado Gotovac, Zagreb, kaze da je u zatvoru u Velikoj Gradiski bio namerno 

inficiran zarazenim spricom i bio tesko   bolestan od hepatitisa,  ciroza jetre, gastritis, 

supruga obolela od raka materice, cerka nervi i psiho-somatski poremecaji.Zali   se na 

zloupotrebe medicine i gas u prostorijama ;Milovan Danojlic, Beograd, kamen u 

bubregu, imao operaciju, imao u mladosti zloupotrebu psihijiatrije u politicke 

svrhe;Nikola Novakovic, Sarajevo, srce, lumbago, krvni sudovi, urinarni kanali, kardio-

pulmonarni problemi ;Milisav Zivanovic, Stalac, jetra( obolela posle veceg broja 

injekcija koje su mu bile date nasilno u kaznene svrhe u   Pishijatrijskoj bolnici 

Centralnog zatvora u Beogradu, kaznjen sto je bio optuzio uticajne za 

korupciju).Rozacija, tromboza,;zakrecenje krvnih sudova, dva infarkta, srce, zeludac, 

astenija, zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe ;Radisav Zivanovic, brat 

Milisava iz Stalaca,srce, cir na zelucu,prostata, teska nesanica, astenija, depresija, 

psiho-somatski   poremecaji.Zali se na zloupotrebu medicine, subverziju, zali se na 

policiju koja progoni nevine a ne one koji ruse drzavu ;Aspazija Lega, Skoplje, supruga 

Milisava Zivanovica, bilo joj zapreceno smrcu da ne posecuje Milisava u zatvoru, isto I   

T.Krsmanovicu koji je nekoliko godina posecivao M.Zivanovica jednom nedeljno u CZ 

-u u Beogradu, bila relativno dobrog   zdravlja, umrla iznenada u Skoplju 1983 godine, 

rodbina urucila zahtev sudu, da se ispita uzrok smrti,navodeci tvrdnju da je   neko 

otrovao, i da joj pustaju bez njenog znanja otrovan gas u stan.;Dusan Vukalovic, 

Beograd, zali se na tenzije, osecaj straha, pretnje medicinom ;Nikola Barovic, jake 

nervne tenzije, vrsta astenije, otac Jovan Barovic poginuo u saobracajnoj nesreci( 

nekoliko dana pre   smrti  se zalio T.Krsmanovicu  на састанку у Хотелу”Москва” da 

mu prete smrcu), majka Dusanka zatim takodje imala saobracajnu nesrecu i tesko   

povredjena, nepokretan invalid u kolicima, sestra bila pretucena 1968 od udarca 

policije uleteo  joj zub u pluca, jedva ostala   ziva. Nikola i Dusanka se zale da su 

saobracajke bile rezirane;  Vladmir Markovic, Beograd, nervne tenzije, iscrpljenost ; -

Radoslav Markovic, otac Vladimira, visok pritisak ;Branka Markovic, majka 

Vladimira, reuma, besika ;Adem Demaci, lose zdravlje; Predrag Palavestar, nepoznato 

;dr.Zarko Trebjesanin, nepoznato ;dr.Radovanovic, direktor Kriminoloskog instituta-

anksioznost ;Miroslav Radovanovic, Beograd, srce, bubrezi, nervi, pritisak,secer, krvni 

sudovi, nesanica, depresija, iscrpljenost ;dr.Svetozar Stojanovic, Beograd, ceste i 

intenzivne glavobolje, spondiloza, premor ;Dragisa Terzic, preminuo, bolova od srca, 
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vise organskih oboljenja, rak pluca, imao tesku saobracajnu nesrecu ;Bajram Ajeti, 

Podujevo,posledice po zdravlje od progona injekcijama ;Bedri Ajeti, zdrav ;Djordje 

Simicic, Lok, ruiniran ;Zink Antun, Zagreb, torturisan elektro-sokovima, po 

genitalijama, i na razne druge nacine, tesko oboleo ;dr.Nikola Milosevic, Beograd, krvni 

sudovi ;dr.Vojislav Kostunica, ima problema sa kicmom;dr.Mihajlo Markovic, 

Beograd, operisao zuc 1968 godine, operisao masno tkivo na ledjima;Josip Bilusic, 

Dalmacija, elektro-sokovi po genitalijama, gas u prostoriji, tesko oboleo;Dragomir 

Olujic, organski zdrav ;Pavluska Imsirovic,Beograd, strajkovao gladju, ima problema 

sa zdravljem;Jelica-supruga Pavluske, ima takodje probleme sa zdravljem,mala cerkica 

za vreme sudjenja ocu 1984 godine, i 1985  godine pokazivala znake nervne i psihicke 

prenapregnutosti i neprilagodjenosti ;  Miodrag Milic, zvani Mica doktor,Beograd, 

krvni pritisak,oboleo organski ;-Vladimir Marjanovic, Beograd, nervne tenzije, 

nesanica, astenija, imao u proslosti probleme sa srednjim uhom, bio tucen u   zatvoru 

;Ljiljana Marjanovic, supruga Vladimira, ima probleme sa zdravljem ;Gordan 

Jovanovic, zdrav ;Milan Mikolic, Beograd, strajkovao gladju u zatvoru, ima problema 

sa zdravljem;Zlatko Tomicic, Zagreb, infarkt, mozdani udar, imao proces tbc na 

plucima, 3 cira na zelucu, nesnosna nesanica, problemi   sa nogama, supruga ,reuma, 

nesanica, cir u stomaku, pritisak, izgleda da boluje i od leukemije, ;cerka:rahitis, 

reuma,   slabasna; sin:dok je bio u zatvoru je imao proces tbc na plucima ;Manda 

Paric,Bosna,tesko obolela, imala u zatvoru tesku operaciju ;Marko Veselica, Zagreb, 

teska nesanica, pritisak, nervi, stomak, depresija, ;supruga:nervi i prema 

informacijama  ima rak dojke;cerka:nervi;majka umrla do infarkta posle posete njemu 

u zatvoru ;dr. Dimitrije Bogdanovic, Beograd, umro od raka na plucima ;Milovan 

Djilas, Beograd, srce, vene, reuma, imao ranije probleme sa kicmom u blazoj formi 

;Stefica Djilas, bubrezi ;Aleksa Djilas,imao zdravstvenih teskoca za vreme sluzenja  

vojne obaveze  sto je izazvalo zabrinutost i sumnje roditelja ;Vukica, cerka Milovana 

Djilasa, nepoznato ;Akim Djilas brat Milovana Djlasa, nesanica, gastritis, prostata 

Stojan Cerovic, Beograd, zdrav, u detinjstvu imala porodica progone, imao teskoca sa 

zdavljem;Komnen Cerovic, zdrav ; MIlka Cerovic, imala u poslednje vreme probleme 

sa zdravljem, ;dr. Neca Jovanov, srce, reuma, problemi sa nogama, zali se da mu prete 

zdravlju ;dr.Dragoslav Srejovic, Beograd, nepoznato ;dr.Radovan Samardzic, 

preplasen za svoje zdravlje;-dr.Ljuba Tadic, Beograd, reuma, problemi sa bubreznim 

kanalima; Boris Tadic, sin Ljube Tadica, zdrav ;Veselinka Zastavnikovic, supruga 

Borisa, zdrava ;Dragoljub Micunovic srce, infarkt ;Biljana Jovanovic se zali na napade 

na zdravlje sestre, i porodice  pretnje njoj ;-Dragan Lakicevic, Beograd, zdrav ;Dusan 

Cetkovic, Beograd, ujak Biljane Jovanovic, visok krvni pritisak, srce, nesanica, nervne 

tenzije, ruiniran, zali se na zloupotrebe sa zdravljem dok je bio u CZ( Centralnom 

zatvoru), lekovima, hemikalijama, gasom  

- -Svetlana Slabsak, Beograd, nepoznato  

- -Vladeta Jankovic, Beograd, nepoznato  

- -Vladislava Ribnikar, Beograd, nepoznato  

- -Srdja Popovic, Beograd, nepoznato  

- -Julija Nojman, Beogrад, непознато  

- -Aleksandar Petrov., Beograd, nepoznato  
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- -Zoran Gluscevic, Beograd, nepoznato  

- -dr.Zarko Gavrilovic, nesanica, srcani problemi  

- -Alek Vujadinovic, oboleo  

- -Ljiljana Sop, nepoznato  

- -Vuk Draskovic, povremene jake nervne tenzije i nesanica  

- -Radmila Lazic, zdrava  

- -Velimir Cvejic, Beograd, tesko bolestan  

- -Tanja Petovar, Beograd, nepoznato  

- -Branko Copic, depresija, samoubistvo  

- -Ivan Prekajski, Beograd, nesanica, depresija, problemi sa jetrom, krvnim 

sudovima, za vreme hapsenja i zadrzavanja  u zatvorima oduzimani mu lekovi po 

kazni, pretili mu da ce ispitivati majku tesko organski bolesnu i da ce joj na taj 

nacin izazvati srcani udar, infarkt, tucen u vise navrata, njegova majka:dijabetis, 

bubrezi, pritisak, alergija;otac :umro do raka, bio u zatvoru .Жали се на 

злоупотребе са здрављем, гас у стану. 

- -Ljiljana Knezevic, Beograd, problemi sa zdravljem  

- -Zagorka Pesic, imala problema sa zdravljem poslednjih godina  

- -dr.Vesna Pesic, nervne tenzije,  

- -Dragan Stanic, srcane tegobe, saobracajka, gas u prostorijama  

- -Avdi Latifi, Kosovo, cir na zelucu, zuc, reuma, nesanica, nervi  

- -dr.Svetlana Knjazeva, nepoznato  

- -dr.Nebojsa Popov, Beograd, reuma  

- -dr.Trivo Indjic, Beograd, nepoznato  

- -Anton Filcic, Hrvatska, jetra, vene,arterio-skleroza,gas u prostorijama  

- -Ante Prpic, Hrvatska, insuficijencija bubrega, cir zeludca, tbc, ruiniramo zdravlje  

- -Zvonimir Cicak,Zagreb, dva cira na zelucu, otav Z. Cicka :rak;sestra:nervi;ima tri 

brata:jedan boluje od infarkta, druga dva takodje organski obolela  

- -Nezir Mehmet, Kosovo, zacepljenje vena u nogama, oci, reuma,   

- -Mуs Musa, lumbago, slomljena  noga  

- -Halit Osmani, Kosovo, nervi, psihicki, nesanica, cir na zel;ucu  

- -Vladimir Persic, Sibenik, posledica elektro-sokova na mozak, ruiniran organski i 

psihicki  

- - Janko Sarajlic, astenijia, cinio vise strajkova g ladju,  zatvorima, jetra, oboleo  

- - -Milos Bogdanovic, Beograd, zdrav organski, bio tucen od organa vlasti  

- - -Dragutin Spajic, Beograd, problemi sa srcem  

- - -Milenko Ribic, Beograd, bazedova bolest, srce, ruiniran  

- - -Snezana Kojic, Beograd, iscrpljena psihicki i organski  

- - -Vladimir Seks, Osijek, srce, cir u stomaku  

- - -dr.Alija Izetbegovic, srce, lose zdravlje  

- - -Antonije Isakovic, Beograd, angina pektoris  

- - -dr.Dragoljub Micunovic, Beograd, bergerova bolest, srce, rеuma  

- - -Borislav Mihailovic-Mihiz, Beograd,angina  pektoris, supruga Milica pogunula u 

saobracajnoj nesreci  

- - -Djordje Janjic, Beograd, kicma  

- - -Vladimir Dedijer, oboleo tesko  

- - -Nikola Jager, Hrvatska,ciroza jetre, dijabetis, tbc  

- - -Slavko Vrbanic, Zagreb, infarkt, oci, dijabetris, visok krvnii pritisak  

- - -Marko Dizdar, Zad ar, arterio-skleroza, pritisak, distrofija, misica, nervi, 

psihicki, srce, poremecaj ravnoteze  

- - -dr.Ivan Jankovic, Beograd, nepoznato  
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- - -dr.Kosta Cavoski, zdrav, otac umro od infarkta  

- - - Mirko Sunic, Zagreb, kila, prostata, pluca,   

- - -Vjenceslav Cizek, Hrvatska, oci, mozdani udar, senilnost, ruiniran  

- -Jovo Ilic, Bosna, ruiniran  

- -Franjo Vidovic, Sarajevo, pluca  

- -Franjo Bilandzic, Zagreb, psihicki problemi  

- -Branko Hodak, Zagreb, oboleo  

- -Stjepan Jankovic, Zagreb, infarkt, visok pritisak, tbc  

- -Jovo Juric, Zagreb, premlacivan u zatvoru, bubrezi, mokrio krv, nesanica, cir na 

zelucu  

- -Djuro Krznar, Zagreb, srce, stomak, zapaljenje zglobova  

- -Mart Andrija, Zagreb, vrlo lose zdravlje  

- -Vinko Martinovic, Vinkovci, premlacivan izbijeni mu zubi iz vilice, elektro-sokovi 

po genitalijama  

- -Zarko Puhovski, Zagreb, lose zdravlje  

- -Sime Balen, Zagreb, angina pektoris, srce, infarkt, apopleksija  

- -Marko Bolen, sin Sime Balena, od udarca pendrekom u glavu tesko oboleo, 

supruga Sime Vica Balen tesko obolela, umrla  

- -dr.Jure Juras, Zagreb, iscrpljen, dve sestre kao mlade izvrsile samoubistvo  

- -Goranko Djapic. Beograd, jetra, gastritis, psiho-somatski poremecaji  

- -Jelka Ratkovic, Beograd, zdrava  

- -dr.Zarko Trebjesaniin, Beograd, specijalna vrsta melanholije, depresija  

- -Nedjo Maric, Beograd, nervne tenzije  

- -dr.Vladan Batic, zdrav  

- - Mihajlo Mladenovic, srce  

- - -Micki Dragoslav Nikolic, zdrav  

- - -JOvan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku  

- - -Dusan Boskovic, Beograd, astenija, srce, depresija  

- - -Predrag Гajic Kijuk-Beograd, migrena, glavobolje  

- - -Predrag Bogdanovic Sci-zdrav  

- - -Dusan Bogavac, srce  

- - -Jasminka Radetic, Beograd, dijabetis  

- - -Obrad Savic, Beograd, zdrav  

- - -Lazara Stojanovic, Beograd, nepoznato, Vojislav Stojanovic, Beograd, spondiloza  

- - -Momcilo Zivojinovic, Beograd, bubrezi  

- - -Djordje Janjic, Beograd, imao vise operacija kicmenog stuba  

- - -Marija Kikic, Beograd, imala problema sa zdravljem  

- - Bora Kuzmanovic, Beograd, zdrav  

- - -Milic Krsmanovic, Beograd, organski zdrav, nervne tenzije, astenija, depresija, , 

tucen od vlasti  

- - -Milic Krsmanovic, Uzovnica, bio obolio od tbc, umro  

- - -Krsman Krsmanovic, Uzovnica,preminuo od tbc  

- -  --prota Sava Bankovic, Vrdnik, runirano zdravlje  

- - -prota Milan Bogdanovic, oronuo  

- - -Momcilo Selic, Kanada, bio oboleo u zatvoru od tbc  

- - -Marko Vidovic, posledice strajka gladju  

- - - - Mihajlo Mihajlov, Beograd, lose zdravstveno stan je  

- - -dr.Ivo Marinovic, srce, zali se na gas u prostorijama  

- - Milic Stankovic od Macve, ima zdravstvenih problema  

- - Ivan Stojanovic, nervne tenzije, nesanica  
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- - Borka Pavicevic, nepoznato  

- - dr.Nina Drndarski, nervne tenzije  

- - SDB SFRJ je optuzena za ubistva ili pokusaje ubistva vise Jugoslovena u 

inostranstvu:  

- - Branko Busic, hrvatski emigrant "zatvorenik savesti "AI, ubijen u Parizu 1978 

godine;Nikola Milicevic, politicki emigrant ubijen u Frankfurtu na Majni 1980 

godine; Dusan Sedlar ubijen u Diseldorfu 1980 god; Insat Gervala, ubijen u 

Stutgartu 1983 g; Bondus Gervala, ubijen u Stutgartu 1983 god; Stjepan Durkovic 

ubijen jula 1983 god na Zapadu; Franjo Goreta ubijen u 

- SRN decembra 1980 godine; Rasim Zemljaj, ubijen u SRN maja 1981 godine.  

-  

- -Poznati su slucajevi kidnapovanja Jugoslovena u inostranstvu od strane SDB 

SFRJ ( napred su pomenuti Vlada Dapcevic I Bata Todorovic).Takodje uhvaceni su 

agenti SDB SFRJ u Nemackoj sa imenima 52 Jugoslovena  koje je tamo trebalo da 

likvidiraju,  kod njih su nadjene hemikalije za tu svrhu, otrovi, da stave u stanove 

ili pica , u obliku tableta , ili gasovitog spreja.Zadnjih godina je bilo sudjenje u 

Istambulu, Turska,  agentu SDB SFRJ koji je imao zadatak da tamo na razne 

nacine 

- likividira jugoslovenske gradjane koji tamo zive.  

-  

- Sa pravom se moze postaviti pitanje:"Ako su organi  SDB SFRJ tako drski i opasni 

sa onima koji im ne konveniraju zbog necega ( a razlozi za nekonveniranje u vrlo 

brojni, cesto iracionalni)i koji zive u nostranstvu, sta tek cine sa onima ovde u 

zemlji"?  

- -Radomir Radovic, Beograd, u prolece 1984 godine uhapsen zajedno sa grupom 

posle cega je usledilo famozno sudjenje sestorici, zatim je pusten, i onda nadjen 

mrtav u svome stanu, vlasti rekle da je izvrsio samoubistvo, rodbina optuzila vlasti 

za ubistvo, povela sudski proces, takodje javnost slicn tvrdi  

- -Ivan Zografski, Sarajevo, ciroza jetre, dijabetis, srce  

- -Ivan Pletikosa, Zagreb, nepoznato  

- -Luka Prcela, Split, nepoznato  

- -Hamza Ashlim, Kosovo, nepoznato  

- -Hanetija Avdagic, Bosna, nepoznato  

- -Vlastimir Avramovic, nepoznato  

- -Milorad Novakovic, Zrenjanin, kila. cir na zelucu, teska nesanica, astenija, 

depresija, strajkovao gladju vise puta  

- -Ruska Slavoвa Novakovic supruga Milorada Novakovica, politicki emigrant iz 

Bugarske, bila je po dolasku u SFRJ obilela, imala probleme sa zdravljem i u 

Bugarskoj, u Zrenjaninu pala sa bicikla, i imala tesku povredu mozga, 1980 g u 

zatvoru u Kraгujevcu je umrla, vlasti tvrde da je izvrsila samoubistvo, Milorad pak 

tvrdi  da je ubijena od vlasti  

- -Rexhep Belideme, Kosovo, nepoznato  

- -Selih Behmen, Bosna, nepoznato  

- -Dragomir Stojanovic, nepoznato  

- -Dragisa Paunovic, Beograd, bio tucen  

- -Zoran Matic, Beograd, bio tucen  

- -Eduard Kocbek, Slovenija, preminuo., bio tesko bolestan  

- -Vijekoslav Naglic, Vinkovci, razoren organski i psihicki  

- -Goran Bjedov, Beograd, diskopatija, gastritis, spondiloza, tucen od vlasti  

- -Jovan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku, nesanica  
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- -Zoran Abramovic, Beograd, nepoznato  

- -Dragoslav Dragicevic, Beograd, o njemu se brinuo dok je bo u zatvoru knjizevnik 

Dragoslav Mihailovoic, iz Beograda, je bolovao od srca i vise organskih bolesti, kao 

i od raka grla( pricao mi je D.Mihailovic je da je pijan grdio Tita),  

- -Milorad Belandzic, Beograd, nepoznato  

- -Slobodan Drakulic, Beograd, nepoznato  

- -dr.Josip Zupanov, Zagreb, srce, pritisak, nervi, oc , nesanica  

- -Milisa Dakic, Beograd, rodjak Radomira Рadoviica, sind poznatog cetnickog vodje 

Dakica, nesanica , жалио се на претње здрављу 

- -Branko Pavlovic, Beograd, rak pluca  

- -Milisav Zivkovic, Beograd, oboleo organski  

- -Zoran Acin, Beograd, nepoznato  

- -Mirko Beatovic, Beograd, srce, infarkt, pritisak i druge organske bolesti, rak 

debelog creva, preminuo  

- -Aleksandar Beatovic, Beograd, oboleo  

- -Jelena Beatovic, supruga, organski obolela  

- - Tanasije Mladenovic, nepoznato  

- - -Dinda Petkana Purtic, Beograd, srce, apopleksija, rak debelog creva  

- - -Vinko Zec, Marijanci, Slavonija-oboleo, pretucen  

- -Marko Zivkovic, Beograd, dijabetis, oboleo organski,   

- -dr. Bora Savic, Beograd, srce, nervi, depresija, psiho-somatski poremecaji, gas u 

prostorijiama  

- -Golub Bakic, Beograd, cir u stomaku, teska nesanica,  njegov brat poginuo u 

saobracajnoj  nesreci  

- -Vera Bljajic Karagic, Beograd,  rak dojke, brat srce, otac Dobroslav umro od srca, 

sin poginuo u saobracajnoj nesreci , жали се нѕ претње здрављу, гасом 

- -Jоvanka Kokotovic, Sibenik, Beograd, infarkt, apopleksija, nesanica, KRVNI 

SUDOVI, otac ubijen u zatvoru,  

- -Veljko Dunjic, umro od srca  

- -Jozo Ivicevic, Zagreb, depresija, nesanica  

- -Tonci Marinkovic, Hrvatska, migrena, glavobolja, bio tucen pendrecima po glavi  

- -Djura Bogovic, pluca, oci  

- -Ante Znaor, Hrvatska, tezak oblik cira u stomaku, zeludac  

- -Djuro Perica, Hrvatska, torturisan elektro-sokovima po genitalijama  

- -Tvrtko Milos, Zagreb, premlacivan, torturisan elektro-sokovima  po genitalijama, 

tbc kostiju, anemija, deca u domu, razbijena porodica, otac politicki emigrant  

- -Budisa Drazen, zagreb,cir u stomaku, tbc  

- -Goran Dodig, Zadar, oboleo organski  

- -Lin Veljko, rak pluca  

- -Vasiljka Radicevic, Beograd, depresija, organski obolela  

- -Bikicki Djordje, Radinci-Srem, brutalno premlacivan u zatvorima, bruh, prostata, 

reuma, glavobolja, depresija, nesanica, teska anemija  

- -Milic Roman, Novi Sad, nervi, oboleo organski  

- -Vladimir Dapcevic, Brisel, oboleo  

- -Perovic Mileta, Crna Gora, oboleo organski  

- -KUlasin Radomir, Srbobran, prostata, pritisak  

- -Sepa Svetozar, Novi Sad, premlacivan brutalno, prostata, jetra, srce,  

- -Visic Marko, Zrenjanin, teska nesanica, nervi  

- -M.Sargin, Novi Sad, umro  

- -Zec Nikola, Vojvodina, nepoznato  
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- -Niazi Koc, Gnjilane, zdrav  

- -Lazar Veselinovic, Zrenjanin, premlacivan, teska nesanica, prostata, reuma  

- -Vucic Drago, Beograd, nesanica, cir na 12 palacnom crevu, brat poginuo 1979 g u 

saobracajnoj nesreci  

- -Meliha Salihbegovic, Bosna,  dr. Veselin Music,  Branko Vidovcek, Bosna, 

nepoznato  

- -Jovica Mihajlovic, Beograd, tucen u zatvoru  

- -dr. Dragutin Trumbetic, Beograd, nepoznato  

- -Franc Miklovsic, nepoznato  

- -Mileta Bulat, nepoznato  

- -za sledece osobe se ne zna stanje zdravlja:Zvonimir Kisc-Dubrovnik, Miodrag 

JOksimovic-Z.Aleksic-,Marija Penic-Karlovac, Ivan Zelembre-Osijiek, Nenad 

vasic-Beograd, Marko Kovacevic-, Ivan turundzic, Nikodije Nikic, Guni Sulaj, 

Muhamed S alani, Hasi Maliki, Nedjo Janic-Bosna. Momcilo Janjic, Milomir 

Asanja-Bosna, Vojkan Nesovic, Muharem Hasanbegoviic, A. Curovac, Mirko 

Rajcic, Marko jurkovic, Miroslav Cvetkovic, Mihailo Boskovic, Ante Rakic, I 

- rajnica, Marko Jurakovic, Mirko Rajcic, Kseli Feriti, U Zuli, Skender Hajredin, 

Sabit Veseli, Daut Rasani, Kadri Osmani. 

- ,Hisan Gervala, Sefket Jasar, R.Plana, Avdi Kelendi, Avdil Lebu, Iso DEkaj, 

Sulejman Kukola  

- -Dusan Boskovic, Beograd, srce  

- -Dusan Radovic, Beograd, bolovao od raka, umro  

- -Natasa Tomic, Beograd, cerka profesora Boska Tomica, elektro-sokovi po mozgu, 

otac umro, brat Misa pretucen,slomljena kicma, majka tesko bolesna  

- -Dusan Vukovic, Beograd, umro 1984 godine, u nama nepoznatim okolnostima  

- -Vladimir Bulatovic-Vib, oboleo od vise bolesti, srce  

- -   -Mira Aleckovic, teska oboljenja u porodici  

-   -Jovan Lukic, Sarajevo, cir na zelucu, nesanica, nervne tenzije, astenija, srce, 

posledice progona elektro-sokovima, gas u   prostorijama  

-   -Vera Nikolic, Sarajevo, nesanica, ruinirana  

-   -brat . Sarajevo, ruiniran  

-   -Dusan Sarjanovic, Novi Sad, Novi Sad, premlacivan divljacki na Golom otoku,u 

vojnoj bolnici na Kuniscaku u Zagrebu,   mucen elektro-sokovima po mozgu  

-   -Nikola Sarjanovic, otac, Novi Sad, srce, visok pritisak, imao tbc proces na 

plucima, nesanica, glavobolja, depresija, brat   Mato takodje politicki proganjan, 

poginuo u saobracajnoj nesreci u Splitu 1971 godine, supruga Nikole obolela 

organski  

-   -Radomir Smiljanic, ruiniran  

-   -Radomir Veljkovic, Krusevac, runiran  zdravstveno, imao tcb proces na plucima  

-   Evo podataka o zdravlju onih koji su 1973 potpisali peticiju  za oslobadajnje 

Radomira Veljkovica ,Krusevac, iz zatvora:  

-   -Dragan Veljkovic, Krusevac, infarkt, srce, cir na zelucu, nesanica, anemija, 

astenija, depresijia, itd  

-   -Andjelija Veljkovic, " visok pritisak, oronula  

-   -Jugoslav Veljkovic, Kanada, lose zdravlje, ispred progona napustio zemlju  

-   -Ljiljana Sakan, ima probleme sa zdravljem, rak?  

-   -Radoslav Veljkovic, vise organskih bolesti,  

-   -Sonja Dasic, ruinirana  

-   -Radmila Miloradovic, Bela Crkva,tesko obole,a  

-   -Miodrag Mutavski, Vrsac, srce, cir na zelucu  
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-   -Milen Miladinovic, Krusevac,rak, umro  

-   -JOvanka Miladinovic, Krusevac, organski obolela  

-   -Zoran Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

-   -Ljubinka Veljkovic, Krusevac, runirana  

-   -Radmilo MIliadinovic, Krusevac,pluca  

-   -Dusan Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

-   -Dragomnir Miladinovic, Krusevac, rak na licu  

-   -Dragica Miladinovic, Krusevac, obolela organski  

-   -Radoslav Miladinovic, cir na zelucu, ruiniran  

-   -Zora Nisavic, Bela Crkva, tesko obolela  

-   -Snezana MIladinovic, Krusevac iznurena  

-   -Dobrila Miliadinovic, umorna  

-   -Milija Miladinovic,z drava  

-   Evo podataka o zdravlju jos nekoliko disidenata:  

-   -Slobodan Zivkovic, Beograd, nesanica, nervne tenzije,premlacivan u zatvorma, 

proganjan bio injekcijama,   

-   -Zivojin Zivkovic, Gladjenovac Valjevo, premlacivan, tortura injekcijama,  

saobracajka  

-   -Zivota Zivkovic, isto  

-   -Bozidarak Zivkovic, slicno  

-   -Bozidar Zivkovic, slicno  

-   -Andreja pekovic, srce, nervi  

-   -Rastko Zakic, zdrav  

-   -Mladen Srbinovic, nepoznato  

-   -Nebojsa Popov, iznuren  

-   -cerka Nebojse i supruga, nepoznato  

-   - Andrej Pelikan, iznuren  

-   - -Milic Stankovic, oboleo  

-   - Marijana Petkovic, nepoznato  

-   - -Miroslav Visic, nepoznato  

-   - -Ivan Stojanovic, ruiniran-brat ubijen  

-   - Dusan Pokorni, iznuren  

-   - -Olga Jeftic, iznurena  

-   - -MIlan Dimitrijevic, zdrava  

-   - -Ljubica Dimnitrijevic iznuren  

-   - -Mladen Dimitrijevic, iznuren  

-   - -   - Za sledece osobe ne znamo podatke o zdravlju: Dragutin Stepanovic, Serif 

Aslani, Gofur Loku, Ksavit Barjaktari, Skifiri   Mitati, Ebili Lazim, Ksaladin 

Rustemi, Fadil, Blaki, Shetki shitri, Remzi Ljusi, Hali Ismaili,i Sabri Lusa, Bislim 

Ahmeti, Daut   rasani, ( za poslednij 5 zatvorenika uimamo podatke da su bili 

premlacivani), Iksim hota, bio torturisamn, Bejtulah hatimi 

-   takodje, dr. Ante Kovacevic , Dragan Бogdanovski, Ismet Кasumagic, Edhem 

Bicakcevic, Dervis Djurdjevic,  

-   -  

-              Zakljucak: U prilogu su dati podaci o zdravlju  oko 600 osoba, za ogromnu 

vecinu je data bilo kakva informacija o zdravlju,   svesni smo da nismo imali tacne 

podatke, i da su ovo nedovoljni i nepotpuni podaci.  

-            Uprkos navedenih objektivnih ogranicenja u prikupljanju podataka o 

zdravlju ove populacije, sto se tice primenjene   metodologije, ipak smatramo da je 
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prikupljeno dovoljno podataka da bi se mogla steci kakva takva predstava o 

zdravlju   ovih kategorija gradjana.  

-            Jasno je da su skoro svi"politicki zatvorenici"tesko oboleli, da su mnogu 

umrli u zatvorima ili po izlasku otuda. Sto se tice   kategorija" disidenti""borci za 

ljudska prava" itd,  vidljivo je da je i njihovo stanje zdravlja vrlo lose, daleko .losije 

nego li   vecine gradjana.  

-                Observirajuci podatke o zdravlju ovih kategorija gradjana , zapaza se 

narocito prisustvo sledecih oboljenja: infarkt i srcana   oboljenja, kardiovaskularne 

bolesti, krvni pritisak, dijabetis, bubrezi, jetra, cir u stomaku, nervne i dusevne 

bolesti, nesanica,   depresija, astenija, anemija, glavobolja, povecan broj 

tuberkuloze. Ima i daleko vise pojave raka nego li kod drugih.  Registruje se 

drasticno veca prisutnost saobracajnih udesa, svakojakih traumatizama, 

svakojakih drugih udesa, I   samoubistava, nego li kod ostale  populacije.  

-              Vodeci racuna o prednjem predlazemo nadleznim drzavnim organima 

sledece:  

-   -da stvore jednu drzavnu komisiju  

-   -ona bi trebala da podrobno ispita  stanje zdravlja politickih zatvorenika i uzroke 

istoga  

-   -da pokrene postupke da se isto popravi i uslovi zivota i mediciniske nege u 

zatvorima  

-   -da se omoguci njihovo lecenje  

-   -da se stavi na dnevni red pitanje zloupotreba sa zdravljem i politizacije medicine 

i uzmu obzir zalbe mnogih da su im vlasti   nanale stete zdravlju zbog njihovig 

angazmana na unapredjenju ljudskih prava  

-                 Zelimo ovoga puta da ukazemo na duboko uvrezenu predstavu u svesti 

organa vlasti  o politicki nekonformnim osobama   koje su vidjene nazalost sasvim 

pogresno , kao krajnje drustveno  opasne  i kao takvi stavljeni van zakona, kao  

"leprozni".To vuce korena jos iz ratnih dana II Svetskog rata i poratnih dana 

obracuna sa "reakcijom".Nazalost ovde se   stanje ne menja. Zahtevamo da se 

izmeni stav i predstava i postupci prema svim ovim kategorijam,a gradjana.  

-                Upozoravamo da se nastavlja lakirovka( ukrivanje istine). Ove osobe su 

dobronamerne najcesce i njihove kritike ukazuju na   ono sto ne valja i sto treba 

poboljsati. To je dragoceni izvor informacija o nesavrsenosti drustva. Umesto da to 

bude   usvojeno, njih satiru. Cime se ukrivaju dekadencija  i njeni uzroci,i 

sprecavaju korektivne mere, i ubrzava propadanje na   svim nivoima, sto vodi u sve 

dublju galopirajucu krizu, rastakanje i raspad zemlje i sve moguce tenzije.  

-  

-   NAPOMENA AUTORA( 28.0.8.2011 godine):  

-  

-           Danas je stanje zdravlja vecine vrlo lose, mi smo jedna od najbolesnijih ( i 

najstarijih) nacija ne samo Evrope nego i sveta.  Uzroci su prikazani u podacima o 

zdravlju ovih gradjana- to je uzelo maha.Nacija danas bukti u pozaru losih 

procena. I   zdravlje vecine i dalje propada, mnoge od ovih osoba su prerano umrle. 

Danas je zdravlje mnogih politicara jos gore nego li   onda. Mnogi su umrli ili 

njihovi srodnici.  

Борбу настављам:  

Документ број 336 В. 
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Томислав Крсмановић                                                                     15.9.2011. године 

Покрет за заштиту људских права, председник 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 

Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 

Министарство унутрашњих послова Србије 

ТЕРОРИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ  ВАШИХ  САРАДНИКА . 

Дозволите да Вас потсетим, а Ви мене добро познајете као борца за људска права јер 

смо комуницирали док сте Ви били врло блиски Слободану Милошевићу 1990-их 

година, да сам ја уложио свој живот и да сам се жртвовао за демократију, а да сада у 

старијим годинама када бих требао да живим у миру  и уживам плодове свога труда, 

сам  изложен продуженим ускраћивањима мојих права, лошим проценама и 

неоснованим сумњичењима од стране Ваших сарадника, као и у време када сте Ви 

били високи функционер Слободана Милошевића.. 

Органи Полицијске управе града Београда  су  ме последња три месеца током ове 

године позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то 

Тривић из ОУП Нови Београд  3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из Полицијске 

управе Београда 17 ,19 и 22 августа ове године. Указујем на кључну чињеницу, иста 

ова Полицијска управа града Београда је покушала да ме без законског основа приведе 

и утамничи на неодређено време марта 2008 године.  

Сарадници вашег министарства систематски опструирају мој рад на компјутеру, дана 

19 августа ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D/:Tomislav, Milenium, My 

documents, у коме се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, 

интервенисао је Миша Ивановић експерт за рад на рачунару, радио је два дана, 

проверио је фајл на вирусе, није их било, проверио је диск, меморију све је било како 

треба. Каже да не може да установи разлог зашто се то десило.Фајл је на крају 

прорадио,  изгубио сам два дана и платио 3.000 динара. Дана 5 септембра се десио исти 

проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 11 септембра, додао је 

нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је било у реду. 

Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. Годинама сам мeњао  компјутере, 

дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, сваки дан исто. 

У више наврата сам последњих неколико година био нападнут физички , претили у су 

ми преко интернета, телефоном, искључивали телефон, факс, систематски годинама 

праве сметње  раду на ПЦ и интернету, мојој незапосленој сестричини Валерији Дашић 

( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три године мужа Слободана Двокића ( 

борио се против албанске мафије), она је без прихода и мора да издржава 17 годишњу 

ћерку ( била жртва претходног поретка), мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 

12.000 динара ( такође жртва  претходног поретка), моја сестра Нада Иванковић 

mailto:Pokret@eunet.rs;
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Крсмановић ( 1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара,  Ауторска агенција није 

јој уплатила 17 година радног стажа ( такође жртва претходног поретка), умрла је јер 

није могла да плати лекарима мито за смештај у болницу.  

Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду 

број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први 

општински суд у Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр..  7178/08П.бр. 11426/97, VII.П 

.бр.176/2001, XIXP 2082/2000, XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, 

Четврти општински суд у Београду Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други 

општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком Србија, Извршна дирекција регије 

Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 03.8.2005 године, Београд, 

Допис Телекома број  35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 

Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја 

сестричина, мој брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у 

дуговима, живимо од чекова, повремено гладујемо.  

А за то време ја морам стално да плаћам поправке, адвокате, мене свакодневно 

пљачкају ваши обесни и неразумни сарадници. 

Зар је на свом месту да поједини ( преживели) прогонитељи, већина су превремено 

нестали, који су нас унесретили, буду милионери, или милијардери, а да ми 

гладујемо?!  

На делу је  методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, 

финансијско исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја 

покушаја тихе ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се 

спроводи превасходно кроз изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада 

на моје здравље. 

Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта 

је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и 

остарели грађани су неспособни да се бране  да привређују и да се оплођавају. А да 

мафијаши сачувају нетакнут STAUS QUO. 

Сваки упућени појединац ће се запитати о чему се овде ради?  Ви сте мене оптуживали 

крајем 1990-их година да сам издајник и страни плаћеник, постоје докази, што су тада 

громогласно пренела медија, и да штитим Албанце!  

Данас ми се ставља од Ваших сарадника на терет да сам српски националиста и да сам 

против Албанаца и независног Косова!  

А ја никада нисам био ни издајник, нити шовиниста, једноставно ја сам патриота , 

залажем се за Објективност и Исправне процене, за поштовање чињеница и Закона. Ја 

се залажем за Помирење, Праштање, у мојим књигама и јавним списима нигде нисам 

помињао идентитет починиоца, сматрајући то за врло штетно, јер су нам данас 
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потребни слога а не свађе, истичем одувек да нас окружење завађа. Вас лично сам 

подржавао и нову реформисану СПС која постаје модерна европска странка Левице. 

Нажалост, ваши сарадници, често млади људи без искуства у политици, које старији 

злонамерни и површни, оптерећени деценијским лошим осветољубивим навикама, 

могу лако злоупотребити против поштених грађана, моју смиреност и промишљеност 

погрешно процењују као слабост, и одговарају острашћеношћу.  

Знајте да се томе радују наши непријатељи којима је циљ метеж у Србији, где год могу 

да завађају и да га направе. Не дозволите да Ви лично будете слепо оруђе у њиховим 

рукама? 

Ваши сарадници преносе да ја узнемиравам јавност мојим текстовима! Значи они могу 

да ми руше живот и мојим ближњим, а ја не смем то да саопштим, немам право да се 

браним. Њима све смета, бавим се од 2004 године развојем туризма на Дрини, постигао 

сам значајне резултате ( питати гђу Раду Тријић, Началника Општине Љубовија, 

тел.015-661940,661411), за цело ово време ме ваши сарадници драстично опструирају.у 

овоме пројекту. Значи, њима смета економски опоравак Србије. Разуме се њима 

сметају и моји поступци за обештећење, рехабилитацију и реституцију, писање књига, 

да будем искрен и отворен: сметња је српски народ, али већина од њих, дилетаната, о 

томе немају појма.  

Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о 

мени на Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих 

бројних књига, научних текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и 

ван ње, добитник сам неколико значајних међународних признања, писац више 

запажених књига, научни радник који објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим 

научним часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА, Kena Schoollland , 

професор  Хаваи Универзитета САД и специјални саветник председника САД се 

обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку Цветковићу од 23 јануара 

2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије од 11 септембра 

2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 новембра 1995 

године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, председник 

Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 

појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и 

друге.  

Не оптужујем полицију паушално, него нечасне незналице појединце, наша полиција 

опстаје у врло тешким условима, огромна већина полицајаца су на свом месту. Али 

нажалост има и изгредника н шта овога пута указујем.  

Тачно је да провале и криминал бујају јер нема довољно полицајаца, али је још тачније 

да се спроводи замена тезе, значајни полицијски ефективи се баве врло великим бројем 

поштених птариота, уместо да се баве провалницима. ( на делу је превара полиције, да 

тако буја криминал и руши подмукло Србију-Ви би то требали да прозрете). 

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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Мени је у круговима Вишег суда у Београду дискретно комуницирано да је мој Захтев 

за обештећење (Апелациони суд у Београду број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши 

суд у Београдау П.бр.2228/10 ) одбијен, сада је пред Апелационим судом у Београду, 

зато што су интервенисали утицајни појединци из полиције.Сасвим логично, па они ми 

сада прете утамничењем, то су непоправљиви осветољубиви преступници из 

прошлости, који нажалост могу то да чине и дан данас, јер имају подршку оних снага 

мрака које желе овде да овековече безакоње и хаос, и да тако дефинитивно изнутра 

подмукло разбију и уруше Србију.. 

Убеђен сам да сте прозрели у суштину догађања у овом делу света. Владају велике 

западне силе, сви ми овде треба да будемо скромни, да исправно процењујемо, да 

будемо сложни и понизни у нашој ништавности. Кажем ништавности, желим да кажем 

да будемо реални, да Великим не гурамо прст у очи, али то не значи да капитулирамо, 

напротив, када смо приземљени, лакше ћемо се изборити. А не да се кочоперимо, а не 

да '' властодршци'' ( капои) тупоглаво киње народ, умишљајући да су моћници, а ми 

бивамо у очима света виђени као примитивни урођеници, '''глупи недорасли Срби који 

се самоистребљују''. Чувајмо се Данајаца  ( суседног гео окружења) када нам поклоне 

дају, на властима лежи огромна одговорност, њима су дати повољни медени услови 

живота, од њих се подмукло заклања стварност, да их тако пасивизирају, а за то време 

страдају народ и држава. 

Ви се налазите на врло одговорној позицији у врло сложеним и тешким временима, 

Вама није нимало лако, радите савесно и часно Ваше задатке, то ће бити Ваш најбољи 

одговор. 

Захтевам од Вас да будете тако љубазни да анулирате интервенције моћника , сада код 

Апелционог суда (број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године), да ШТО ПРЕ будем 

обештећен. Да могу да преживим. 

Уколико не буде тако, ја ћу бити принуђен да се свим законским ненасилним 

средствима борим, више него ли икада, против свих оних који блокирају моје 

обештећење и моја права.Знајте да ће моја борба бити жестока, жешћа него ли у време 

моје борбе против злоупотребе психијатрије 80-их и 90-их година прошлог века., 

Биће,како каже Адам Михњик,  ''као бомба бачена у септичку јаму, неки ће нестати, 

други бити тешко оштећени, а сви ће бити спрљани''.  

Шта нама данас тако нешто треба? Нама данас требају смиреност и слога. Они који 

данас раде против тога су наш највећи непријатељи. Немојмо дозволити господине 

Дачићу да мене користе да овде завађају и стварају метеж, а то чине они плаћеници 

који су дали налог суду да мој захтев одбије ( сада се налази код Апелационог суда), 

који на мене нахушкају неискусне полицајце, да ме тако разјаре, да ме 

инструментализуј да овде стварам тензије и пометњу..  

Уместо да се борим за преживљавање сродника који гладују, за развој туиризма, да се 

бавим лепом књижевношћу, ја морам да се прегањам са ноторним незналицама, са 
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оним који не схватају о чему се ради са мном, и са свима нама  у Србији. А Ви 

разумете.  

Очекујем од Вас да такве предупредите. Очекујем да спречите оне који опструирају 

мој захтев за обештећење. 

Томислав Крсмановић 

Документ број 336 Г. 

 

Злоупотреба службеног положаја од стране  Жељка Трикића  службеника 

Полицијске станице Нови Београд, Полицијске управе за град Београд, у 

поступку по захтеву ПРВОГ ОЈТ-КТР 3051/11. 

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

Жељко Трикић, налажући ми да што пре дођем на информативни разговор , што чини 

по налогу вашег тужилаштва у предмету КТР 3051/11, поводом моје пријаве против 

особа која су угрожавале моја права, тврди да само извршава ваше наређење.. 

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

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

патролу да ме приведу насилно. 

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

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

се мој поднесак објективно испита и поступи по закону, него да је на делу 

застрашивање и шиканирање, због разлога које ћу касније објаснити, одлучио сам да 

бих избегао овај неугодан разговор, да обуставим поднесак КТР 3051/11.  Што сам 

учинио :ПРИМЉЕНО у Првом основном јавном тужилаштву 06.12. 2011 године. 

Истога датума сам доставио вама допис којим вас обавештавам да сам анулирао мој 

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

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

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

јавни тужилац госпођа Маја Вадњал била отсутна, обавио разговор са њеним 

сарадницама објашњавајући им о чему се ради, и да не желим да се одазовем позиву, 

додајући да сам предмет КТР 3051/11 анулирао. Оне су ми казале да ја нисам обавезан 

по закон да се одазовем на овај позив, утолико пре што сам предмет анулирао. 

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

мога компјутера:Recipient name Gospodin Ţ.Trikić, Start time: 6.12.2011 godine, 

16.3.Recipient number: 3008143. 

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

уручила ми позив за информативни разговор дана 13.12.2011 године у 11 часова у 

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

Трикића , на телефон 3008143, за ПС Нови Београд, Start Time Dec.10 12:28 PM, Pages 

2, Result:OK, са приложеном ЛЕКАРСКОМ ПОТВРДОМ О НАСТУПАЊУ 

ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ издатом од др.Мартиновић из Дома здравља Савски 

венац, од 9.12.2011 године, Број:4551, да сам услед болести привремено спречен за 

било какве активности у времену од 5-7 дана, што значи да ћу услед болести бити 

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

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

поднеску КТР 3051/11, и саопштити г.Трикићу благовремено да ме не позива 13 

децембра нити касније. 

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

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

наврата обраћао поднесцима и вашем тужилаштву.  

Ја сам све досадашње позиве Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 

образложењем да нису  у складу са законом и да нисам на то обавезан по закону . 

У Позиву Трикића за 13 децембар ,је назначено Упозорење да ћу у случају 

неодазивања бити принудно доведен: У случају Вашег неодазивања по овом позиву 

бићете принудно доведени на основу члана 226 , ст.1 .  ЗКП-Закона о кривичном 

поступку, који гласи :Окривљени, оштећени, оштећени као тужилац, приватни 

тужилац, бранилац, законски заступник, пуномоћник, сведок, вештак, тумач и стручно 

лице ,без обзира на исход кривичног поступка, сносе трошкове свог довођења, 

одлагања доказне радње или главног претреса и друге трошкове поступка које су 

проузроковали својом кривицом, као и одговарајући део паушалног износа. 

Овакво образложење не даје право насилног привођења, него само објашњава о 

наступајућим трошковима због тога.  

Мени је од оба полицајца саопштено да ме позивају на разговор по захтеву ОЈТ 

Општинског јавног тужиоца предмет КТ-3051/011, који захтева да се са мном  обаве 

разговори ради расветљавања  мојих поднесака.  

Према члан 46.ЗКП, став 1: Полиција и други државни органи надлежни за откривање 

кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. 

Дакле, у овоме случају они би требали да по вашем налогу кроз разговор са мном дођу 

до додатних података те да олакшају рад ОЈТ у вези мојих поднесака. 

У пракси према мени органи Полицијске  управе Београда, не обављају ове задатке , 

него злоупотребљавају своја овлашћења позивајући се на захтев ОЈТ, да би ме тако 

полицијски ме малтретирали и изрицали врло опасне претње, што ће даље бити 

приказано.  

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

пружа подршку владавини права свима пружа заштиту њихових права и слобода; чл. 2: 
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Придржава се закона, Устава и међународних конвенција, сузбија незаконитост; Члан 

13. Штите свакога од незаконитих поступака, поштују достојанство  права грађанина. 

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

обавештење не сме се поново позивати из истога разлога. А мене они упорно позивају.  

Зашто не позивају лопове, провалнике , разбојнике и убице полицајаца 

њихових колега, него се баве са мном?  

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

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

малтретирају ме и прете ми и застрашују ме.. Тако, поменути полицајац  Медојевић је 

мени саопштио 22 августа о.г.м, : 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил 

адреса из који се ништа не види 

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

застарели. 

 

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

тачније у мојој ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у Београду предатој 

31.1.2011 године налазе прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама 

које ми прете. А када је у питању Телеком, Извршна дирекција Београд, наш број 

118252, Београд, ја сам добио од њих неколико потврда да су регистровани претећи 

позиви на мојброј телефона 3511829, не само 2005 године, него последњи пут маја ове 

године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на њихов захтев.Ја 

сам  доставио судским органима и МУП- прецизне документоване податке о онима 

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

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

информативне  разговоре. 

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

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

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

него по туђој наредби. 

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

САД: www.isil.org, као што ћете видети ja сам добитник значајног ИСИЛ-овог 

признања Bruce Evoy Memorial Award, и на личном сајту 

www.tomislavkrsmanovic.comВажим за врло смирену особу , залаже се за исправне 

процене и помирење.  

На делу је покушај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

http://www.isil.org/
http://www.tomislavkrsmanovic.com/


2577 
 

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

Београда и наведеним полицајцима, да у будуће истражне радње са мном у мојим 

предметима обављају искључиво органи ОЈТ. А никако не полиција. 

Изволите обавестити г.Трикића да је поднесак КТР 3051/112 анулиран, и 

да сам му доставио лекарско уверење о спречености, и да ме више никад не позива. 

Уједно, још једном захтевам од вашег ОЈТ да истражне радње са мном убудуће 

обављате ви, а не полиција.  

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

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

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

удруженом криминалу смета. Познат сам по објективности и одмерености, по залагњу 

за исправне процене и мирење. Зато ће моја борба за моја права ће бити из дана у дан 

све енергичнија и промишљенија. Победа ће бити моја. То знају они који мене познају 

још од 1970-их, 1980-их, 1990-их, међу њима је било, или још има, ист инских 

разбојника и убица, они су отерали превремено у гроб моју сестру. Неки  су 

превремено нестали, али има још и живих. 

С'поштовањем.. 

Томислав Крсмановић                        у Београду 10.12.2011 године. 

 

Документ број 336.Д. 

-13 дцембар 2011.године. PRESUDA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU 

Gţ.br.1321/11 od 13.12.2011 godine.НАКНАДА ШТЕТЕ. 

 

 

Republika Srbija 

Apelacioni sud u Beogradu. 

Gţ.br.1321/11 

Dana 13.12.2011 .godine. 

B E O G R A D. 

 

                                      

                                                            U  IME  NARODA 
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APELACIONI  SUD  U  BEOGRADU  , u veću sastavljenom od sudija Tamare Uzelac 

Đurović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Sanje Lekić, ĉlanova veća, u parnici 

tuţioca Tomislava Krsmanovića , iz Beograda, ul.Stanka Paunovića 70, protiv tuţene 

Republike Srbije, koju zastupa Republiĉki javni pravobranilac, iz Beograda, 

ul.Nemawina br.22-26, radi naknade štete, odluĉujući po ţalbi tuţioca izjavljenoj protiv 

presude Višeg suda u Beogradu  2P br.222872010 od 17.11.2010 godine , u sednici veća 

odrţanoj dana 13.12.2011 godine, doneo je  

 

                                                            P R E S U D U 

ODBIJA SE kao neosnovana ţalba tuţuioca i POTVRĐUJE presuda Vše suda u 

Beogradu 2P.br.222872010 od 17.11.2010.godine 

 

                                                          O b r a z l o ţ e n j e. 

Pobijanom presudom odbijen je tuţbeni zahtev tuţioca Tomislava Krsmanovića  iz 

Beograda, kojim je traţio da se obaveţe tuţena Republika Srbija,  da tuţiocu na ime 

nematerijalne i materijalne štete isplati ukupan iznos od 21.392.800, 00 dinara;od ĉega 

na ime nematerijalne štete iznos od 13.120.000,00 dinara  i to za pretrpljene fiziĉke 

bolove 370.000 dinara, za pretrpljene duševne bolove 2.540.000,00 dinara, na ime 

povrede ĉasti  ugleda, 4.750.000,00 dinara, , na ime povreda sloboda i prava liĉnosti 

2.970.000,00 dinara  za pretrpljeni strah 2.490.000,00 dinara; a na ime materijalne štete 

ukupno 8.272.800, 00 dinara, i to za umanjenje imovine-obiĉne štete 6.862.000,00 

dinara, gubitak zarade 500.000 ,00 dinara, i za spreĉavanje povećanja imovine-izmakle 

koristi 910.000,00 dinara, te na ime meseĉne rente 12.475,00 dinara, svakog meseca ( 

stav drugi izreke). 

Protiv navedene presude tuţilac je blagovremeno izjavio ţalbu iz ĉije sadrţine proizilazi 

da istu pobija iz svih zakonskih razloga propisanih odrebom ĉl. 360 st.1 ZPP. 

Ispitujući pravilnost pobijane presude u smislu odrebe ĉl.372 ZPP ( ’’ Sluţbeni glasnik 

RS’’, br.125/04 , sa kasnijim izmenama i dopunama) Apelaconi su je našao 

- da ţalba nije osnovana. 

 

       Prema stanju spisa tuţilac je traţio da se utvrdi graĊanskoravna odgovornost 

tuţene povodom razliĉitih ţivotnih dogaĊaja –u okviru kojih su organi  tuţene kao i 

odgovorna lica drugih pravnih subjekata nezakonito delovali protiv liĉnih i imovinskih 

interesa tuţioca, usled ĉega  je on trpeo materijalnu i nematerijalnu štetu . U svim tim 

dogaĊajima tuţilac navodi sebe kao oštećeno lice i detaljno opisuje ko, kada,  kako je 

vršio povredu njegovih graĊanskih prava, i sloboda. Svoje navode  tvrdnje tuţilac 

dokazuje mnogobrojnim pisanim dokazima uz istovremeno predlaganje izvoĊenja i 
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drugih dokaza na okolnosti deliktne odgovornosti tuţene.U odnosu na tako postavljen  

zahtev, tuţena je osporila njegovu osnovanost isticanjem prigovora zastarelosti 

potraţivanja i nedostatka pasivne legitimacije. 

Odluĉujući  o zahtevu tuţioca, prvostepeni sud je zakljuĉio da se pred sudom ne moţe 

dovoditi u pitanje pravilnost i zakonitost pojedinaĉnih pravnih akata na osnovu kojih 

su sudski , upravni i drugi organi vlasti odluĉivali ili rešavali o pravima i obavezama 

tuţioca. Drugim reĉima, pvostepeni sud objašnjava neosnovanost zahteva tuţioca 

pretpostavkom pravilnosti i zakonitosti konkretnih pravnih akata, koji su predmet svog 

odluĉivanja imali liĉna i imovinska prava i obaveze tuţioca. Kako su ti akti stekli 

svojstvo pravosnaţnosti , više se ne moţe dovoditi u sumnju njihova punovaţnost ; 

naprotiv nastupanjem tog svojstva , uzima se da je pravni akt zakonit i pravilan, te da 

svaka neprijatnost, nelagodnost ili drugi teret od njegove primene na subjekte prava 

nema karakter štete u pravnom smislu reĉi već predstavlja pravnu posledicu sa kojom 

se suoĉava uĉesnik pravng postupka. Posmatrano sa aspekta  instituta naknade štete, 

navedeno shvatanje prvostepenog suda je taĉno, ali nedovoljno da se njime rešava ovaj 

sluĉaj pošto tuţilac ne traţi samo naknadu štete zbog nepravilnih i nezakonitih 

pojedinaĉnih pravnih akata tuţene koji su bili usmereni protiv tuţioca , već traţi 

iodgovornost tuţene  za nezakonite materijalne radnje njenih organa. 

Kod tako postavljenog zahteva, nedovoljno je objašnjenje prvostepenog suda da su 

organi tuţene zakonito postupali pošto se za materijalne radnje ne podrazumeva da su 

preduzete u skladu sa zakonom, već na tuţenoj leţi obaveza obaranja pretpostavke 

protivpravnosti deliktne radnje, a naroĉito u sluĉaju kada oštećeno lice dokaţe radnju i 

posledicu štetnog dogaĊaja. S ’obzirm da su ostale nerazmotrene materijalne radnje i 

postupci organa tuţene i njenih zaposlenih lica prema tuţćiocu, to se moţe reći da je 

prvostepeni sud preuranjeno zakljuĉio da tuţena ne snosi odgovornost za te akte tuţene. 

MeĊutima, kada bi se zanemario ovaj propust prvostepenog suda,  kad bi prihvatili da 

je tuţena odgovorna za štetu, koju je tuţilac pretrpeo , ni u tom sluĉaju ne bi bil 

odgovornosti tuţene pošto se ona od zahteva tuţioca branila isticanjem prigovora 

zastarelosti potraţivanja. Ovaj materijalnopravni prigovor nije doveo do gašenja 

obligacije, nego je prouzrokovao gubitak prava tuţioca da prinudnim putem naplati 

potraţivanja naknadne štete. Naime, kako je od prvog štetnog dogaĊaja iz 1963 godine 

do zadnjeg iz 2000 godine , proteklo 37 godina , a nakon toga još 8 godina do podnošnja 

tuţbe , to je ovaj sud na utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primenio materijalno 

pravo tj.odredbu ĉl.376 ZOO i izveo isti pravni zakljuĉak kao prvostepeni sud ( o 

neosnovanosti tuţioĉevog zahteva za naknadu štete zbog izvesnih radnji ili propusta 

organa tuţene i lica koja su kod nje zaposlena), samo što za taj zakljuĉak daje razlge 

zbog kojih je i prvostepeni sud  sa aspekta navedene odrebe ZOO, trebalo da odbije 

zahtev tuţioca. Što se tiĉe tvrdnje tuţioca da njegovo potraţivanje nije zastarelo ovaj 

sud je imao  u vidu, ali joj nije pridao pravni znaĉaj, na koji kazuje tuţilac, s’obzirom 

da tuţilac nije dokazao da mu je izvršenjem kriviĉno dela priĉinjena šteta ( kako bi se 

primenile odredbe ĉl.377 ZOO), niti je dokazao postojanje drugih ĉinjenica podobnih 
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da sa aspekta institut ptrekida  zastoja roka zastarelosti dovedu do tih pravnih 

posledica. 

Dakle, tuţilac je bio stranka u razliĉitim pravnim postupcima  oni su se vodili povodom 

njegovih liĉnih i imovinskih dobara ili su icirani zbog sumnje u njegovu prekršajnu ili 

drugu vrstu pravne odgovornosti . Svi pravosnaţno okonĉni postupci sami po sebi ne 

predstavljaju osnov za nastanak novog subjektivnog prava- naknada štete, bez obzira 

što je tuţilac bio izloţen npr.gubitku vremena, raznim nelagodnostima, novĉanim 

izdacima i razliĉiim drugim rashodima i teretima , jer su svi graĊani ( pa i tuţilac)  

duţni da snose posledice pravnih postupaka u kojima su uĉestvovali i nisu uspeli sa 

svojim zahtevima ili koji su voĊeni protiv njihove volje radi utvrĊivanja obaveza ili 

pravne odgovornosti. Naime, drţava i njenui organi su nadleţni da odluĉuju  o pravima 

i obavezama pravnih subjekaa tj. da na inicijativu stranaka ili po sluţbenoj duţnosti 

primenjuju zakone i druge podzakonske opšte akte u rešavanju upravnih stvari, 

graĊanskopravnih i kriviĉnih sporova, itd. U vršenju tih nadleţnosti  drţavni organi su 

duţni da poštuju naĉelo zakonitosti , koje podrazumeva da je pojedinaĉan pravni akt 

donet u skladu sa procesnim i materijalnim zakonima. Kada konkretan pravni akt 

postane punovaţan ( u formalnom i materijalnom smislu reĉi) , za njega se radi 

opštepravne sigurnosti, dalje pretpostavlja da je pravilan i zakonit, pa se u tom smislu 

smatra da je npr. drţava pravilno postupila kada je odbila pruţanje pravne zašite u 

sudskom sporu, negativno rešila upravnu stvar, utvrdila prekršajnu, deliktnu ili 

kriviĉnu ogovornost, itd. a da nezadovoljni uĉesnici tih postupaka ( zbog gubitka spora 

ili utvrĊene odgovornosti) ne stiĉu novo subjektivno pravo na naknadu štete,  sem 

ukoliko se od strane tih lica dokaţe da su u okviru tih postupaka preduzimane 

nezakonite materijalne radnje koje bi mogle biti osnov deliktne odgovornosti). 

MeĊutim, u pogledu te vrste nezakonitosti, i njenih eventualnh posledica, tuţena se 

uspešno branila isticanjem prigovora zastarelosti i time otklonila potrebu da raspravlja 

o njenoj deliktnoj odgovornosti, i iz nje proisteklog prava na naknadu štete. TalkoĊe 

tuţena nije pasivno legimisana da tuţiocu nadoknadi štetu povodom nepoznatih  

pretećih poziva koji su mu upućeni u toku 2008 godine, kao i za druge radnje i postupke 

preduzete od strane trećih lica.U odnosu na te i druge sliĉne sluĉajeve navedene u tuţbi 

( npr. nanošenje štete  tuţiocu u periodu od 2002 do 2006 godine, od strane kriminalaca 

iz Rakovice( ) odgovornost treba da snose uĉinioci tih radnji , a ne tuţena koja nije 

pasivno legitimisana da odgovara za postupke trećih lica već samo za prtivpravne 

radnje njenih organa  njihovih zaposlenih, .Najzad tuţioc tvrdi  da su policijski organi 

tuţene u toku 2008 godine pokušali da ga prinudno u nezakonito hospitalizuju i da su u 

tu svrhu zloupotrebili institut tzv.informativnog razgovora , ali po shvatanju 

drugostepenog suda tuţena ne odgovara  ni za taj sluĉaj pošto graĊansko pravo ne 

poznaje odgovornost za pokušaj prouzrokovanja štete tj.za deliktnu radnju koja je 

izvršena , a nije prouzrokovala štetnu posledicu. Da su tuţioca npr. pripadnici policije 

zadrţali ili neosnovano lišili slobode , tek u tom sluĉaju bi se eventualno raspravljalo o 

deliktoj odgovornosti tuţene. 
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Sa razloga što je našao da je ĉinjeniĉno stanje u ovoj parnici pravilno utvrĊeno  i da je 

na isto pravilno primenjeno materijalno pravo, kao i da nije poĉinjena ni jedna od 

bitnih, povreda odredaba parniĉng postupka iz ĉlana 361 stav 2 3 ZPP , Apelacioni sud 

je shodno ovlašćenju iz ĉlana 375 3 ZPP u vezi ĉlana 373 stav 1 taĉka 2 3 ZPP ţalbu 

tuţioca odbio kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu u stavu prvom izreke; a 

potvrĊena je i odluka o troškovima parniĉnog postupka sadrţana u stavu drugom 

izreke, jer je prvostepeni sud na pravilno i potpuno utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno 

primenio odr5edbe ĉl 149 i ĉl 150 ZPP. 

Obvaj su je imao u vidu sve ţalbene navod tuţioca , ali je našao da se istima ne dovodi u 

sumnju pravilnost i zakonitost pobijane presude. 

 

                                                                                       PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA 

                                                                                            Tamara Uzelac Đurović, s.r. 

 

Za taĉnost otpravka. 

Upravitelj pisarnice 

Svetlana Antić 

 

 

У Београду, 1.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  

-Документ број 336 Ђ 

-13 децембар 2011.годикне. Prvi osnovni sud u Beogradu 

Posl.broj 10.I-10133/2010 

Заплена архиве 2000.године. 

Postupak traje već skoro 11 godina, stvari su potpuno jasne i pravno validno dokazane i 

procesuirane u prethodnim   postupcima u Prvom opštinskom sudu, zatim i Ĉetvrtom 

opštinskom sudu i Prvom osnovnom sudu. Stalno vam šaljem odgovore na vaše 

jednoliĉne dopise.Ja sam kazao što sam imao, ništa novo nemam a dodam. 

Aprila 2000 godine je se uz podršku MUP-a Stari Grad ( Bjeletić), nasilno uselio u naše 

prostiorije  Dragan  Zdravković zvani Panter ( Šarov, on je izgleda ubijen, MUP odbija 

da da precizne  podatke o njemu). Zatim je došao veliki kamion MUP-a i sve odneo.  
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Ja sam blagovremeno podneo zahteve sudovima, oni nisu blagovremeno reagovali, i 

nezakonito su postupali na druge naĉine, što se vidi iz dosijea u vašem sudu. 

Postupak se vrti u krug već 11 godina.  

Vi branite neodbranjivo, oteta arhiva mora biti vraćena, ili plaćena ošteta. Vaš sud ţeli 

da dokaţe perpetum mobile: bila arhiva, pun ogroman kamion odneo, nema arhive, nije 

je ni bilo. 

Izgleda da je Panter preminuo, pojedini uĉesnici takoĊe, ili oboleli,i njihovi srodnici, 

pogledajte sve sudije koje su neslavno uĉestvovale u ovom dosijeu. Treba izvući pouku 

iz slagalice. Spas nje u varanju, nego u ispravnim procenama. Sve drugo vodi u ambis. 

Bezakonje je put u individualno i kolektivno samoubistvo. Sudije su sramota Srbije, 

njihovo neznanje politike i nisku svest naši neprijatelji zloupotrebljavaju da ruše 

Srbiju. 

POBEDA ĆE BITI MOJA! Moţda Vas neće biti, biće neki drugi sudija. Ĉemu sve to?  

 

. Документ број  336 Е. Интегралан текст. 

-2011.године. Томислав Крсмановић:  ОНИ ВЛАДАЈУ СРБИЈОМ.  

Србија најзад да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку 

огромну подземну депонију, која канибалски нагриза темеље државе и нације, у 

неформалну власт у тајкуне-а не да их слепачки  одувек обилази као киша око 

Крагујевца. 

 Свакодневно, из свакојаких извора, уз помоћ свакојаких лингвистичких формулација, 

се чују и сазнају аргументовани подаци, да је Србија у убрзаној, врло дубокој кризи, да 

копни, да се смањује и да тежи у догледној будућности нестајању. 

То сви ми видимо. 

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на 

одбрану.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих  учинака.  

О  виновницима се нагађа, све до разноразних теорија завера.  
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Нажалост, не само наши политичари, него и  наши научници укључујући и 

Универзотет, научнe установе, све до САНУ,  о томе се досада нису прeцизно 

изјаснили .  

Узроци нису  установљени. И даље царују погрешне дијагнозе, лутања у магли.  

Нажалост, Србија се и даље  муљари у наслеђеном блату лакировке и устајале 

тајкунско крокодилске  све затрованије баре препуне `` мудрих транзицониста``, 

пежоративно називане у свету -балканизација. 

Србија треба најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну 

антрополошку огромну подземну депонију која канибалски нагриза темеље државе 

Србије  и нације, и франкенштајнски свакодневно гута људе.  

Да покаже прстом храбро на  тајкуне.  

А не да овај мрачни судбоносни  досије, слепачки  одувек обилази,као киша око 

Крагујевца. Или да их понекад похваљује.и одликује.  

А драгоцено време лети.  

Рецимо јасно и отворено: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То је 

неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која управља  тајно, даје 

неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, социјалним 

установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима..  

Народ живећи у кошмару , не схвата о чему се ради, не препознаје у довољној мери тајкунску 

превару,  

мисли  да се иза бескрајних судских поступака, иза свакојаких злостављања  и пљачке, све до  

свакодневних шиканирања свакојаких ситних криминалаца, који већини претварају  живот у 

несносан стрес-би се могла налазити званична власт.  

  

Због тајкуна званична власт неоправдано губи углед.  

  

Тајкуни острашћени ћаром не схватају да их споља, пре свега из гео-окружења  злоупотребљавају 

да 

 сруше Србију и Србе.  У тајкунској власти дају тон појединци србофоби, припадници етничких 

мањина из из састава бивше Југославије, уз напомену да се ради о појединцима, ми смо за слогу и 

пријатељство са  

тим братским народима.Њима спољни злобници са маскама мудраца, подмукло суфлирају да 

народ треба слабити, нарочито умне и способне, да им се тако ослабљен народ не може одупрети у 

њиховом пљачкашком походу и борби за апсолутан нетакнут STATUS QUO.  

  

Тајкуни се слепо подају оваквим идејама и `` мудрим``саветима. 

  

Ту се круг затвара.  
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 Корупцију, злоупотребе, пљачку и тиранију, масовна некажњена и нерегистрована 

кршења људских права и закона, обезбеђује друштвено-политички систем који још 

увек опстаје, у коме све националне институције и организације у Србији, подлежу 

политичким директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих јавности 

и грађанима. 

 

Устав и закони не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су 

издаване усмено, иза њих не остаје никакав траг, њихова садржина је непозната 

јавности, која не може ни знати, нити утицати на њих. Налогодавци су одговорни 

једино њима самима, и њиховим сопственим хијерахијама (у земљи и ван земље- 

углавном у гео-окружењу). 

 

Ови јавности непознати центри моћи имају одлучујући утицај на доношење одлука 

извршнх органа власти, председништва, владе, министарстава, правосуђа, војске, 

полиције, у предузећима, научним и културним установама, медијима, социјалним 

установама, образовању, електронским провајдерима, банкама, Телекому, ЕПС -у, итд. 

 

Када појединци или организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са 

таквим директивама, тешко да могу добити било какву заштиту од било кога 

надлежног државног органа. 

 

То је неформална власт ван званичне, која је прекрила целу Србију, до најмањих 

засеока, има огромну моћ, свеуведена је у свим сегментима, изузетно је снажна и 

бројчано врло разуђена и организована скаламерија, која управља тајно, и одлучује о 

животима грађана без њиховог увида и сазнања. 

Јануара 1977 године 230 еминентна чехословачка интелектуалца, укључујући и 

каснијег председника Чешке Вацлава Хавела, су обзнанили ПОВЕЉУ 1977 године, о 

природи поретка и стању људских права у ондашњој ЧСР. У којој су упрли прст у ове 

тајне службе као стварне владаре, и виновнике, труљења и декаденције ове виталне 

државе. 

 

Ова Повеља је отворила очи Чехословачкој, завера је проваљена. Народ је устао против 

укривених тирана и затражио слободу. Чешка је данас држава која тежи високим 

стандардима демократије. 

 

Како је било у ЧСР 1977 године, тако исто је још увек дан данас у голготи учмале, 

интелектуалну и духовно залеђене и обеспомоћене Србије, која није у стању да збаци 

деценијски навикнути послушнички ропски јарам, а што је мрачно наслеђе из 

претходне Југославије. 

 

Покојни професор Правног факултета у Београду, Андрија Гамс, је први код нас указао 

на потајну владавину неформалних кланова моћи. Ево како, по њему, а ми то одавно 

увиђамо, неформални центри моћи данас владају Србијом, како је из потаје, дискретно, 
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недовољно препознатљиво, робе, тиранишу, пљачкају, у заједници са корумпираним 

појединцима из власти. (Уз напомену да у власти ипак има све више оних коректних) 

 

Суд ће донети незакониту одлуку на штету грађанина, а он не може ни сањати да би се 

иза тога могла крити нечија моћничке директива. Ако неко конкурише на радно место, 

а буде одбијени, како он може сазнати стварни разлог такве одлуке? Неко бива 

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

моћника, него да је у питању "нерадник", "да је прекршио дисциплину"; неко је ометен 

да добије запослење, "јер влада масовна незапосленост"; не напредује у служби " јер су 

други способнији"; некога сместе у затвор "јер је починио проневеру"; или у 

психијатријску болницу "да се тамо лечи"; суд је донео неку пресуду "јер је све по 

закону"; непоћудни је премлаћен "дело непознатих хулигана"; убијен је у саобраћајној 

несрећи "-технички проблем"; или по политичкој директиви-``дело криминалаца``; 

деца лоше уче- "јер су лења "; осуђен је на казну затвора-``јер је починио (непостојеће) 

кривично дело``, приватизују-` `по закону``.Пљачкају, краду, тешко се шта може 

доказати 

 

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

повезани са рачунарима грађана, знају њихове лозинке, могу им без њиховог увида 

опструирати рачунаре на разне начине (направити квар, блокирати, украсти фајлове, 

спречити добијање и слање фајлова, модификоват их, ометати учествовање на 

друштвеним групама, разорити рачунар, итд, Неко вас зове телефоном, на ваш 

телефонски број може бити укључено из Телекома електронско упутство да пропушта 

сваки десети позив, или су уписани бројеви телефона које треба одбити, или се јавља 

глас аутомата`` изабрали сте погрешан број``, заузето, телефон звони у празно, ви га не 

чујете, а у стану сте. Још су безграничније и дрскије злоупотребе са мобилним 

телефонима. Могу вам надувати телефонски рачун, или рачун за струју, висину пореза. 

Сазнало се за крађе са рачуна у банкама. Ово није параноја, ЕПС је интегрално 

компјутеризован, свако домаћинство има своју таблу,  у којој су уцртане све 

електричне инсталације и уређаји у стану, одакле се са дистанце може утицати на 

њихов рад (искључење, квар на кућном апарату, и слично). 

 

Подземна илегала је бескрајно разуђена и софистикованом, све до кућних савета, 

калаузаша, провалника, рекеташа, макроа и подводача, организованих група које 

оперишу у градском и међуградском превозу, такозваних `` заводничких ескадрона 

љубави`` (који по налогу могу незрелу женску особу навести на дрогу или 

проституцију) `` пратиља` и ``зечица``,` `старлета``, елитних и других проститутки, 

трговаца дрогом, обијача станова, пљачкаша банака и пошта, свакојаких предузетника. 

 

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

болницама компјутеризовано, скенери, мерни инструменти, дијагностичка средства, 

рентген апарати, лабораторије, могу вам дати погрешне налазе? Тамо су трговали са 

бебама, људским органима, замењивали мртваце, убијали људе на операцијама, давали 

погрешне лекове, тровали. Извитоперени `` здравствени `` тајкуни су болнице понекад 
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претворили, уместо да лече, у профитабилну некрофилију. уз напомену, да су ипак 

већина лекара остали неокаљаног образа верни Хипократовој  заклетви. 

 

Ове речи нису претеривање, нити параноја, будите опрезни у бакалници, ресторанима, 

шта пијете и једете? 

 

Врло угледни појединци се жале на тајни надзор станова. 

 

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

успављивали несретнике, да их покраду. Овај даљински апарат електрошок, делује 

кроз зид, и на даљину, и ако се појача може бити кобан, изазвати мождани удар, а може 

се усмерити и на срце и друге органе. А све без знања индивидуе, настане обољење, а 

не зна да је тиме произведено. Лекар тако нема увид у генезу здравственог поремећаја. 

 

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

неколико година у овоме московском позоришту уморила гасом неколико десетина 

чеченских терориста. 

 

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

према појединцима, мафијашка власт?. Могу ставити неопажено у пиће, или пустити у 

просторију гасну материју, која разара организам, или делује директно у дубинске 

сфере мозга у хипоталамус, центар сексуалних инстинката. 

 

Ове тајне службе злоупотребљају поједине врло софистикованом тајне методе 

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

проговоримо. А у западним земљама за такве `` софистикованом технике тајног 

убеђивања ``en distance``, знају и поједине кућне помоћнице. То постоји хиљадама 

година. 

 

Оваква суптилна тиранија је данас масовна и врло разорна. 

 

Јер, погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања 

различитих репресалија, дискриминација, закулисаних и других притисака, грађани 

бивају временом опљачкани, ослабљени, здравствено руинирани, често разбијених или 

разлабављених породица, неприлике се шире и на децу, супружника, слуђени, и тако 

онеспособљени за било какво супротстављање или одбрану својих права. Или 

једноставно постају жртве алкохола, порока, оболели,  многи би физички нестајали. 

 

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

егзекуције. Из године у годину је стварана мрачна клима непостојања све присутније 

елементарне физичке безбедности и имовинске сигурности. 

 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ! 
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На овај начин је обезбеђена сигурна владавина путем терора, али се то укриво.. 

Јадни народ Србије је претворен у крпу. Оробљен је невидљиво, Србија је претворена у 

истински пакао на земљи.  

 Рај за оне који могу неометано да пљачкају и да уживају у власти. 

 

Србијом владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових 

функција владали у време Тита и Милошевића, данас злоупотребљавајући затечене 

дојучерашње позиције моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних бирократа, у 

блатњави брлог транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, 

мафијаше и криминалце. Притом гурнувши Србију и њен народ, уместо у очекивану 

демократију и препород, у нове још отровније мочваре и подземне лагуме препуне 

језивих људских крикова и вапаја. 

 

А све због кратковиде халапљивости и ћара.  

 Не увиђајући последице. 

 

Ови `` мудри капиталисти транзиције`` као безброј најотровнијих кобри у телу Србије, 

јој пију сокове и крв и убрзано је гурају у нестанак. Скоро нико од њих није на 

платном списку МУП-а, или БИА, неки од њих су успешни бизнисмени, или тајкуни, а 

остали морају да се сналазе, организујући пљачке банака, пошта, шврецујући дрогу, 

бело робље, органе, бебе, узимајући привилегије од Албанаца које доводе илегално у 

Србију, од миграната, кроз прање новца, проститутке, рекет, свакојаке пљачке, 

нелегалне приватизације. 

 

Шта мислити о онима који испољавају незамисливу енергију деструкције према 

сународницима, да би се енормно богатили? А који тврде `` да морају``, `` да им је 

заповеђено`` Ако је тако,  чему енормно богаћење, чему неизмерна енергија мржње и 

деструкције?  Тајкунска власт испољава нечувену охолост, тежи да укине Устав, 

законе, културу, цивилизацију, да све претво ри у кужну кљугу, да би они `` мудри 

богаташи транзиције`` могли да створе своје богатсттво и империју зла. Онима којима 

су упропастили животе ови ексцентрици поручују да не смеју ни да помисле да се 

жале, имају да ћуте и да им пљескају. 

 Србија тоне. И народ и власт, сви заједно доживљавамо највећа понижења.  

 

Зар острашћени и површни ТАЈКУНИ не опажају да су инструментализовани ДА 

ТАКО ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И ЊЕН НАРОД? . 

 

У данашњој Србији, чак и они појединци мање образовани и интелигентни, увиђају да 
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су поједини поступци ових починиоца злодела често крајње безобзирни, извитоперени 

и асоцијални, садистички и некрофилни, да ту недостају утемељеност, разум, 

одмереност. Не само психолози, него и обичан свет, запажају да они погрешно 

процењују стварност, не само због своје аморалности и себичности, него превасходно 

што су то често поједини од њих помрачене свести, многи од њих су Франкенштајни, 

агресивни крвожедни душевни болесници-крволоци. 

 

 А сваки од њих мисли да је најуравнотеженија и најмудрији.Да тако мора бити.  

 Благо ли се њима. То њима одговара. 

 

Ова власт у илегали састављена од недораслих и распамећених психопата и агресивних 

душевних болесника, је виђена на међународној сцени, од иоле уређенијих држава, 

као`` игра аутомобилчића које деца из суседних дрзава из састава бивше Југославије 

управљају даљинским управљачем``.. 

Већ деценијама оне који кажу ову истину шаљу у Србији у луднице као`` 

параноичаре``. 

 

Они данас теже да званичну власт претворе у послушну слушкињу, у крпу. Њихов 

утицај на званични поредак је и раније био врло снажан. Нажалост, то се данас по први 

пут и дешава, подземље и званична власт су се у данашњој Србији донекле срасли, као 

Сијамски близанци. 

 

Ови тајновити центри моћи су као огроман ледени брег, понешто од њега вири из воде, 

а не види се оно испод. Видљиве су политичке странке, државни органи, НВО, фирме, 

банке, велелепни замкови. 

А испод воде је читав један огроман ледени континент, који сачињавају изузетно 

организоване и разгранате тајне мафијашке и тајкунске структуре. 

А још је већа забуна са подводним струјама које га покрећу, ретко ко може рећи нешто 

поузданије ко иза ових моћника стоји? Али су присутна свакојака нагађања. Ипак, 

планете су спојени судови, кроз неформалне центре моћи у Србији струји снажна крв 

која ко зна одакле долази, пуна свакојаких инструкција и неизмерне енергије. 

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

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

понешто нагађају. Народ Србије данас после деценија комунизма и транзиције је много 

шта сазнао, у много чему се отрезнио. Ипак,  још увек читаве сфере друштва за њих 

покрива непрозирна тама незнања. 
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Овакве тајне власти постоје у земљама широм планете, Србија није никакав изузетак. 

Али то што чине овде мафијаши својим сунродницима, је велика реткост у свету. 

Свугде ипак колико толико воде рачуна о своме народу. 

 

Наш је задатак да народу саопштимо истину. 

 

Отворимо очи Србији! 

 

Србију, неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници удружени са појединцима 

из званичне власти,  уз напомену да у власти има све више и поштених политичара, из 

потаје намерно економски руинирају и подмукло јој слабе виталност, јер им такав 

клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара, јер им се не може супротставити. ДА 

МОГУ БЕЗ ОТПОРА приватизовати ЗА багателу, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ 

ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, да онемогуће 

РЕСТИТУЦИЈУ, повратак имовине, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, лустрацију, ДА СПРЕЧЕ 

СНАЖАН ОТПОР. * 

 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ STATUS QUO. 

 

Суштина опстанка, или нестанка једне нације је у људским ресурсима. Ако су они 

успешни у њиховим задацима, све ће бити добро. И обратно. 

 

Велики амерички председник је казао. Власт је као ватра, као вода, послушан слуга а 

зао господар.? 

 Власт није за свакога, него само за оне најузвишеније, Богом дане. Властодржац, да би 

био у служби народа мора да буде врло стручан, моралан, духовно и душевно јак. 

Такви властодршци стварају моћ, славу и просперитет 1 нацијеи државе. 

 

И обратно, ако не поседују такве особине, они ће државу и нацију убрзано из дана у 

дан водити у суноврат. 

 

Данашњу Србију у нечувеном хаосу и брлогу, изнутра руше ирационални, морално и 

духовно извитоперени, и изнад свега очигледно душевно оштећени државници, пре 

свега неформални, али и поједини формални моћници. 

 

 Тешко ли се држави и нацији коју воде неразумни. 

 

Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије. 

 

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

нам упропашћавају животе? 

 

 Шта чинити? 
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Порука овог текста није обесхрабривање, него позив за спас. Обзнанити до најситнијих 

детаља ову подмуклу и најопаснију заверу. Нека народ сазна истину. Нека се пробуди. 

 

Упркос медијских блокада и манипулација, упркос прања мозга, деценијама 

обеспомоћаваних, деморалисаних и скршених грађана, који скоро да су се 

дефинитивно помирили са злехудом судбином робова, ипак колико толико ПОСТОЈИ 

МОЋ ИСТИНЕ. 

 

Тако је Фредерик Даглас - амерички писац, борац против ропства у САД, бивши роб 

који је живео у Америци између 1817 и 1895.године, у своје време казао:`` Када једна 

велика истина изађе у свет, нема те силе на Земљи која је може оробити, или 

ограничити њене домете, или је обезвредити. Она је предодређена да се развија, док не 

постане мисао света``. 

 

У Србији сви треба да схвате КО их тиранише и пљачка, ко су ти демонски грабљиви 

крволоци који Србију смањује и гурају у гробља. .Како И ЗАШТО то чине? 

 

А када се створи нова колективна свест, онда мисао народа не могу зауставити ни 

топови ни тенкови. 

 Оробљени и обеспомоћена Србија треба да збаци јарам, да исправи кичму, да стекне 

нову свест.  

Документ број 336 Ж. 

 -2 новембар 2011 године. УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат 

одумирања полиције. 

Покрет за заштиту људских права , председник, тel.3511829, мob.tel. 064- 3095176, 

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

 УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат одумирања полиције. 

У краћем временском интервалу је убијено 1.000 полицајаца, учестали су насртаји на 

полицајце, рањавања и физички обрачуни, бити полицајац данас у Србији је врло 

ризично. Многобројни прекршиоци закона су се осилили, није ретко да се чује:'' Не 

плашим се ја њих''. На зидовима забитијих зграда се могу наћи велики натписи: СМРТ  

ПОЛИЦИЈИ!. 

После последњег убиства полицајца Хрњеца у Новом Саду су се опет као толико пута 

узнемирили у МУП-у, синдикату полиције, у државној управи. 

А ништа стварно се не предузима. Црна серија ће се онда неминовно наставити. 

mailto:Pokret@eunet.rs
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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Уместо научног истраживања експерата да се установе узроци, и препишу праве 

ефикасне мере, табана се у месту, тумара у мраку и нагађа, чак незналице ( или 

злонамерни?)  лансирају њихове дијагнозе: наводно полицајци су необучени. 

Какве глупости. То уошште није тачно. 

 

 

Узроци учесталих убистава полицајаца и агресивних напада на њих, би могли сврстани 

у неколико група: 

-судови и јавна тужилаштва не кажњавају примерно починиоце оваквих тешких 

злочина. Ако нема казне, онда криминалци бивају бескрајно охрабрени. Јер њима  

сметају сви они кој их могу спутати, а то је данас пре свега полиција, јер су судови 

практично парализовани и скоро замрли. Циљ је ућуткати полицију. 

-судство је споро и неправично. Зашто је тако? Зашто судови у данашњој Србији не 

кажњавају како треба прекршиоце? То вероватно не знају ни саме судије. Грађани се не 

могу чудом начудити зашто судије скоро по правилу навијају за оне који крше закон? 

-наши полицајци су одлично обучени, проблем није у томе, него у нечему другом. Они 

су преплашени од криминалаца, стекли су комплекс ниже вредности, јер знају да је 

криминал врло моћан, да је свугде продро, да немају потребну судску и сваку другу 

заштиту. А крвожедни криминалци то осећају, и то их бескрајно охрабрује, да се осете 

да су јачи од полиције. Грађани виде на улици како преступници понижавају полицију 

и како се бахато према њој понашају, то је крајње понижавајуће за наш МУП.  

-шта се дешава са нашом полицијом ако нема дана а да не буде нека пљачке, провале, 

неретко спектакуларне, разбојништава, као да у Београду и у Србији и нема полиције. 

Недавно су криминалци однели подземне каблове недалеко до зграде Министарства 

МУП-а у Београду. Шта рећи о систематским премлаћивањима контролора ГСП-а у 

Београду? Такорећи нема у Београду продавнице која није рекетирана или покрадена? 

Ако се такве ствари дешавају такорећи на очиглед полицајаца, оне охрабрују свакојаке 

прекршиоце и драстично урушавају ауторитет и  углед полиције. Није јасно како 
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полиција није у стању да предупреди пљачке и провале, када их почињавају често 

вишеструки криминалци повратници са дебелим досијеом?  

-никако се не може прихватити као оправдање да нема довољно полицајаца, пре би се 

могло закључити да се врши неадекватно лоцирање полицијских ефектива, нажалост 

велики број полицијских агената се и дан данас бави ћоравом работом надзоравања 

наводних сумњивих личности, који то уопште нису. Уместо да надзоравају 

потенцијалне починиоце, поготову јер како кажу извори из полиције да су то махом 

они који су и раније чинили прекршаје.  

Господо из МУП-а: бавите се више криминалцима, ви сте их лоцирали, а мање се 

бавите надзором безопасних поштених грађана. Јер за то време криминалци вам се 

потсмехују у брк и дивљају Београдом и Србијом. 

-грађани су изгубили поверење у полицију и због тога што је добро познато да је 

криминал пустио пипке  и у ову установу, познате су афере појединих  полицајаца  са 

шверцерима дроге, белог робља, цигарета, са лоповима и провалницима. 

-МУП и полиција су виђени у очима грађана као установа која се повезала са мафијама  

криминалцима, у МУП-у пак постоји раширено уверење да полиција мора да има 

сарадње са подземљем да би га контролисала, ''јер је тако свугде у свету, и  у западним 

демократским државама''. Нажалост, они су у заблуди, тачно је да у западним 

друштвима полиција има своје људе у мафијама, али није дошло до било какве моћи 

утицања  криминалаца на полицију. Мафије су тамо средство друштвене контроле у 

рукама моћне државне полиције. У Србији је сасвим другачије, сарадња МУП-а и 

мафија се претворила у убиства и насиље, дисциплиновање наших полицајаца. Домаћа 

мафија тежи да влада полицијом, а не обратно. А домаће мафије су у рукама страних 

мафија. 

-полиција је на неки начин сувише импресионирана мафијама и криминалцима, али 

повремено је врло ревносна ( прекорачује овлашћења, спроводи насиље) са грађанима 

где то није неопходно. Што додатно оптерећује престиж и углед МУП-а. 

-има жалби да су поједини полицајци попустљиви или индиолентни према починоцима 

кривичних дела, нпр.квалификујући то као ствар за центре за социјални рад, 

поремећене породичне односе,  слично. 

-огромна већина наших полицајаца су савесни и поштени професионалци, али у МУП-

у и полицији има још увек извесних појединаца на позицијама који не би требали да 

буду тамо. 

-посао полицајца је врло ризичан, а плате су недовољне, нису им решени стамбени 

проблеми. 
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-у Србији нису обављена потребна друштвена истраживања, па и када се ради о овој 

ствари. Србија тумара у  магли.  

Није тешко закључити да је на делу не само одумирање војске ( онда када нам је војска 

најпотребнија) него и  полиције, која нам је још потребнија од војске 

 А судство је одавно клонуло  

Није тешко препознати да се тако у Србији ствара рај за криминалце.  

Ко, зашто? То чине неформални центри моћи, мафијаши, криминалци, тајкуни, 

енормни богаташи. Зато јер њима одговарају земља и држава која их неће спутавати у 

њиховим прљавим  незаконитим работама. А страним мафијама одговара каљуга у 

Србији, слаб изнурен и сромашан остарео народ није у стању да брани земљу, да 

привређује, да се  размножава. 

Тек када се установе узроци, могу се преписивати праве мере.  

Пред Србијом, не само када се ради о полицији, је дилема БИТИ или НЕ БИТИ?   

То јест, или МИ, или МАФИЈА? 

Ђаво је однео одавно шалу. 

 

Документ број 337. 

 

Томислав Крсмановић                 у Београду, 18.8.2011 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел.3511829, Моб.тел.064-

3095176, , Wikipedia; E-mail- books@eunet.rs 

 

Господин Вељко Медојевић, Инспектор 

ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА.  

 

Поштовани господине Медојевићу, 

 

Захваљујем на Вашој брзој интервенцији да се испоштује закон и 

заштите грађани и њихова права. Ви сте поступили у свему 

професионално, од звона на вратима, представљања, показивања 

полицијске легитимације, учтивости, стриктног поштовања 

законских одредби и професионалности поступка. Наша полиција 

обавља своје задатке у крајње тешким условима, за шта јој треба 

mailto:books@eunet.rs
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одати признање и подршку. Уз напомену да  у јавности има 

мишљења да поједини полицијски органи не поштују закон, на срећу 

таквих има све мање, наша полиција излази из кризе.  

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

Србије. 

Што се тиче мога захтева да ми се позив на разговор уручи у 

писменој форми , је зато што ми није било довољно јасно о  чему се 

ради, претпостављао сам разлог позива, што сте ми укратко казали, 

али је овако боље.  Јер је материја обимна и потребна су документа, 

захтева консултацију са мојим адвокатом.  

Молим да ова документа проучите, ту је све речено. Ја у усменом 

разговору могу врло мало рећи, а документа обилују детаљима и 

прецизношћу. Мислим да је овако најбоље. Ја сам поднео тај захтев, 

и ја сам захвалан Полицијској управи што га узима у поступак, и 

узима ме у заштиту.  

Сасвим сам у праву у моме ставу да ће ваши истражни органи 

далеко брже и успешније доћи до чињеничног стања проучавајући 

ова документа, него ли кроз лични разговор са мном. Позивам се на 

закон који стриктно прописује разлоге за позивање на разговор, 

позвано лице није дужно да се одазове позиву, сем ако тиме чини 

кривично дело. Ја нисам починио никакво кривично дело, то је мој 

поднесак, те не постоји никаква моја обавеза да усмено разговарамо. 

Напротив, за мене је врло значајно да се ова ствар истера на 

чистину, молим Вас да у овој фази поступка не долазим на разговор, 

шаљем Вам детаљну документацију која ће Вам пружити много 

више података него ли један штури разговор. Поврх свега, полиција 

је за мене врло стресно место, долазак у полицијску станицу је за 

мене стрес,  имам 75 година, лошег сам здравља, живим у врло 

тешким условима заједничке борбе са вама са свакојаким 

прекршиоцима закона већ дуги низ година. 

Изволите проучити податке о мени на Википедији и моме личном 

сајту www.tomislavkrsmanovic.com,  као што ћете видети ја сам 

заслужни грађанин, добитник неколико значајних међународних 

признања, писац више запажених књига, научни радник који 

објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим научним 

часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА, у 

прилогу дописи професора Kena Schoolllanda , професора  Хаваи 

Универзитета САД и специјалнг саветника председника САД о  мени 

председнику Владе Србије др.Мирку Цветковић од 23 јануара 2011 

године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије од 11 

септембра 2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН 

Галеника и СРЈ од 9 новембра 1995 године. Ја сам деценијски борац 

за поштовање закона и људских права, председник Покрета за 

заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац 

са појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса 

Тадића, Мићуновића, и друге.  

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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Упркос свега, у круговима мафијаша и криминалаца који су се 

одметнули од државе и свога народа ,имам непријатеља управо зато 

што се борим за поштовање закона, за судско Обештећење за 

деценијске прогоне које сам претрпео, што захтевам рехабилитацију, 

повраћај одузете имовине. Знајте да се ја залажем одувек за исправне 

процене, слогу  и помирење.Нажалост, има безобзирних 

криминализованих појединаца који не знају логику, они сматрају да 

народ није важан, него они лично, и који желе да ме уклоне као 

жалиоца, да се са мном дефинитивно, тихо обрачунају. Кидишу на 

мене увредама, клеветама, претњама, уценама, застрашивањима, 

сматрају да ће ме тако уклонити тихо. 

У томе неће успети. Многи од њих су преминули, углавном  у 

нејасним околностима.Надам се да ће преостали увидети јаловост 

својих контрапродуктивних поступака према мени, и да ће ме се 

оканити. Ја се браним, они знају како. Нека се удаље док није касно, 

ја лично их не контактирам, него они мене. Ко овде кога угрожава?  

Обавештавам МУП Србије да сам изложен ја лично, као и моји 

сродници, свакодневним претњама, провокацијама, угрожавањима 

мојих права. На делу је  методично дуготрајно замарање, 

застрашивање, производња стреса, финансисјко исцрпљивање, 

узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 

ликвидације-без увида шире јавности. 

Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз изазивање 

стреса али има и других злоупотреба о чему се говори у приложеним 

документима. Један еноборив доказ је дат: СТРЕС. Ко ми прави 

стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 

Ово не чине државни органи, него удружени организовани криминал 

који дела против закона и државе. Све ово траје врло дуго, у 

јединственом пакету, од стране истих особа, што чини компактну 

целину, што се може видети из приложених докумената и доказа, 

сведока. 

То ми се чини зато што захтевам :Обештећење за претрпљене 

деценијске прогоне од 1975 године до данас; зато што сам поднео 

Захтев за рехабилитацију; зато што водим Поступак за повраћај 

одузете имовине оцу моје мајке Васу Поповићу, вредну неколико 

милиона евра;  зато што иступам  јавности против оних кој крше 

закон; зато што сам српски интелектуалац. 

Да будем отворен овако је са већином грађана Србије. Циљ овога 

подмуклог пројекта је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: 

осиромашен, ојађени ,изнурени и остарели грађани су неспособни да 

се бране, да привређују и да се оплођавају.  

Нас завађају подмукло ! Докле ћемо бити луђаци! 

.  

Документ број 338. 
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Покрет за заштиту људских права                                                      23.8.2011 године 

Томислав Крсмановић, председник ,    Tel.3511829, Mob.tel. 064- 3095176, 

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

            ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  ПРЕТИ        

              ТОМИСЛАВУ КРСМАНОВИЋУ  УТАМНИЧЕЊЕМ. 

2 јуна ове године Томислава Крсмановића је позвао на његов мобилни телефон 

сарадник ОУП-а Нови Београд Трикић, захтевајући од њега да одмах дође на 

информативни разговор поводом нашег саопштења о здрављу нације. 

Крсмановић се тај дан спремао на одмор где је остао до 8 августа, извинио се и 

замолио за писмени позив, како закон налаже. Тривић је опет Крсмановића 

осорно позвао на његов мобилни крајем јула пожурујући га да се одмах врати са 

одмора. 

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

инспектор Полицијске управе града Београда, строго му саопштавајући да одмах дође 

на разговор поводом његовог текста о здрављу. Крсмановић му је учтиво предочио на 

законску мањкавост, потребан је писмени поднесак, Медојевић је исти дан брзометно 

дошао лично у позне сате бучно звонећи на врата стана Крсмановића уручујући му 

писмени позив, МУП, РС,ПУГБ, Дана 17.8.2011 г, Пред.Бр.446711, да дође на разговор 

19.08.2011 године. Крсмановић је одбио да дође на разговор позивајући се на закон, 

није обавезан да се одазове позиву. Медојевић је Крсмановића звао још два пута 

телефоном, уз претеће упозорење да ће га још контактирати. 

О чему се ради овога пута биће јасно када се зна да је Полицијска управа града 

Београда покушала 1 марта 2008 године да утамничи Крсмановића на неодређено 

време због нашег саопштења о здрављу грађана Србије ПОДМУКАО НАПАД 

ТАЈКУНА НА ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ од 14.1.2008 године. Сведоци 

тадашње  полицијске клопке су : Ненад Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица;  

Велизар Павловић функционер ДСС председник Одбора за људска права ДСС, 

Париска улица број 13, Београд, је дошао у посед факса Полицијске управа града 

Београда од 28 фебруара 2008 године којим се захтева моје најхитније 

интернирање у специјалну установу затвореног типа; Полицијска управа града 

Београда.,Бул.Деспота Стефана број 105. 

На делу је прогон ненасилног изражавања мишљења, забрана делатности легалне 

организације, Крсмановића деценијског бескомпромисног борца за поштовање закона  

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

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

Рехабилитацију, очекује реституцију незаконито присвојене имовине предака вредну 

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

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

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

Ђуре Јакшића, Скадарска број 34.. 

mailto:Pokret@eunet.yu
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Савет Покрета за заштиту људских права 

Докујмент број 339. 

 

                                                 PRIVATNA TUŢBA 

                                                     -ĉlan  450 ZKP 

 

Prvi osnovni sud u Beogradu 

 

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

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

-Veljkа Medojevićа saradnikа Policijske uprave grada Beograda 

- -Trikićа, saradnika OUP Novi Beograd 

- MUP-а Srbija, Kneza Miloša broj 101 , 11.000 Beograd. 

- Bjeletića, saradnikа OUP Stari grad 

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

Beogradu 

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

Izvršna direkcija, Beograd, naš broj  118252705 

-iskljuĉivanje i smetnje u upotrebi telefona 3511 829 na ime Tomislav Krsmanović, od 

strane N.N osoba 

-Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga 

-28 jula 2009 godine sam fiziĉki napadnut od strane N.N osobe oko 15 ĉasova u 

prostorijama Pošte u Ĉika Ljubinoj ulici u Beogradu. 

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

Kostić'', je poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 

3.38 AM, kostavs@yahoo.com 

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

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

mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:kostavs@yahoo.com
mailto:batalaka@open.telekom.rs
mailto:batalaka@open.telekom.rs
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- U vremenu izmeĊu 11 i 17 jula o.g, nepoznate osobe su mi u nekoliko navrata zapretile 

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

odmoru. 

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

forumu Ujedinjeno srpstvo od 28 decembra 2005 godine 

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

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

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

Ljubovija. 

OPIS KRIVIĈNIH DELA. 

Pre nego što pristupim opisu kriviĉnih dela, koja su vrlo brojna, razuĊena i dugo traju 

(otuda nemogućnost kratkoće-neophodna je minimalna opširnost, dajem nekoliko 

podataka o sebi). 

Ja sam predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava ( Vikipedija, 

www.tomislavkrsmanovic.com, www.isil.org) , prilaţem dve peticije u znak podrške 

meni: jednu na engleskom, potpisanu od ĉetiri poznata svetska nauĉnika u ime nekoliko 

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

poslenika iz Srbije, i dopis profesora Kena Skulanda.preduzeću ICN , Beograd od 9 

novembra 1995 godine. Dobitnik sam nekoliko meĊunarodnih priznanja, i BRUCE 

EVOY MEMORIAL AWARD ( videti www.isil.org). Pisac sam više knjiga i stotina 

nauĉnih i struĉnih tekstova objavljenih u domaćim i stranim ĉasopisima, poliglota sam i 

zasluţan graĊanin saborac sadašnjih lidera zemlje. 

Borim se nenasilno i argumentima za poštovanje zakona još od poĉetka 1970-ih godina, 

poĉeo sam da to ĉinim radi odbrane, drugi motiv nisam imao, zalaţem se za ispravne 

procene, pomirenje i slogu.  

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

pomaţem nezaposlenog sina (30 godina) , 40 godišnju nezaposlenu sestriĉinu i njenu 17 

godišnju ćerku, ( ĉijeg muţa Slobodana Dvokića su ubili nedavno kriminalci na radnom 

mestu obezbeĊenja javnog objekta, borio se protiv albanskih kriminalaca u Srbiji).  

Krhkog sam zdravlja i patim od vrlo intenzivne nesanice. 

Naţalost protiv mene su poĉinioci ovih kriminalnih radnji, koji ĉine jednu grupu 

organizovanih kriminalaca (mnogi su u meĊuvremenu prevremeno preminuli, ali jedno 

ostrašćeno jezgro opstaje), još od poĉetka 1970-ih poveli istinski rat, koji traje do danas.  

Оva  grupa prekršioca zakona iz duboke ilegale metodiĉno programira pomenute 

zloupotrebe, koje će dalje biti detaljno obrazloţene, dokumentovane i dati liĉni podaci 

za svedoke, to ĉini iz revanšistiĉkih pobuda, jer sam bio za celo vreme borac za ljudska 

mailto:ambhewu@aol.com
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
http://www.isil.org/
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prava, i pre svega da ovakvim vrlo dugotrajnim i zamarajućim postupcima budem  

iznurivan finansijski, da budem izloţen vrlo intenzivnom dugotrajnom stresu, da 

budem odvojen od porodice , pisanja knjiga i bavljenja razvojem turizma u rodnom 

kraju na Drini, zapadna Srbija. 

Na delu je metodiĉan pokušaj tihe likvidacije, da tako ĉineći moje zdravlje bude 

oštećeno, i da budem  diskretno otklonjen kao ţalilac i sudski sudeonik koji zahteva 

obeštećenje i rehabilitaciju.  

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

Uzimajući u obzir prirodu poĉinjenih dela što će dalje biti predoĉeno, duţinu trajanja, 

da se delovanje ove grupe prepoznaje  uz primenu zastrašivanja, sjedinili su se uslovi da 

je na delu  organizovani kriminal iz Ĉlana 21 Zakon o kriviĉnom postupku. Ĉiji rezultat 

je delovanja tri ili više lica udruţenih u kriminalnu grupu, sa ciljem vršenja  teških 

kriviĉnih dela radi sticanja moći, i kaţnjavanja mene, Ĉlan 1-dugogodišnja metodiĉnost 

kroz odrediv zadatak ili ulogu, Ĉlan 2-duţina trajanja, Ĉlan 5-primena zastrašivanja, 

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

oĉigledno da postoji uticaj kriminalne grupe na politiĉku vlast, izvršnu, ili sudsku vlast. 

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

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

metodiĉnom jaĉanju kriminogenih struktura u Srbiji, sa ciljem podmuklog unutrašnjeg 

rušenja drţave. 

Pozivam se na  Ĉlan 61.KZS-Kriviĉnog zakonika Srbije, PRODUŢENO KRIVIĈNO 

DELO:   

(1) Produţeno kriviĉno delo ĉini više istih ili istovrsnih kriviĉnih dela 

uĉinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog uĉinioca koja predstavljaju celinu 

zbog postojanja najmanje dve od sledećih okolnosti: istovetnosti oštećenog, istovrsnosti 

predmeta dela, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mesta ili 

prostora izvršenja dela ili jedinstvenog umišljaja uĉinioca. 

(2) Kriviĉna dela upravljena protiv liĉnosti mogu ĉiniti produţeno 

kriviĉno delo samo ako su uĉinjena prema istom licu. 

(3) Ne mogu ĉiniti  produţeno kriviĉno delo ona dela koja po svojoj 

prirodi ne dopuštaju spajanje u jedno delo. 

Na delu je produţeno kriviĉno delo iz Ĉlana 61 KZS, stav 1,  jer se radi o više istih ili 

istovrsnih kriviĉnih dela od strane istih uĉinioca ( navedenih organa otuĊenih centara 

moći) u vremenskoj povezanosti od više godina, stav 2- prema tuţiocu; stav 3- po svojoj 

prirodi su to istvrsna dela, od istih osoba, dugotrajnog dejstva, prema istoj osobi, na 

istom mestu, koja dopuštaju spajanje u jedno delo. 

I traju do danas.  
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Izjavljujem, dalje prilaţem dokaze, da su nasrtaji na moja prava od strane udruţenog 

kriminala sve do današnjih dana, uĉestali i  permanentni. 

-Kada se radi o Policijskoj upravi grada Beograda, Despota Stefana broj 107, 11.000 

Beograd; Veljku Medojeviću saradniku Policijske uprave grada Beograda; Nenadu Lijeskiću 

saradniku OUP Rakovica; Trikiću, saradniku OUP Novi Beograd predoĉavam, OPIS DELA : 

Policijska uprava grada Beograda je pokušala 1 марта 2008 godine da me utamniĉi na 

neodreĊeno vreme, izgovarajući se da je to zbog moga saopštenja o zdravlju graĊana Srbije 

od  14.1.2008 godine. Saradnik OUP-a Rakovica Nenad Lijeskić ( koji to ĉini po nalogu 

pretpostavljenih, on liĉno nema ništa protiv mene)  me je u nekoliko navrata pozivao 

telefonom februara i marta 2008 godine, na informativni razgovor usmeno, odbijajući da to 

uĉini onako kako to zakon propisuje pismeno. Odbio sam da odem, uprkos ponavljanih 

telefonskih pretnji i poziva. Tada sam se susreo 2 marta 2008 godine sa mojim poznanikom 

Velizarom Pavlovićem, pravnikom i rukovodiocem Odbora za ljudska pava DSS, koji me je 

obavestio da je Policijska uprava Beograda pokrenula hitan postupak da budem lišen slobode 

i smešten u psihijatzrijsku bolnicui na naeodreĊeno vreme , zbog pisanja saopštenja , kojom 

prilikm su se pozvali na falsifkovan nalaz o mome duševnom zdravlju od 1 jula 1975 godine. 

Nada mnom je pokušana zloupotreba psihijatrije u politiĉke svrhe 1975 godine koja se 

završila pravnim porazom onih koji su to pokušali, jer sam ja posle jednomeseĉnog  

ambulantnog ispitivanja na VMA, Psihijatrijska klinika, ocenjen kao SINE MORBO 

PSYCHIATRICA, duševno potpuno zdrav. Da bih zatim na zahtev Petog opštnskog suda u 

Beogradu bio na psihijatrijskoj ekspertizi od strane Sudsko-psihijatrijskog odbora 

Medicinskog fakulteta u Beogradu koji je dana 20.4.1982 godine obelodanio svoj nalaz: 

uraĉunljiv i duševno zdrav. Ja sam nakon toga bio osuĊivana zbog verbalnog delikta, bio 

kandidat na izborima, osnovao istinski Pokret za ljudska prava ĉiji sam predsednik do 

današnjih dana, pisac sam zapaţenih knjiga o zloupotrebi psihijatrije,  dobitnik nekoliko 

meĊunarodnih priznanja meĊu njima i ISIL-a ( www.isl.org). 

Uprkos ovih pravno i logiĉki validnih ĉinjenica Policijska uprava Beograda, isti oni koji su to 

pokušali 1970-ih godina, su tada hteli da me ponovo utamniĉe u azil. 

Ovaj pokušaj je za mene bio vrlo intenzivan srah i stres, pogotovu jer ţivim u strahu, meni sa 

razliĉitih strana pristiţu sliĉne pretnje, što se vidi iz dalje priloţenih podataka. Ĉitav mart sam 

se skrivao, i odrţali smo konferenciju za štampu, pa se stvar smirila.  

Tada je bio pokušaj da se ja uklonim na neodreĊeno vreme kao sudeonik koji zahteva 

obeštećenje, ali je na delu i proizvodnja stresa i napad na zdravlje. 

Policajce kriminalci ubijaju, nagone ih na samoubistva, da tako ne budu sputavani od policije. 

Naţalost, policiju isti ti saboteri zavaĊaju, evo i sa mnom, onda kada nam je potrebna najveća 

sloga u borbi protiv kriminalaca. Oni nahuškavaju protiv mene policiju koja naţalost nije 

dovoljno upućena o ĉemu se radi. 

Svedoci: Velizar Pavlović, pravnik DSS, Pariska broj 13, 11.000 Beograd,  koji će dati 

izjavu, i pokazati inkriminisani faks i prateću dokumentaciju kao dokaz; Nenad Lijeskić, 

saradnik OUP-a Rakovica; Policijska uprava grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 

107. 
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Ali Policijska uprava Beograda ne odustaje od svoje namere da me šikanira i zastrašuje, da 

podmuklo ruši moj san i zdravlje, organi ove ustanove su me u letnjim mesecima ove godine , 

više puta bez stvarnog osnova preteći pozivali  na moj telefon 3511829, i na mobilni 064-

3095176 na informativne razgovore, i to Trivić iz OUP-a Novi Beograd 3 juna i 22 jula, i 

Veljko Medojević iz Policijske uprave grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 107. 

Obrazlaganja poziva koja su ovoga puta bila davana su bila da sam ja kao podnosilac prijave 

duţan da dam iskaz u vezi mojih predstavki upućenih sudu i MUP-u Srbije zbog 

uznemiravanja i pretnji od strane više lica. Ja sam od Medojevića pozivajući se na zakon, 

zahtevao da mi se poziv uputi pismenim putem, Medojević je 17 avgusta zazvonio na moja 

vrata u pozne sate uzvikujući iz sve snage POLICIJA!, uruĉujući mi strogi pismeni poziv da 

doĊem na informativni razgovor 19.о8.2011 godine u 12 ĉasova. 

Ja se nisam odazvao ovom pozivu , jer pozvano lice nije duţno da se odazove pozivu, sem 

ako time ne ĉini kriviĉno delo, ja nisam poĉinio bilo kakvo kriviĉno delo, ja sam upravo 

uradio suprotno, podneo sam prijavu protiv poĉinioca kriviĉnih dela. Pouĉen ranijim 

opisanim lošim iskustvom sa Policijskom upravom grada Beograda marta 2008 godine, u 

koju sam zbog toga izgubio blo kakvo poverenje, nisam otišao na razgovor, nego sam 18 

avgusta dostavio gospodinu Medojeviću sva potrebna dokumenta, sa molbom da ista prouĉi, i 

upućujući ga da iz ovih dokumenata moţe više saznati nego li iz šturog razgovora sa mnom. 

Uprkos ovakvog ĉinjeniĉnog stanja Medojević me je pozvao telefonom ponovo 19 i 22 

avgusta , iako sam ga ja uĉtivo zamolio da mi se obraća pismeno.Medojević mi je pak 22 

avgusta telefonom ustvrdio da su podaci u mom podnesku nekorisni, jer je data hrpa 

email adresa, iz kojih se ništa ne vidi., i da su podaci Telekoma o osobama koje su mi 

pretile telefonom zastareli.  

Ova njegova obrazloţenja nisu zasnovana na ĉinjeniĉnom stanju, jer se u dokumentima, 

taĉnije Privatnoj tuţbi Prvom osnovnom sudu u Beogradu predatoj 31.1.2011 godine, 

nalaze precizni signaletiĉki podaci o inkriminisanim osobama koje mi prete. A kada je u 

pitanju Telekom, Izvršna direkcija Beograd, njihov broj 118252, Beograd mi je 

saopštila da su registrovani preteći pozivi na moj telefon broj 3511829, ne samo 2005 

godine, nego i kasnije, i da će identitet poĉinioca biti dat sudu ili MUP-u na njihov 

zahtev. 

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

odbio nego sam mu dostavio dokmentaciju. 

Ćime su me ovi policijski ogani uznemiravali i zastrašivali. 

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

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

Policijske stanice NOVI BEOGRAD od 22.9.2011 godine. Trivić iz OUP-a Novi Beograd 

,Veljko Medojević iz Policijske uprave grada Beograda, poziv Policijske uprave grada 

Beograda.. 

-Protiv MUP-a Srbije, Kneza Miloša 105, 11.000 Beograd. 
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Saradnici ove ustanove mi već dugi niz godina uskraćuju pravo što se tiĉe upotrebe telefona, 

faksa i kompjutera, odnosno interneta, sve do nedavno. Naĉini na koji se obavljaju ove 

zloupotrebe su opisani detaljno u priloţenim dokumentima numerisanim od 1 do 34, a o 

ĉemu će se izjasniti i navedeni svedoci. 

Ja sam godinama izloţen uĉestalim mrcvarenjima , gubljenju vremena, nerviranju, 

troškovima, nestaju mi ĉitave knjige, fajlovi, poruke, inboks, word, itd. 

 ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 

СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

-Zaplena arhive, protiv Bjeletića, saradnika OUP Stari grad( koji to čini po nareĎenju, sa 

njim sam obavio vrlo kortektan razgovor=, ; MUP-a Srbije Kneza Miloša 105; i Dragana  

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

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

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

Visokog Stevana 11 u Beogradu u kojoj se nalazila stranaĉka arhiva Pokreta za zaštitu 

ljudskih prava, ĉiji sam ja predsednik, i moja liĉna arhiva, ova podrumska prostorija je 

deo stana Noleta Lekaja, ul.Visokog Stevana broj 11, Beograd, koji je pravni titular, 

inaĉe ĉlana Saveta  naše organizacije. Zdravković se nastanio  u njoj bespravno i bio je 

ĉesto u društvu sa Bjeletićom, inspektorom OUP Stari Grad, ulica Majke Jevrosime, što 

svedoĉi Nole Lekaj, Stevana Visokog broj 11, Bjeletić policajac je dolazio u stan 

Zdravkovića kriminalca  narkomana, sedeli su  obliţnjim kafanama, druţili se, ĉesto su 

bili zajedno. 

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

verbalnih nenasilnih dela, mene dobro poznaju Bjeletić i drugi saradnici ove policijske 

ispostave Zdravković je u više navrata meni pretio telefonom, i dopisima  da će me 

ubiti, što se vidi u priloţenim dokumentima u sudskom dosijeu.  

Tom prilikom sam bio nezakonito lišen : 

-2.000 primeraka libertarijanskih knjiga Avanture Dzonatana Galibla autora Kena 

Skulanda na srpskom ( Izdavaĉ:  Štampa , Jovica Šumulikovski  , Tiraţ  400 ), na 

makedonskom ( Izdavaĉa Matica makedonska, Stampa Jovica Šumulikovski  Tiraţ-400 

) na hrvatskom  ( Izdavaĉ.. Štampa-Jovica Šumulikovski, Tiraţ-400), slovenackom ( 

Izdavaĉ…, Stampa-Jovica Šumulikovski, .. Tiraţ-400),  romskom ( Štampa Maxima-

Petrovaradin, Izdavaĉ Matica Romska Jugoslavije, Tiraţ-400), Isceljenje našeg sveta  

autora dr.Meri Ruvart ( na makedonskom, Izdavaĉ Matica makedonska, Štampa Jovica 

Šumulikovski, Beograd-063-243170; na srpskom Izdavaĉa… Štampa-Jovica 
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Šumulikovski …, Tiraţ-400) , koje je Tuţioc publikovao u našoj zemlji i drugim 

susednim drţavama, na njihovim jezicima-hrvatski, makedonski, slovenaĉki, romski. 

Knjiga Avanture Dzonatana Galibla” je best seler autora Kena Skulanda profesora 

Havaji univerziteta u Honolulu, prevedena na preko 40 stranih jezika ( www.isil.org) i 

Isceljenje naseg sveta ameriĉke prestiţne nauĉnice dr.Meri Ruvart, je takoĊe kapitalno 

delo. 

-rukopise 20 Tuţioĉevih neobjavljenih knjiga i spremnih za štampu sa tematikom 

ljudskih prava ( zbirke dokumenata i  analize ) 

-stotinak ĉasopisa domacih i stranih gde su bili publiklovani njegovi  struĉni i nauĉni 

radovi 

-više hiljada dosijea ţalioca na kršenja ljudskih prava ( sudska rešenja, ţalbe, novinski 

tekstovi  itd) 

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

-veći broj tuţioĉevih tekstova i neobjavljenih nauĉnih radova 

- celokupna tuţioĉeva vrlo bogata liĉna prepiska, ukljuĉujući i prepisku sa pojedinim 

znaĉajnim liĉnostima, drţavnicima, šefovima drzava , knjiţevnicima, nauĉnicima, itd 

-prepisku   organizacije 

-hiljade saopštenja 

-hiljade primeraka nekoliko brojeva lista Ljudska prava 

-nekolko desetina kniga marketinga, istraţivanja  trţišta 

-megafon, tranzistor, pisaću mašinu, itd 

 Meni je tako oteto sve što sam stvarao ceo ţivot, ĉak i liĉne fotografije, to je brisanje 

pamćenja, monstruozan duhovni zloĉin.  

Zaplenjena je stranaĉka i liĉna i moja liĉna arhiva , što je uĉinila sluţba MUP Srbije, 

što se vidi iz priloţenih dokumenata u sudskom dosijeu i predstavljenih dokaza, 

verovatno iz straha od objavljivanja podataka i dokumenata o brojnim zlodelima 

organa vlasti, sa ciljem da ih prikrije.  Izjavljujem da nisam imao nameru da bilo kada i 

na koji naĉin obznanjujem ove poverljive podatke, niti da bilo koga tuţim ili naruţim 

liĉno u  javnosti po osnovu kompromitujućih dokumenata iz ove arhive. Jer se zalaţem 

za ispravne procene i pomirenje, svestan da je to vrlo sloţena i delikatna materija, i da 

bi moglo doći do novih sukoba i svaĊa. A što ne ţelim, zalaţem se za smirivanje jer nas 

zavaĊaju. 

Ja sam odmah pozvao policiju i obratio se nadleţnim sudovima i tuţilaštvima, zajedno 

sa vlasnikom objekta Noletom Lekajem, zahtevajući najhitnije mere od suda da se 

Zdravkovic iseli odmah vrati ono sto je zaplenio, da omogući pristup arhivi, jer je meni 
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to bilo nemoguće jer mi je on stalno pretio ubistvom. Nole Lekaj je zahtevao da se on 

iseli iz prostorija koje na nezakonit naĉin  poseduje.  

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

zakonom predviĊenih blagovremenih i primerenih podnesaka, uz oĉigledne dokaze i 

izjave svedoka, Prvi opštinski sud umesto da reaguje ODMAH, je rastezao godinu dana, 

onda je stvar preneta IV Opštinskom sudu, koji je takodje rastezao i nezakonito 

postupao, sve do današnjih dana.  

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

prostorije tek 6.12.2001 godine, umesto da je to uĉinjeno još aprila 2000 u skladu sa 

zahtevom za izricanjem PRIVREMENE MERE, jer je privremena mera pravni 

podnesak koji zahteva urgentnu sudsku meru.  

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

iseljenju jer nisam smeo da doĊem, Zdravković mi je ĉesto pretio, i ubistvon, on je 

narkoman i psihopata opasan po okolinu.Traţio sam zaštitu policje na iselejnj, sud i 

policija su odbili da mi daju obezbeĊenje prilikom njegovog iseljenja, i zato nisam nije 

bio prisutan. Prilikom iseljenja kod njega nije pronaĊena arhiva u stanu. Zdravković je 

u meĊuvremenu arhivu otuĊio, tj. došao je veliki kamion MUP-a Srbije i sve odneo i 

negde gde sada to drţi. 

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

stalno da ne moţe opet da pronadje  Zdravkovica  zahtevajući uporno od mene da ga 

pronadjem posle iseljenja iz Lekajevog stana. Ja ne mogu saznati adresu Zdravkovića, 

MUP to odbija da uĉini. 

Radi se o naruĉenoj provali i zapleni od strane Miloševićeve policije sa ciljem da me 

kazne kao borca za ljudska prava, da me onemoguce da publikujem knjige, da ne 

obznanim identitet poĉinioca ( što nisam imao niti imam nameru da uĉinim), da se tako 

stvaraju  haos i tenzije. Izgleda da je Zdravkovic poginuo u obraĉunu kriminalnih 

gangova u Beogradu u ulici Dzordza Vašingtona.  

Ovde su sada kljuĉni MUP Srbije, Bjeletić i Zdravković. MUP Srbje odbija da vrati 

arhivu. Bjeletić je bio ĉesto u društvu sa Zdravkovićem,  osiguravao je logistiĉko 

odvoţenje plena. 

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

Bjeletić, OUP Stari grad; Dragan Zdravković ( nepoznata adresa)  

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

identitet, Izvršna direkcija, Beograd, naš broj  118252705. 

ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 
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СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

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

Tomislav Krsmanović, ( N.N osobe.). 

ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у 

приложеним документима. 

СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша 

Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома 

Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов 

број :118252705 од 03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и 

Злоупотреба; Сарадници Службе 977.  

- Protiv Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga. 

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

ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJE na intervenciju moćnih pojedinaca, ukljuĉujući i 

Miroslava Miškovića, direktora Delta holdinga.  

Ja sam se obratio Apelacionom sudu i oĉekujem odluku. 

Miroslav Mišković je liĉno mene progonio  1977 godine, kada sam bio zaposlen u 

Fabrici gume Rekord u Rakovici, zajedno sa njegovim istomišljenikom Draganom 

Tomićem ( tadašnjim direktorom FGP Rekord), sa kojim sam tada bio u sudskom 

sporu ( jer sam kao Šef sluţbe marketinga obznanio da FGP Rekord gubi drastiĉno 

uĉešće u trţištu SFRJ, u korist firmi iz Slovenije i Hrvatske, ispao sam na kraju srpski 

nacionalista, a samo sam pošteno radio svoj posao). Miroslav Mišković je tada takoĊe 

bio gumarac, direktor u kruševaĉkoj fabrici gume TRAJAL. Dolazio je kod Dragana 

Tomića, video sam ga u par navrata, dobacivao mi je pretnje. Boţa Petrović, fabriĉki 

psiholog, mi je saopštio da je Mišković zahtevao kaznu protiv mene. 

Vredi istaći da Mišković gaji iracionalnu patološku mrţnju prema kritiĉarima 

prethodne vlasti, ĉiji je on bio vrlo visoko rangiran bezbednjak. Njegovi ljudi mi 

telefonom u njegovi ime prete. 

Miroslav Mišković je tada davao naloge da moj brat Milić Krsmanović takoĊe bude 

proganjan ( sada ima zbog toga penziju 13.000 dinara). Isto je ĉinio sa mojom 

pokojnom sestrom Nadom Ivanković- Krsmanović ( 1946-2009), ona je bila ţrtva teških 

progona, umrla je u krajnje neljudskim okolnostima, njena penzija je bila svega 5.000 

dinara( njena firma Autorska agencija joj nije uplatila 17 godina radnog staţa, bila je 

proganjana što je zahtevala svoju pravdu, nije imala novca da plati leĉenje. Muţ Nadine 

ćerke Valerije ( 40 godina) Slobodan Dvokić je ubijen pre nekoliko godina na radnom 
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mestu u obezbeĊenju ( borio se protiv albanske mafije). Valerija i njena ćerka ( 17 

godina) su bez zaposlenja.  

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

marta 2008 godine je poslao preko Policijske uprave grada Beograda ekipu kidnapera 

da me smeste na neodreĊeno vreme u ludnicu.  

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

naknadu štete. On dan danas daje nalog psihopatama primitivnim kriminalcima da mi 

prave smetnje u upotrebi interneta, telefona, faksa.  

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

zdravlje, i da me tako tiho eliminiše.  

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

posvetim porodici, pisanju knjiga.  

On i njegovi ljudi se stalno interesuju za moje zdravlje.  

Mišković je zemljaka Milisava Ţivanovića, iz istog rodnog sela Bošnjane kritiĉara 

poretka, drţao 8 godina nevinog i normalnog u ludnici CZ u Beogradu, što mi je sam 

Milisav u više navrata saopštavao, i što se nalazi u Milisavljevom dosijeu pri Cz-u u 

Beogradu. On je Radomira Veljkovića, pukovnika, takoĊe zemljaka iz susednog sela 

Gari,  koji je još 1970 godine ukazao na sabotaţe JNA na Kosovu i u Dalmaciji,  takoĊe 

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

sam Radomir, i ti podaci stoje u njegovom dosijeu. 

Mišković je danas svakako najbogatiji ĉovek u Srbiji, a meĊu najbogatijim  

pojedincima u Evropi, kao što je dobro poznato on je stekao  bogatstvo  na nezakonit 

naĉin, i to  Miloševićevim novcem i mutnim transakcijama od 1990 godine do danas. To 

znaĉi, otimajući od snemoćalih i nezaštićenih graĊana Srbije. On je  poznat po svome 

ţivotu na visokoj nozi, po velelepnim vilama razasutim po svetu.  

Ali i po svojoj ostrašćenosti, po sklonostima da prebrzo procenjuje. Uţiva u vlasti, da 

kupuje medija, NVO, politiĉke stranke. I naroĉito je opako  sklon da sadistiĉki 

sladostrasno  do fiziĉkog uništenja progoni sve one koji mu  nisu po volji.  

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

korake sa ciljem da unapredi poloţaj agrara, da bi u selima bila otvorena nova radna 

mesta. Poduĉen iskustvom tajkuna  koristeći teţak ekonomski poloţaj seljaka, dosada je 

za budzašto otkupio u Srbiji na hiljade hektara obradivog zemljišta.  

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

lanac prodavnica za milijardu evra ( koji je nezakonito oteo od usta , krvi i znoja 

opljaĉkanih zaposlenih), znajući dobro da će taj novac upotrebniti da od ostarelih, 

bolesnih i snemoćalih osiromašenih srpskih zemljoradnika, pokupuje masovno 

zemljište, opet za bagatelu. A da tako stranci iz Belgije kao trojanski konj uĊu u Srbiju 
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preko njega. Naravno, da '' biznismenu'' Miškoviću ne pada napamet da se bavi 

poljoprivrednom proizvodnjom, on ĉeka bolja vremena da zemlju preproda strancima, 

da tako po stranom nalogu po kosovskom modelu u Srbiju na mala vrata dovodi 

strance.  

Njegovo geslo je: POSLE MENE POTOP, moje liĉno bogatstvo je moja otadţbina, Srbi 

su mrtvopuvala. 

Otkud njemu tolika mrţnja prema svome narodu? Meni su ustaše u Drugom svetskom 

ratu ubile maljem brata moja majke i brata njene majke u Jasenovcu na Svetog Savu 

1942 godine, još oko dvadesetak mojih srodnka je za vreme Drugog svetskog rata 

ubijeno u Srebernici i Bratuncu od onih koji su na kapama nosili slovo U.  

Moji su spašavali Jevreje. 

Ko je Mišković da danas uništava moj ţivot i mojih bliţnjih?  

Narod Srbije nije ni sanjao o ĉemu se radilo kada je obavljena Miškovićeva ''otmica'' 

2001 godine, što će dalje biti razjašnjeno. Mišković je bio kidnapovan 9. aprila 2001, od 

strane pripadnika takozvanog „Zemunskog klana“, navodno po nalogu Dušana 

Spasojevića i Mileta Lukovića-Kuma, a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Cena 

njegovog „otkupa“ bila je ekspresno plaćena. Reĉ je o sumi od sedam (7) miliona 

maraka! Ali je osloboĊen već sledećeg dana. Ova ''otmica'' je snaţno popravila imidţ 

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

kidnapovali''. Ova '' otmica'' Miškovića ga nije ništa koštala, plaćena je novcem otetim 

od naroda, kasnije nadoknaĊena, bio je samo jedan dan u ''izolaciji''.  Mišković je imao 

veliku korist od ove ''otmice''-popravljen mu je ugled, od pljaĉkaša je ispao ţrtva. 

Prejebo Miško celu Srbiju. 

Narod sve to dobro zna, zna dobro ko ga podrţava, to su strani centri moći i pre svega 

iz geo-okrueţnja, da ovde promovišu rušitelje i štetoĉine, da tako ruše Srbiju iznutra. 

Da preko njega i njemu sliĉnim slabe iznutra ovu drţavu i ovaj narod, da ga iznuruju 

da ga obespomoće, da ne moţe da se brani,  da privreĊuje i da se razmnoţava. Njemu i 

njegovim šupljoglavim istomišljenicima i kolegama ’’ sposobnim tranzicionim 

biznismenima’’ stalno sufliraju naši zlotvori ( geo-okruţenje): da je ovde sada surova 

tranziciona utakmica , gde pobeĊuje jaki gen,  da su novopĉene bogataši najsposobniji, 

a ustvari je obratno, to je sve podešeno da slabi gen ruši i štetoĉinari Srbiju. Njemu 

sufliraju da je sada tranzicija, da ko sada zadrţi vlast i kapital tako će biti zauvek, da 

vlada vuĉji moral, da je i u  Americi prvi milion prilikom prvobitbne akumulacije pre 

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

poreĊenje babe i ţabe. Njemju sufliraju da treba raubovati, iznurivati, obespomoćiti 

narod, da bi on i njegovi pajtaši genijalci mogli tako lakše da privatizuju za bagatelu, da 

kradu, da kontrolišu sudove, policiju, vladu i ministarstva. Da tako saĉuvaju vlast, a 

posle ŢIVJEĆE OVAJ NAROD. 

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

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/2001
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Ustvari on traţi obrazloţenja ( racionalizacija, psihološki odbranbeni mehanizam) . 

On ruši sopstveni narod da se uliţe, Delez je nagrada što ĉini zloĉine svome narodu.   

DOKAZI: Arhiva FGP Rekord; Dosije Milisava Ţivanovića i Radomira Veljkovića  u 

Psihijatrisjkoj bolnici CZ-a u Beogradu; dosijei ove dvojice u arhivama SDB; uvid u 

dosije Tomislav Krsmanović u SDB, Uvid u Arhivu Pokreta za zaštitu ljudskih prava. 

SVEDOCI:  Dragan Tomić, bivši direktor FGP Rekord ( sadašnja adresa nepoznata); 

Boţa Petrović, ondašnji psiholog FGP Rekord( sadašnja adresa nepoznata), sudija 

Višeg suda u Beogradu Predrag Vasić i ĉlanovi porote.Višeg suda da se izjasne ko im je 

dao nalog.. 

Документ број 340. 

Томислав Крсмановић,                                                                         23.8.2011 године 

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

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

             Господин Вељко Медојевић, инспектор 

                  Полицијска управа града Београда. 

Поштовани господине Медојевићу, 

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

којем се нисам одазвао јер на то нисам обавезан по закону, као што знате дана 19 овог 

месеца сам Вам доставио преко Архиве ваше установе 30 докумената, образлажући 

овај оступак као сврсисходнији, него ли штури разговор.  

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

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил 

адреса из који се ништа не види 

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

застарели. 
 

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

, тачније у мојој ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у Београду предатој 

31.1.2011 године налазе прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама 

које ми прете. А када је у питању Телеком, Извршна дирекција Београд, наш број 

118252, Београд, ја сам добио од њих неколико потврда да су регистровани претећи 

позиви на мој број телефона 3511829, не само 2005 године, последњи пут маја ове 

године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на њихов захтев. 

mailto:Pokret@eunet.yu
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Изволите процесуирати мој поднесак и починиоце привести правди.Изволите будуће 

комникације са мном да буду у оквиру законских парагафа, значи само писмено и  уз 

пун увид јавности.  

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

штедионице, око мојих ствари се кретала сумњива млада особа, на моје питање ШТА 

РАДИТЕ КОД МОЈИХ СТВАРИ, ми је одговорио осорно: ЈА САМ ПОЛИЦАЈАЦ. 

Нестанак сам пријавио Поштанској штедионици дана 19 августа , имам потврду са 

печатом. Нестанак сам такође пријавио и Службеном гласнику дана 25.8.2011 године, 

Потврда , тел. 3060308. Настали су велики трошкови, нервирања, губитак времена и 

енергије. 

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

већином грађана Србије, нажалост полиција не пружа грађанима потребну заштиту. А 

да не говорим о судству које је таоц најзатрованијих непријатеља наше народа. 

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

августа у 12 часова, бићете позвати, изволите доћи и изјаснити се о овом досијеу уз пун 

увид јавности.Убеђен сам да су огромна већина наших полицајаца савесни и поштени, 

да раде врло опасан посао за малу плату. Њима свака част. Али су проблем они 

полицајци који су се повезали са криминалцима. Ако такви криминализовани 

полицајци не буду енергично сузбијени и удаљени, полиција ће бити претворена у 

гробара Србије. 

 

Документ број 341. 

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

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

 У прилогу текст за новинаре:   

 2. ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  УСКРАЋУЈЕ  КРСМАНОВИЋУ  

ПРАВО НА СЛОБОДУ И МИРАН ЖИВОТ. 

 ПОДАЦИ И ЧИЊЕНИЦЕ У ВЕЗИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ШТАМПУ КОЈА ЋЕ БИТИ 

ОДРЖАНА 30.8.2011 године у 12 часова у Кући Ђуре Јакшића, Скадарска 34..       

 Крсмановић се налази на удару МУП-а Србије јер је деценијски борац за поштовање 

закона, већ 17 година води спор за обештећење, од 2006 године се незаконито растеже 

поступак за његову рехабилитацију, он води спор за повраћај незаконито конфисковане 

имовине вредне неколико милиона евра, иступа у јавности за поштовање закона и 

васкрснуће Србије из суноврата: 

1.       Информативни разговори . Крсмановић је последњих месеци и година у више 

наврата позиван телефоном, или дописом, на информативне разговоре, без 

mailto:Pokret@eunet.yu
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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законског основа.Последњи пут 3 јуна и 22 јула, 17 августа, 19 августа и 22 

августа ове године. Разлог позива на информативне разговоре су наше научне 

анализе друштва, позиви су били усмени, на крају је стигао један писмени, 

Крсмановић се није одазвао што има право по закону. Ова установа наставља да 

Крсмановића узнемирава  телефоном и да му прети. Полицијска управа града 

Београда је у неколико наврата звала Крсмановића телефоном фебруара и марта 

2008 године запретивиши му смештајем у лудницу на неодређено време. 

2.       Претње лудницом. Сарадник ОУП-с Раковица  Ненад Лијескић ( не он лично, него 

по наредби тајкунског подземља)  је у неколико наврата позивао телефоном фебруара и 

марта 2008 године Крсмановића на информативни разговор поводом наших 

саопштења. Крсмановић је био позван 2 марта 2008 године од стане његовог познаника 

Велизара Павловића, правника председника Одбора за људска права ДСС, који му је 

саопштио да је у поседовању факса Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 

године који је показао Крсмановићу, којим је покренут хитан поступак да Крсмановић 

буде лишен слободе и смештен у ПБ Топоница на неодређено време, због писања 

саопштења, којом приликом су се позвали на фалсификован налаз Завода за ментално 

здравље и ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1975 године. Крсмановић је тада одржао 

конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима је обезвредио овај 

незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије ове установе. Над 

Крсмановићем је покушана злоупотреба психјатрије 1975 године,која се завршила 

потпуним поразом оних који су то покушали, Крсмановић је 24.10.1977 године добио 

после месец дана испитивања на Психијатријском одељењу ВМА у Београду  Налаз: 

душевно потпуно здрав, што је правно и судски верификовано 20.4.1982 године од 

стране Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду.  Изволите 

проучити податке о Крсмановићу на Википедији и личном сајту 

www.tomislavkrsmanovic.com,  као што ћете видети он је заслужни грађанин, добитник 

неколико значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни 

радник који објављује своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, 

члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА и СВЕТИ САВА, деценијски борац за 

поштовање закона и људских права, председник Покрета за заштиту људских права, 

заслужан за данашњу демократију, саборац са појединим данашњим лидерима државе, 

укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге. Крсмановић је написао неколико 

запажених и стручно верификованих књига о злоупотреби психијатрије у политичке 

сврхе, осуђиван је за вербале деликте након тога, марта 1975 године је основао први 

југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА АКЦИЈА, 1985 Покрет за заштиту 

људских права који је учествовао на изборима, Крсмановић је био кандидат за 

председника Србије на изборима 1990 године, писац је на стотине саопштења, данас 

објављује научне анализе у еминентним часописима, добитник је значајних 

међународних признања. Крсмановић важи за врло смирену особу , залаже се за 

исправне процене и помирење. Истичемо да неко може бити смештен на психијатрију 

против своје воље ако се понаша насилно, ако је неурачунљива агресивна особа, или да 

није у стању да се стара о себи и своме здрављу.Крсмановић никада ни на кога није 

дигао руку, познат је по томе што води здрав живот .На делу је покушај злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. 

3. Тужба за накнаду штете која траје већ 17 година.( Апелациони суд у Београду, 

број. Г.ж.1321711 судиај Узелац Ђукић Тамара, 15.3.2011 године). Крсмановић 

је поднео још 1994 године Тужбу за накнаду штете ( Виши суд  у Београду , 2 

П.бр.2228/2010), над њим је од 1971 г.до данас почињено преко 200 кривичних 

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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дела узрочно и последично нанетих штета, што траје до данас, за шта је он дао 

необориве доказе, документа и сведоке. Виши суд у Београду  је под 

ултиматумом  удруженог криминала донео 21.01.2011 године одбијајућу 

Пресуду  са циничним образложењем да тужена ( Република Србија) није 

одговорна за штете нанете од стране претходне ( и данашње) државе, конфузно 

тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве штете. Виши суд 

упућује тужиоца на Апелациони суд ( гж.1321/11, судија Тамара Ђукић Узелац), 

а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.На делу је бескрајно 

одуговлачење, Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у 

Србији је 71 година), на ивици је социјале. Ово маратонско суђење има за циљ 

његово органско изнуривање, финансијско исцрпљивање, да узима време и 

енергију, суд рачуна на Крсмановићево биолошко нестајање. Као што се 

лешинарски поступа са многима који траже обештећење, 

реституцију,  рехабилитацију, или  који једноставно захтевају њихова угрожена 

права. 

4. Рехабилитација. Захтев за рехабилитацију је поднет Окружном суду у Београду 

Рех.број 322706 још 2006 године, сада је пред Вишим судом у Београду, овај суд 

одбија да донесе одлуку и бескрајно одуговлачи  

5. Повраћај незаконито одузете имовине оцу моје мајке покојном Василију 

Поповићу вредне неколико милиона евра који тапка у месту. 

6. Они који крше закон му прете телефоном, воде истински рат против њега, врло 

често му праве сметње у употреби интернета и компјутера, телефона и факса, 

Телеком Србија је установио идентитет особа које то чине ( Извршна дирекција 

Београд, наш број 118252705, суд је у поседу идент итета особа које му прете 

телефоном, преко интернета, које блокирају инетрнет, у ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ 

Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године се налазе прецизни 

сигналетички подаци о инкриминисаним особама које му прете.( Други 

општински суд у Београду ИИ.К.бр.696/06, што све траје до данашњих дана. Он 

скоро свакодневно губи време, новац, енергију борећи се са овим криминалцима 

које подржавају полиција и судови.. 

7. Крсмановић од 2004 године ради на развоју туризма у Општини Љубовија на 

Дрини, и постигао је запажене резултате, питати госпођу Раду Тријић, 

началника општине  Љубовија( тел. 05-661940, 661411,661890). Кримналци га 

перманентно опструирају да се посвети овоме задатку 

8. Крсмановић је писац, има сина, сроднике, којима треба помоћи, он је 

онемогућен у томе од стране криминалаца. Крсмановић је сиромашан човек, 

његоа пензија је око 30.000 динара, велики део тога иде сваки месец на 

прегањања са асоцијалним психопатама из редова криминализованих сегмената, 

његов 30 годишњи син не ради, 40 годишња сестричина са 17 годишњом ћерком 

је без сталног запослења, његов рођени брат има пензију од 12.000 динара, мужа 

његове сестричине су убили недавно криминалци, његова рођена сестра Нада ( 

1946-2010) је преминула у нејасним околностима, ниједна болница није хтела да 

је хоспитализује иако је хоспитализација била неопходна. 

На делу је рат мафије против српског народа,  методично дуготрајно замарање, 

застрашивање, производња стреса, финансијско исцрпљивање, узимање времена и 

енергије. Што поприма обележја покушаја тихе ликвидације Крсмановића-без увида 

шире јавности. 
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На делу је методичан напад на здравље који се спроводи превасходно кроз изазивање 

стреса али има и других злоупотреба. Један необорив доказ је дат: СТРЕС. Ко прави 

стрес, тај подмукло напада на  здравље. 

Ово не чине државни органи, него удружени организовани криминал који дела против 

закона и државе. Све ово траје врло дуго, у јединственом пакету, од стране истих 

особа, што чини компактну целину. 

То му се чини зато што захтева :Обештећење за претрпљене деценијске прогоне од 

1975 године до данас; зато што је поднео Захтев за рехабилитацију; зато што води 

Поступак за повраћај одузете имовине оцу  мајке Васу Поповићу, вредну неколико 

милиона евра;  зато што иступа у  јавности против оних кој крше закон; зато што је 

српски интелектуалац. 

Да будемо отворени, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог 

пројекта је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашен, ојађени ,изнурени 

и остарели грађани су неспособни да се бране, да привређују и да се оплођавају.  

Обавештавамо јавност о злочинима над Крсмановићем и његовим сродницима, и 

већином грађана Србије.  

Нажалост полиција и судство не санкционишу криминалце и злочинце. 

Захтевамо да Крсмановић буде ОДМАХ обештећен и да се укину опструкције и 

злоупотребе над њим и његовим сродницима. 

САВЕТ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 

 Документ број 342. 

-28 август 2011.године. Томислав Крсмановић: НА  КОПЊЕЊЕ  ЗДРАВЉА  

ГРАЂАНА  СРБИЈЕ УКАЗАНО  ЈОШ ПРЕ  ТРЕЋИНЕ  ВЕКА. 

Нато бомбе су штетне по здравље, али нису значајан узрок погоршања здравља и раста  

канцера.  

Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати 

хиљаду година, јер они који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта 

ће се овде дешавати кроз хиљаду она и ко ће овде бити тада. 

Копњење здравља грађана је започето још 1970-их година. Оно се убрзава, али то не 

иде по аритмтетичкој прогресији, него је на делу блага, али  убрзана геометријска 

прогресија раста обољења. 

Кад се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у 

годину: 2 па онда 4, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године 

истим повећањем, него по начелу: прва година р ачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 

16 пута 16, итд. 
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Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, јер је дејство узрочника  

који су у развоју и расту интензитета, све разорније. Тако се стиче заваравајући утисак 

раста бројке, погрешно то тумачећи коинциденцијом са НАТО  бомбама.,  

 

У прилогу два текста-ДОКАЗА  са подацима о узлазном и убрзаном расту 

пандемије  канцера још од краја 1970-их година 

 

1. ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ, САРАЈЕВО, Београд 

16.октобар.1978 године. 

2. Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ, 1.9.1986 godine. 

Predmet: LOSE ZDRAVSTVENO STANJE POLITICKIH ZATVORENIKA I 

BORACA ZA LJUDSKA PRAVA 

 

1. ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ       Београд  16.октобра 1978.  

 

ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

САРАЈЕВО 

 

 Медицинска професија ствара величину и борбеност  једне нације. Основи њен 

задатак је да излечи, спасе живот, отклони бол, да буде у служби човека. 

 Потребно је борити се против свега што омета медицину да испуни свој 

основни и суштински задатак. 

 Лекар пре свега мора имати своју самосталност. Мора бити  руковођен 

својом професионалном екипом, њему се не смеју наметати никаква упутства, 

смернице од било кога које га могу ометати у његовој хуманој мисији. 

Бирократски утицаји не смеју имати било какве утицаје и последице на однос 
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«лекар» - «болесник». Наименовања, положаји, у овој професији не могу бити 

према било ком другом критерујуми сем према стручној, научној и људској 

вредности лекара, његовим могућностима да помогне болеснику.  

 Лекар, пре свага,  мора бити руковођен  својом професионалном етиком, а 

тек онда својим личним интересима, идеолошком и социјалном припадношћу. 

Ако је другачије онда се не ради о медицини и лекару, 

 Медицина се не може  користити у друге сврхе сем да помогне болеснику и 

човеку. Ако није тако, онда то није медицина у служби човека и живота, него у 

служби разарања. 

 Многи болесници који су оболели услед разних утицаја, или пак 

дискиминаторских и репресивних мера у својој средини, не добијају адекватну 

помоћ од њихових лекара . (Не смеју да им кажу зашто су настале њихове 

тешкоће, или пак многи и не знају зашто имају здравствене  тешкоће, у таквом су 

стању да не умеју да им објасне, или нису свесни узрока). Лекари у таквим 

случајевима, уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не могу како 

треба да помогну болесницима. 

 Лекари нису упознати у довољној мери са овом чињеницом и како 

друштвено окружење може утицати  на здравље људи, или ако то знају ,  не 

реагују из страха, или због личних интереса. 

 Личност човека, његово здравље, и живот, његов лични, породични и 

брачни живот, су његова неприкосновена права у једном нормалном и 

демократском људском друштву. 

 Уpoтреба медицине у било које сврхе, уколико нарушава ова његова  

основна и неповредива права је негација саме себе. 

 Због оваквих појава долази до стерилизације медицине, она почиње  да 

бива надојена механистичким и практистичким духом, њен престижни  ниво 

опада. Медицина онда не може да да оно што нација од ње очекује са свим 

последицама које из тога проистичу. 

 Човек је људско биће, а не «људски материјал» или чак «стока» како се 

према појединцима понекад односе бирократе. 

 Уколико се ови захтеви не поштују долази између осталога и до опадања 

угледа медицине у очима грађана и губљења поверења у њу. У питању су углед 

медицине и земље као једне цивилизоване нације. 

 Основни правни и морални принципи морају бити поштовани. 

 У питању су, такође,  материјалне штете које је тешко проценити. 

Потребно је ослободити  нашу медицину свих утицаја који могу бити на штету 

болесника.  
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 Апелује се на Четврти конгрес лекара Југлславије да покрене процесе који 

ће нашу медицину ставити у потпуности на место које јој припада, а то су слава, 

част и углед југословенске медицине у служби човека и његовог здравља. 

 

 

2. T.Krsmanovic:  Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ                          

1.9.1986 godine: LOSE  ZDRAVSTVENO  STANJE  POLITICKIH ZATVORENIKA  

I  BORACA  ZA  LJUDSKA  PRAVA.  

 

  U prilogu  podaci o zdravlju 600 osoba.  

  

            Lose zdravstveno stanje politickih zatvorenika  u jugoslovenskm zatvorima i 

disidenata, boraca za ljudska prava, svih onih  koji se bore za demokratizaciju i 

postovanje zakona,  je sve prepoznatljivije .  To je predmet sve vece paznje i brige  

organizacija i pojedinaca koji se bave zastitom ljudskih prava.  

  Kada se radi o zdravlju politickih zatvorenika, takvom stanju zdravlja  u zatvorima 

doprinose uslovi i rezim zivota ,   temperatura pada i ispod nule, obavezan rad, 

neadekvatna ishrana, ne moze se govoriti o pravom medicinskom tretmanu  и   nezi, 

karakteristican je odnos prema politickim zatvorenicima, koji zasluzuje specijalnu 

paznju, i preispitivanje od strane   nadleznih, ima brutalnosti, i raznih zloupotreba, ima 

tortura i mucenja,   kojima se nanosi steta njihovom zdravlju.  

             Skrecemo paznju nadlezni, drzavnim organima na lose stanje zdravlja 

zatvorenika i zahtevamo prigodne mere.  

          Sudovi. biroi za prituzbe i zalbe, sindikati, drzavni organi, i funkcioneri kojima se 

gradjani zale na povrede njihovih prava   ,zapazaju da se  kod ovih segmenata 

stanovnistva zapaza da su losijeg zdravlja nego ostala ukupna populacija .Tako   

komisija Veca saveza sindikata SR Hrvatske za zastitu samoupravnih prava radnika 

upozorava da mnogi gradjani dok traze   pravdu oboljevaju , u tolikoj meri i 

intenzitetu, da to opterecuje zdravstvo i bolnice( Dnevnik, Novi Sada od 25.8.1985 

  godine).  

           Oni koji proucavaju fenomen disidencijie u savremenom jugoslovenskom drustvu 

dolaze do zakljucka uvidom u situaciju da   takodje u kategorijiama gradjana kao 

tzv"disidenti""borci za ljudska prava""nepodobni"" politicki   ne-

konformni""peticionasi"(potpisnici peticija), i sl su losijeg zdravlja  od ostalih 

gradjana.  
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             Smatramo da je ovo ne samo medicinski nego i moralni, eticki,i zakonski i 

politicki, drustveni problem, koji zasluzuje   narocitu paznju za to nadleznih drzavnihi 

,medicinskih i zakonodavnih organa.  

          Dalje ce biti predstavljeni zdravstveni podaci za veci broj ovih osoba, razume se 

oni kojima mi raspolazemo. Precizni podaci   se mogu dobiti  jedino uvidom u istorije 

bolesti ovih osoba, i u zvanicne medicinske nalaze. To nama nije bilo moguce ovoga   

puta , to bi znacilo rad ekipe strucnjaka inter-disciplinarnog profila, sredstva, vreme, za 

sta mi nemamo resurse niti podrsku   nadleznih.  

           Mi smo postupli na drugaciji nacin. Anketirali smo nekoliko stotina osoba, i to 

samu osobu    (сadasnjeg ili bivseg politickog   zatvorenika,disidenta, borca za ljudska 

prava, i sl) ili pak njihove srodniike ili prijatelje, poznanike, a koji poznaju u vecoj ili   

manjoj meri osobu i njeno zdravlje.Vrlo je tesko prikupiti ovakve informacije , osoba 

nerado govori o svome zdravlju,   ("privatnost""intimnost", plasi se svrhe, 

nepoverenje, i td), tako da je vrlo cesto odbijanje da da ovakve podatke( A sto je   vrlo 

stetno i po samu osobu i druge , jer takvim odbijanjem onemogucava akcije za 

poboljsanje situacije i otklanjanje   uzroka). Takodje ima osoba koje bi trebale da daju 

podatke o zdravlju  ali cesto iste ne poseduje, a sto je jos mnogo cesce   sa osobama 

prijateljima, poznanicima, srodstvenicima..  

             Veliki problem u ovome istrazivanju je bilo naci spisak populacije ovih osoba 

.Mogu se u pojedinim izvorima pronaci liste   politickih zatvorenika, ali je pitanje koliko 

su tacne. Sto se tice "disidenata" stvar  je laksa, postoje razne peticije, koje su oni   

potpisivali, radi se o osobama koje su mahom poznate javnosti. Ali se javlja veliki 

problem kako stupitii sa njima u kontakt ,  pridobiti njihovo povrenje, i saradnju jer se 

radi o vrlo specificnom segmentu stanovnika i istrazuje se vrlo intimna i delikatna   

sfera licnog zivota. Bilo bi najbolje zato postupiti na sledeci nacin, tj posedovati licne 

podatke sa imenima osoba, I   siignaletickim podacima, i za svaku od ovih osoba dobiti 

tacne podatke o zdravlju iz zvanicnih medicinskih izvora i nalaza.To   ovoga puta nije 

bilo moguce a sto je objasnjeno napred.  

             Vodeci racuna o prednjem, moze se reci da su dobijeni samo delimicni podaci o 

zdravlju ovih osoba, saznali smo samo za   pojedine bolesti od kojih boluju a ne sliku o 

ukupnom zdravstvenom stanju ovih osoba koje ce dalje biti navedene. Sto se   tice 

tacnosti  datih informacija o zdravlju ovih osoba, s.obzirom na nacin prikupljanja 

informacija , greske su moguce. Ali mi   smo prilikom prikupljanja informacija vodili 

racuna o tome i sproveli sve raspolozive mere da se mogucnost gresaka svede   na sto 

manju mogucu meru, a sto ne znaci da greske ne postoje. Pogresne informacije su 

moguce u detaljima, ili neznanju   ispitanika nekih drugih bolesti sem navedenih, ili u 

izvesnim slucajevima, .Ali u opstim linijiama ovi podaci odrazavaju realno   stanje.koje 

je vrlo lose.  

                 Politicki zatvorenici vec posle  par godina vecina oboljeva, obicno ozbiljno ili 

tesko.  
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                  Sto se tice disidenata i boraca za ljudska prava njihovo stanje zdravlja je 

daleko losije nego li ostale ukupne populacije (које је такође врло лоше, са 

тенденцијом рапидног погоршавања)..  Stopa mortaliteta i morbiditeta je visoka. A 

stopa natalieta niska.i vrlo visoka stopa razvoda, produzenog celibata и   udovistva. (То 

су проблеми који муче целу нацију). 

             Smatramo dakle, da uprkos ogranicenja i mogucnosti pogresnih procena je 

dalje data prilicno reprezentativna skala   informacija o zdravlju ovih osoba.  

              Napominjemo da medju ovim osobama ima prilicno starih, (нација стари)ali 

su vecina sredovecni, ima dosta i mladih, .Dakle, ovako lose   stanje zdravlja ovih osoba 

se ne moze pravdati njihovom navodnom staroscu.  

              Analiza bracne i porodicne situacije ovih osoba dozvoljava da se zakljuci da je 

kod njih stopa razvoda, produzenog selibata,   udovistva, daleko visa nego li kod ostale 

populacije, da se kod njih manifestuju dezintegracioni procesi u porodici, braku,  

zdravlju, licnosti, profesiji.  

               Dalje su dati  podaci  o osobama, ime i prezime, odakle je, i raspoloziva 

informacija o zdravlju. Nismo davali podatke o   profesiji, starosti, imenu i lokaciji 

zatvora, itd, a zato jer smo hteli izbeci mogucnost gresaka a koje postoje onda jos vise   

vodeci racuna o prednjem nacinu prikupljanja informacija. Takodje, smatramo da se 

radi o osobama poznatim javnosti kao I   da su njihova imena citirana u pojedinjim 

listama politickih zatvorenika., kao potpisnika peticija, i isl.  

             Navodimo da je usled ovakvog prikupljanja informacija moguce da se radi o 

bolesti od koje je osoba bolovala u proslosti.  

             Vodeci racuna o nacinu prikupljanja ovih informacija , upotrebljeni termini, 

nazivi bolesti, nisu u skladu sa medicinskim   kodeksima, cesto nisu precizni. Tako smo 

saznali da je osoba"tesko obolela""organski obolela""ruiniranog zdravlja" jer   osoba 

koja daje informacije ne zna vise od toga.  

              U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni .Mi 

nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da da je i ovakav 

pristup bolji nego li nista ne reci o ovome. Cilj nam je da senziblliziramo javnostni   da 

privucemo paznju na ovaj razorni trend koji je krajnje opasan.  

            Vlastodrsci misle da tako cineci se obracunavaju sa neprijateljima,  cuvaju vlast. 

Sto je zabluda sa kobnim posledicama.   Masovnost i  intenzitet  ove tendencije  

razaranja su takvi da to vodi slabljenju nacije, nataliteta, izaziva ogromne troskove i   

rasipnistva i rusii ekonomiju i vitalnost nacije koja postaje umorna i nesposobna da 

privredjuje i brani svoje teritorije.  

           U ovome istrazivanju najvaznije je bilo da budemo objektivni i nepristrasni. Mi 

nismo imali drugi nacin prikupljanja   informacija, smatrali smo da je i ovakav pristup 

bolji nego li nista ne uciniti i reci o ovoj tamnoj i zakolonjenoj sferi.  Primenili   smo tzv 
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metod"popisa", prikupljanja informacija od osoba cije liste raspolazemo po nacelu 

"bez izuzetka", tj sve redom po   spisku. Mi nismo izabirali one koji su bolesni a 

izostavljali zdrave, smatramo da ne moze biti korelacija u takvoj meri da to   moze 

poremetiti pouzdanost rezultata izmedju cinjenica da li je osoba bolesna ili zdrava i 

spremnostri da da informaciju o   svome ili tudjem zdravlju.  

             Napred je dat podatak o zdravlju oko 600 osoba, uprkos pomenutih 

ogranicavajucih faktora smatramo da je data  прилично  reprezentativna skala 

informacija ovih osoba.  

           Tako da uprkos ogranicavajuch faktora u ovome istrazivanju se moze zakljuciti 

sa odgovarajucom pozitivnom pouzdanoscu ,  da je stanje zdravlja ove populacije 

mnogo losije od stanja zdaravlja celokupne populacije.  

           Mi ne zelimo da pravimo insinuacije o uzrocima ovakvog loseg stanja zdravlja, 

ovih osoba , osim navedenih uslova zivota u   zatvorima i onoga sto same ove osobe 

kazu. Mnogi se zale na stres, siromastvo, progone, али и на  razne намерне zloupotrebe 

sa zdravljem.  

             Napominjemo da smo u radu na prikupljanju ovih informacijia nailazili na 

velike treskoce, konfiskacija prepiske, smetnje u   kontaktima, i td. iako je nas rad bio u 

okviru zakona i  dobronameran.  

               Dalje cemo iz nastavka u nastavak navoditi podatke o zdravlju 600 osoba  

politickh zatvorenika i disidenata.:  

  -Gojko Djogo, Beograd, cir na dvanaesto-palacnom crevu, kamen u bubregu, saniran 

tbc proces na bubrezima iz proslosti,  nesanica . nervne tenzijie ;Ilija Moljkovic, 

Beograd, oboleo organski, ruiniranog zdravlja, nesanica, tenzije, depresija ;Josip 

Pemic, Zagreb,  oboleo .posledica torture elektro-sokovima po genitalijiama ;Davor 

Aras, Zadar, srce(imao 9 napada srca  zatvoru), infarkt, mozdani udar, cir u stomaku, 

urinarni kanali, nervi, nesanica,   bio lecen u Svajcarskoj ;Sadik Sadiku, torturisan u 

zatvoru, strajkovao gladju, oboleo ;Mica Popovic, Beograd, srce, supruga , supruga 

obolela od parkinsonove bolesti, njegov sin Jovan otpusten iz vojske zbog   loseg 

zdravlja, ;dr.Gojko Nikolis, Beograd, srce, depresija ;Dobrica Cosic, urinarni organi; 

dr.Veselin Savic, Beograd, srce, krvni sudovi, vaskularni sistem, psiho-somatski 

poremecaji ;Curi Dinore, Kosovo, obolela, strajkovala vise puta gladju ;idajet Hiseni, 

Kosovo, Pristina, torturisan, oboleo ;Halil Alideni, Kosovo, torturisan, oboleo,;dr. 

Vojislav Seselj, uzdrmano zdravlje zbog tortura u zatvoru i zbog strajka gladju, bio 

izlozen zloupotrebama nad zdravljem   za vreme boravka u zatvoru u Zenici 

;dr.Andrija Gams, rak debelog creva ;Lazar Konfino, srce ;Laslo Sekelj, Novi Sad, 

nepoznato ;Dobroslav Paraga, Zagreb, visok krvni pritisak, oslabio vid, lumbago, 

slomljena noga u zatvoru, kostobolja, teska   nesanica, bio torturisan u zatvorima, i 

zloupotrebe nad njegovim zdravljem ;-Smiljan Paraga, Zagreb, otac Dobroslava, 

organski tesko oboleo ;Arna Paraga, Dobroslavova majka, rodjena Laufer iz poznate 

jevrejske  bogate zagrebacke porodice kojoj su komunisti   1945 godine streljali brata i 
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oca  sve oduzeli, organski  tesko bolesna ;Domagoj Paraga, brat Dobroslava, nesanica, 

insuficijencija pluca, bio mucen u psihijatrijskim bolnicama ;Ernest Brajder. Zagreb, 

prijatelj Dobroslava Parage, jevrejske nacionalnosti, nas saborac i saradnik za ljudska 

prava, po   recima Dobroslava ubijen, можда прво отрован гасом у соби,  a vlasti 

kazale da je izvrsio samoubistvo;Tomislav Dumancic, Zagreb, umro u zatvoru, bolovao 

od srca, tbc pluca, kicme, umro u momentu kada mu je odbijena   zalba za pomilovanje 

;Tomislav Krsmanovic, Beograd, teska nesanica, jake nervne tenzije, problemi sa 

koncentracijom  upotrebom intelektualnog   domena, nema organsko oboljenje, na 

potiljku ima masno tkivo velicine velike jabuke, bio mucen u specijalnim ustanovama,   

prete mu napadima na zdravlje;Tomislav Jeremic, Obrenovac, tucen, iznuren 

;Tomislav Urosevic, Sabac, imao nekoliko infarkata;Dragoslav Mihajlovic, Beograd, 

imao  infarkt, kicma, imao u proslosti TBC pluca, iznurenost; Josip Bubnjar. Zadar, 

zacepljenje krvnih sudova, imao veliko masno tkivo na potiljku ;dr.Franjo Tudjman, 

Zagreb, srce. .akutni bronhitis, kicma, krvni sudovi, supruga obolela do raka, ima dva 

sina, oba   ozbiljno bolesni, :jedan od nesanice, upale bubrega, oci, cir na zelucu, a drugi 

od nerava i srca, cerka od nerava i nesanice,  imala proces na plucima ;Matija Beckovic, 

Beograd, cir na 12 palacnom crevu ;Dragoljub Ignjatovic, Beograd, cir na zelucu, 

poremecaj metabolizma, teska anemija, astenija, reuma, psiho-somatski   poremecaji, 

teska nesanica, depresija, imao u proslosti tbc proces na plucima, nervi, za vreme 

boravka u zatvoru mu   iznenada ispalo18 zuba, za mesec dana koji su ranije bili zdravi, 

zali se na zloupotrebe medicinom, bakterije, gas ;brat Petar Ignjatovic, Beograd, cir na 

dvanaesto palacnom  crevu, intenzivna nesanica, psiho-somatski poremecaji ;njihov 

otac Svetomir Ignjatovic, profesor univerzitet a, preminuo, bolovao od apopleksije,  

srca, bio oduzet 10 godina,   embolija, supruga Dara preminuila od parkinsonove 

bolesti, imala u proslosti tbc proces na plucima, takodje oboje patili od   intenzivne 

nesanice;Vlado Gotovac, Zagreb, kaze da je u zatvoru u Velikoj Gradiski bio namerno 

inficiran zarazenim spricom i bio tesko   bolestan od hepatitisa,  ciroza jetre, gastritis, 

supruga obolela od raka materice, cerka nervi i psiho-somatski poremecaji.Zali   se na 

zloupotrebe medicine i gas u prostorijama ;Milovan Danojlic, Beograd, kamen u 

bubregu, imao operaciju, imao u mladosti zloupotrebu psihijiatrije u politicke 

svrhe;Nikola Novakovic, Sarajevo, srce, lumbago, krvni sudovi, urinarni kanali, kardio-

pulmonarni problemi ;Milisav Zivanovic, Stalac, jetra( obolela posle veceg broja 

injekcija koje su mu bile date nasilno u kaznene svrhe u   Pishijatrijskoj bolnici 

Centralnog zatvora u Beogradu, kaznjen sto je bio optuzio uticajne za 

korupciju).Rozacija, tromboza,;zakrecenje krvnih sudova, dva infarkta, srce, zeludac, 

astenija, zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe ;Radisav Zivanovic, brat 

Milisava iz Stalaca,srce, cir na zelucu,prostata, teska nesanica, astenija, depresija, 

psiho-somatski   poremecaji.Zali se na zloupotrebu medicine, subverziju, zali se na 

policiju koja progoni nevine a ne one koji ruse drzavu ;Aspazija Lega, Skoplje, supruga 

Milisava Zivanovica, bilo joj zapreceno smrcu da ne posecuje Milisava u zatvoru, isto I   

T.Krsmanovicu koji je nekoliko godina posecivao M.Zivanovica jednom nedeljno u CZ 

-u u Beogradu, bila relativno dobrog   zdravlja, umrla iznenada u Skoplju 1983 godine, 

rodbina urucila zahtev sudu, da se ispita uzrok smrti,navodeci tvrdnju da je   neko 

otrovao, i da joj pustaju bez njenog znanja otrovan gas u stan.;Dusan Vukalovic, 
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Beograd, zali se na tenzije, osecaj straha, pretnje medicinom ;Nikola Barovic, jake 

nervne tenzije, vrsta astenije, otac Jovan Barovic poginuo u saobracajnoj nesreci( 

nekoliko dana pre   smrti  se zalio T.Krsmanovicu  на састанку у Хотелу”Москва” da 

mu prete smrcu), majka Dusanka zatim takodje imala saobracajnu nesrecu i tesko   

povredjena, nepokretan invalid u kolicima, sestra bila pretucena 1968 od udarca 

policije uleteo  joj zub u pluca, jedva ostala   ziva. Nikola i Dusanka se zale da su 

saobracajke bile rezirane;  Vladmir Markovic, Beograd, nervne tenzije, iscrpljenost ; -

Radoslav Markovic, otac Vladimira, visok pritisak ;Branka Markovic, majka 

Vladimira, reuma, besika ;Adem Demaci, lose zdravlje; Predrag Palavestar, nepoznato 

;dr.Zarko Trebjesanin, nepoznato ;dr.Radovanovic, direktor Kriminoloskog instituta-

anksioznost ;Miroslav Radovanovic, Beograd, srce, bubrezi, nervi, pritisak,secer, krvni 

sudovi, nesanica, depresija, iscrpljenost ;dr.Svetozar Stojanovic, Beograd, ceste i 

intenzivne glavobolje, spondiloza, premor ;Dragisa Terzic, preminuo, bolova od srca, 

vise organskih oboljenja, rak pluca, imao tesku saobracajnu nesrecu ;Bajram Ajeti, 

Podujevo,posledice po zdravlje od progona injekcijama ;Bedri Ajeti, zdrav ;Djordje 

Simicic, Lok, ruiniran ;Zink Antun, Zagreb, torturisan elektro-sokovima, po 

genitalijama, i na razne druge nacine, tesko oboleo ;dr.Nikola Milosevic, Beograd, krvni 

sudovi ;dr.Vojislav Kostunica, ima problema sa kicmom;dr.Mihajlo Markovic, 

Beograd, operisao zuc 1968 godine, operisao masno tkivo na ledjima;Josip Bilusic, 

Dalmacija, elektro-sokovi po genitalijama, gas u prostoriji, tesko oboleo;Dragomir 

Olujic, organski zdrav ;Pavluska Imsirovic,Beograd, strajkovao gladju, ima problema 

sa zdravljem;Jelica-supruga Pavluske, ima takodje probleme sa zdravljem,mala cerkica 

za vreme sudjenja ocu 1984 godine, i 1985  godine pokazivala znake nervne i psihicke 

prenapregnutosti i neprilagodjenosti ;  Miodrag Milic, zvani Mica doktor,Beograd, 

krvni pritisak,oboleo organski ;-Vladimir Marjanovic, Beograd, nervne tenzije, 

nesanica, astenija, imao u proslosti probleme sa srednjim uhom, bio tucen u   zatvoru 

;Ljiljana Marjanovic, supruga Vladimira, ima probleme sa zdravljem ;Gordan 

Jovanovic, zdrav ;Milan Mikolic, Beograd, strajkovao gladju u zatvoru, ima problema 

sa zdravljem;Zlatko Tomicic, Zagreb, infarkt, mozdani udar, imao proces tbc na 

plucima, 3 cira na zelucu, nesnosna nesanica, problemi   sa nogama, supruga ,reuma, 

nesanica, cir u stomaku, pritisak, izgleda da boluje i od leukemije, ;cerka:rahitis, 

reuma,   slabasna; sin:dok je bio u zatvoru je imao proces tbc na plucima ;Manda 

Paric,Bosna,tesko obolela, imala u zatvoru tesku operaciju ;Marko Veselica, Zagreb, 

teska nesanica, pritisak, nervi, stomak, depresija, ;supruga:nervi i prema 

informacijama  ima rak dojke;cerka:nervi;majka umrla do infarkta posle posete njemu 

u zatvoru ;dr. Dimitrije Bogdanovic, Beograd, umro od raka na plucima ;Milovan 

Djilas, Beograd, srce, vene, reuma, imao ranije probleme sa kicmom u blazoj formi 

;Stefica Djilas, bubrezi ;Aleksa Djilas,imao zdravstvenih teskoca za vreme sluzenja  

vojne obaveze  sto je izazvalo zabrinutost i sumnje roditelja ;Vukica, cerka Milovana 

Djilasa, nepoznato ;Akim Djilas brat Milovana Djlasa, nesanica, gastritis, prostata 

Stojan Cerovic, Beograd, zdrav, u detinjstvu imala porodica progone, imao teskoca sa 

zdavljem;Komnen Cerovic, zdrav ; MIlka Cerovic, imala u poslednje vreme probleme 

sa zdravljem, ;dr. Neca Jovanov, srce, reuma, problemi sa nogama, zali se da mu prete 

zdravlju ;dr.Dragoslav Srejovic, Beograd, nepoznato ;dr.Radovan Samardzic, 



2621 
 

preplasen za svoje zdravlje;-dr.Ljuba Tadic, Beograd, reuma, problemi sa bubreznim 

kanalima; Boris Tadic, sin Ljube Tadica, zdrav ;Veselinka Zastavnikovic, supruga 

Borisa, zdrava ;Dragoljub Micunovic srce, infarkt ;Biljana Jovanovic se zali na napade 

na zdravlje sestre, i porodice  pretnje njoj ;-Dragan Lakicevic, Beograd, zdrav ;Dusan 

Cetkovic, Beograd, ujak Biljane Jovanovic, visok krvni pritisak, srce, nesanica, nervne 

tenzije, ruiniran, zali se na zloupotrebe sa zdravljem dok je bio u CZ( Centralnom 

zatvoru), lekovima, hemikalijama, gasom  

- -Svetlana Slabsak, Beograd, nepoznato  

- -Vladeta Jankovic, Beograd, nepoznato  

- -Vladislava Ribnikar, Beograd, nepoznato  

- -Srdja Popovic, Beograd, nepoznato  

- -Julija Nojman, Beogrад, непознато  

- -Aleksandar Petrov., Beograd, nepoznato  

- -Zoran Gluscevic, Beograd, nepoznato  

- -dr.Zarko Gavrilovic, nesanica, srcani problemi  

- -Alek Vujadinovic, oboleo  

- -Ljiljana Sop, nepoznato  

- -Vuk Draskovic, povremene jake nervne tenzije i nesanica  

- -Radmila Lazic, zdrava  

- -Velimir Cvejic, Beograd, tesko bolestan  

- -Tanja Petovar, Beograd, nepoznato  

- -Branko Copic, depresija, samoubistvo  

- -Ivan Prekajski, Beograd, nesanica, depresija, problemi sa jetrom, krvnim 

sudovima, za vreme hapsenja i zadrzavanja  u zatvorima oduzimani mu lekovi po 

kazni, pretili mu da ce ispitivati majku tesko organski bolesnu i da ce joj na taj 

nacin izazvati srcani udar, infarkt, tucen u vise navrata, njegova majka:dijabetis, 

bubrezi, pritisak, alergija;otac :umro do raka, bio u zatvoru .Жали се на 

злоупотребе са здрављем, гас у стану. 

- -Ljiljana Knezevic, Beograd, problemi sa zdravljem  

- -Zagorka Pesic, imala problema sa zdravljem poslednjih godina  

- -dr.Vesna Pesic, nervne tenzije,  

- -Dragan Stanic, srcane tegobe, saobracajka, gas u prostorijama  

- -Avdi Latifi, Kosovo, cir na zelucu, zuc, reuma, nesanica, nervi  

- -dr.Svetlana Knjazeva, nepoznato  

- -dr.Nebojsa Popov, Beograd, reuma  

- -dr.Trivo Indjic, Beograd, nepoznato  

- -Anton Filcic, Hrvatska, jetra, vene,arterio-skleroza,gas u prostorijama  

- -Ante Prpic, Hrvatska, insuficijencija bubrega, cir zeludca, tbc, ruiniramo zdravlje  

- -Zvonimir Cicak,Zagreb, dva cira na zelucu, otav Z. Cicka :rak;sestra:nervi;ima tri 

brata:jedan boluje od infarkta, druga dva takodje organski obolela  

- -Nezir Mehmet, Kosovo, zacepljenje vena u nogama, oci, reuma,   

- -Mуs Musa, lumbago, slomljena  noga  

- -Halit Osmani, Kosovo, nervi, psihicki, nesanica, cir na zel;ucu  

- -Vladimir Persic, Sibenik, posledica elektro-sokova na mozak, ruiniran organski i 

psihicki  

- - Janko Sarajlic, astenijia, cinio vise strajkova g ladju,  zatvorima, jetra, oboleo  

- - -Milos Bogdanovic, Beograd, zdrav organski, bio tucen od organa vlasti  

- - -Dragutin Spajic, Beograd, problemi sa srcem  
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- - -Milenko Ribic, Beograd, bazedova bolest, srce, ruiniran  

- - -Snezana Kojic, Beograd, iscrpljena psihicki i organski  

- - -Vladimir Seks, Osijek, srce, cir u stomaku  

- - -dr.Alija Izetbegovic, srce, lose zdravlje  

- - -Antonije Isakovic, Beograd, angina pektoris  

- - -dr.Dragoljub Micunovic, Beograd, bergerova bolest, srce, rеuma  

- - -Borislav Mihailovic-Mihiz, Beograd,angina  pektoris, supruga Milica pogunula u 

saobracajnoj nesreci  

- - -Djordje Janjic, Beograd, kicma  

- - -Vladimir Dedijer, oboleo tesko  

- - -Nikola Jager, Hrvatska,ciroza jetre, dijabetis, tbc  

- - -Slavko Vrbanic, Zagreb, infarkt, oci, dijabetris, visok krvnii pritisak  

- - -Marko Dizdar, Zad ar, arterio-skleroza, pritisak, distrofija, misica, nervi, 

psihicki, srce, poremecaj ravnoteze  

- - -dr.Ivan Jankovic, Beograd, nepoznato  

- - -dr.Kosta Cavoski, zdrav, otac umro od infarkta  

- - - Mirko Sunic, Zagreb, kila, prostata, pluca,   

- - -Vjenceslav Cizek, Hrvatska, oci, mozdani udar, senilnost, ruiniran  

- -Jovo Ilic, Bosna, ruiniran  

- -Franjo Vidovic, Sarajevo, pluca  

- -Franjo Bilandzic, Zagreb, psihicki problemi  

- -Branko Hodak, Zagreb, oboleo  

- -Stjepan Jankovic, Zagreb, infarkt, visok pritisak, tbc  

- -Jovo Juric, Zagreb, premlacivan u zatvoru, bubrezi, mokrio krv, nesanica, cir na 

zelucu  

- -Djuro Krznar, Zagreb, srce, stomak, zapaljenje zglobova  

- -Mart Andrija, Zagreb, vrlo lose zdravlje  

- -Vinko Martinovic, Vinkovci, premlacivan izbijeni mu zubi iz vilice, elektro-sokovi 

po genitalijama  

- -Zarko Puhovski, Zagreb, lose zdravlje  

- -Sime Balen, Zagreb, angina pektoris, srce, infarkt, apopleksija  

- -Marko Bolen, sin Sime Balena, od udarca pendrekom u glavu tesko oboleo, 

supruga Sime Vica Balen tesko obolela, umrla  

- -dr.Jure Juras, Zagreb, iscrpljen, dve sestre kao mlade izvrsile samoubistvo  

- -Goranko Djapic. Beograd, jetra, gastritis, psiho-somatski poremecaji  

- -Jelka Ratkovic, Beograd, zdrava  

- -dr.Zarko Trebjesaniin, Beograd, specijalna vrsta melanholije, depresija  

- -Nedjo Maric, Beograd, nervne tenzije  

- -dr.Vladan Batic, zdrav  

- - Mihajlo Mladenovic, srce  

- - -Micki Dragoslav Nikolic, zdrav  

- - -JOvan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku  

- - -Dusan Boskovic, Beograd, astenija, srce, depresija  

- - -Predrag Гajic Kijuk-Beograd, migrena, glavobolje  

- - -Predrag Bogdanovic Sci-zdrav  

- - -Dusan Bogavac, srce  

- - -Jasminka Radetic, Beograd, dijabetis  

- - -Obrad Savic, Beograd, zdrav  

- - -Lazara Stojanovic, Beograd, nepoznato, Vojislav Stojanovic, Beograd, spondiloza  

- - -Momcilo Zivojinovic, Beograd, bubrezi  
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- - -Djordje Janjic, Beograd, imao vise operacija kicmenog stuba  

- - -Marija Kikic, Beograd, imala problema sa zdravljem  

- - Bora Kuzmanovic, Beograd, zdrav  

- - -Milic Krsmanovic, Beograd, organski zdrav, nervne tenzije, astenija, depresija, , 

tucen od vlasti  

- - -Milic Krsmanovic, Uzovnica, bio obolio od tbc, umro  

- - -Krsman Krsmanovic, Uzovnica,preminuo od tbc  

- -  --prota Sava Bankovic, Vrdnik, runirano zdravlje  

- - -prota Milan Bogdanovic, oronuo  

- - -Momcilo Selic, Kanada, bio oboleo u zatvoru od tbc  

- - -Marko Vidovic, posledice strajka gladju  

- - - - Mihajlo Mihajlov, Beograd, lose zdravstveno stan je  

- - -dr.Ivo Marinovic, srce, zali se na gas u prostorijama  

- - Milic Stankovic od Macve, ima zdravstvenih problema  

- - Ivan Stojanovic, nervne tenzije, nesanica  

- - Borka Pavicevic, nepoznato  

- - dr.Nina Drndarski, nervne tenzije  

- - SDB SFRJ je optuzena za ubistva ili pokusaje ubistva vise Jugoslovena u 

inostranstvu:  

- - Branko Busic, hrvatski emigrant "zatvorenik savesti "AI, ubijen u Parizu 1978 

godine;Nikola Milicevic, politicki emigrant ubijen u Frankfurtu na Majni 1980 

godine; Dusan Sedlar ubijen u Diseldorfu 1980 god; Insat Gervala, ubijen u 

Stutgartu 1983 g; Bondus Gervala, ubijen u Stutgartu 1983 god; Stjepan Durkovic 

ubijen jula 1983 god na Zapadu; Franjo Goreta ubijen u 

- SRN decembra 1980 godine; Rasim Zemljaj, ubijen u SRN maja 1981 godine.  

-  

- -Poznati su slucajevi kidnapovanja Jugoslovena u inostranstvu od strane SDB 

SFRJ ( napred su pomenuti Vlada Dapcevic I Bata Todorovic).Takodje uhvaceni su 

agenti SDB SFRJ u Nemackoj sa imenima 52 Jugoslovena  koje je tamo trebalo da 

likvidiraju,  kod njih su nadjene hemikalije za tu svrhu, otrovi, da stave u stanove 

ili pica , u obliku tableta , ili gasovitog spreja.Zadnjih godina je bilo sudjenje u 

Istambulu, Turska,  agentu SDB SFRJ koji je imao zadatak da tamo na razne 

nacine 

- likividira jugoslovenske gradjane koji tamo zive.  

-  

- Sa pravom se moze postaviti pitanje:"Ako su organi  SDB SFRJ tako drski i opasni 

sa onima koji im ne konveniraju zbog necega ( a razlozi za nekonveniranje u vrlo 

brojni, cesto iracionalni)i koji zive u nostranstvu, sta tek cine sa onima ovde u 

zemlji"?  

- -Radomir Radovic, Beograd, u prolece 1984 godine uhapsen zajedno sa grupom 

posle cega je usledilo famozno sudjenje sestorici, zatim je pusten, i onda nadjen 

mrtav u svome stanu, vlasti rekle da je izvrsio samoubistvo, rodbina optuzila vlasti 

za ubistvo, povela sudski proces, takodje javnost slicn tvrdi  

- -Ivan Zografski, Sarajevo, ciroza jetre, dijabetis, srce  

- -Ivan Pletikosa, Zagreb, nepoznato  

- -Luka Prcela, Split, nepoznato  

- -Hamza Ashlim, Kosovo, nepoznato  

- -Hanetija Avdagic, Bosna, nepoznato  

- -Vlastimir Avramovic, nepoznato  
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- -Milorad Novakovic, Zrenjanin, kila. cir na zelucu, teska nesanica, astenija, 

depresija, strajkovao gladju vise puta  

- -Ruska Slavoвa Novakovic supruga Milorada Novakovica, politicki emigrant iz 

Bugarske, bila je po dolasku u SFRJ obilela, imala probleme sa zdravljem i u 

Bugarskoj, u Zrenjaninu pala sa bicikla, i imala tesku povredu mozga, 1980 g u 

zatvoru u Kraгujevcu je umrla, vlasti tvrde da je izvrsila samoubistvo, Milorad pak 

tvrdi  da je ubijena od vlasti  

- -Rexhep Belideme, Kosovo, nepoznato  

- -Selih Behmen, Bosna, nepoznato  

- -Dragomir Stojanovic, nepoznato  

- -Dragisa Paunovic, Beograd, bio tucen  

- -Zoran Matic, Beograd, bio tucen  

- -Eduard Kocbek, Slovenija, preminuo., bio tesko bolestan  

- -Vijekoslav Naglic, Vinkovci, razoren organski i psihicki  

- -Goran Bjedov, Beograd, diskopatija, gastritis, spondiloza, tucen od vlasti  

- -Jovan Andjelkovic, Beograd, cir u stomaku, nesanica  

- -Zoran Abramovic, Beograd, nepoznato  

- -Dragoslav Dragicevic, Beograd, o njemu se brinuo dok je bo u zatvoru knjizevnik 

Dragoslav Mihailovoic, iz Beograda, je bolovao od srca i vise organskih bolesti, kao 

i od raka grla( pricao mi je D.Mihailovic je da je pijan grdio Tita),  

- -Milorad Belandzic, Beograd, nepoznato  

- -Slobodan Drakulic, Beograd, nepoznato  

- -dr.Josip Zupanov, Zagreb, srce, pritisak, nervi, oc , nesanica  

- -Milisa Dakic, Beograd, rodjak Radomira Рadoviica, sind poznatog cetnickog vodje 

Dakica, nesanica , жалио се на претње здрављу 

- -Branko Pavlovic, Beograd, rak pluca  

- -Milisav Zivkovic, Beograd, oboleo organski  

- -Zoran Acin, Beograd, nepoznato  

- -Mirko Beatovic, Beograd, srce, infarkt, pritisak i druge organske bolesti, rak 

debelog creva, preminuo  

- -Aleksandar Beatovic, Beograd, oboleo  

- -Jelena Beatovic, supruga, organski obolela  

- - Tanasije Mladenovic, nepoznato  

- - -Dinda Petkana Purtic, Beograd, srce, apopleksija, rak debelog creva  

- - -Vinko Zec, Marijanci, Slavonija-oboleo, pretucen  

- -Marko Zivkovic, Beograd, dijabetis, oboleo organski,   

- -dr. Bora Savic, Beograd, srce, nervi, depresija, psiho-somatski poremecaji, gas u 

prostorijiama  

- -Golub Bakic, Beograd, cir u stomaku, teska nesanica,  njegov brat poginuo u 

saobracajnoj  nesreci  

- -Vera Bljajic Karagic, Beograd,  rak dojke, brat srce, otac Dobroslav umro od srca, 

sin poginuo u saobracajnoj nesreci , жали се нѕ претње здрављу, гасом 

- -Jоvanka Kokotovic, Sibenik, Beograd, infarkt, apopleksija, nesanica, KRVNI 

SUDOVI, otac ubijen u zatvoru,  

- -Veljko Dunjic, umro od srca  

- -Jozo Ivicevic, Zagreb, depresija, nesanica  

- -Tonci Marinkovic, Hrvatska, migrena, glavobolja, bio tucen pendrecima po glavi  

- -Djura Bogovic, pluca, oci  

- -Ante Znaor, Hrvatska, tezak oblik cira u stomaku, zeludac  

- -Djuro Perica, Hrvatska, torturisan elektro-sokovima po genitalijama  
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- -Tvrtko Milos, Zagreb, premlacivan, torturisan elektro-sokovima  po genitalijama, 

tbc kostiju, anemija, deca u domu, razbijena porodica, otac politicki emigrant  

- -Budisa Drazen, zagreb,cir u stomaku, tbc  

- -Goran Dodig, Zadar, oboleo organski  

- -Lin Veljko, rak pluca  

- -Vasiljka Radicevic, Beograd, depresija, organski obolela  

- -Bikicki Djordje, Radinci-Srem, brutalno premlacivan u zatvorima, bruh, prostata, 

reuma, glavobolja, depresija, nesanica, teska anemija  

- -Milic Roman, Novi Sad, nervi, oboleo organski  

- -Vladimir Dapcevic, Brisel, oboleo  

- -Perovic Mileta, Crna Gora, oboleo organski  

- -KUlasin Radomir, Srbobran, prostata, pritisak  

- -Sepa Svetozar, Novi Sad, premlacivan brutalno, prostata, jetra, srce,  

- -Visic Marko, Zrenjanin, teska nesanica, nervi  

- -M.Sargin, Novi Sad, umro  

- -Zec Nikola, Vojvodina, nepoznato  

- -Niazi Koc, Gnjilane, zdrav  

- -Lazar Veselinovic, Zrenjanin, premlacivan, teska nesanica, prostata, reuma  

- -Vucic Drago, Beograd, nesanica, cir na 12 palacnom crevu, brat poginuo 1979 g u 

saobracajnoj nesreci  

- -Meliha Salihbegovic, Bosna,  dr. Veselin Music,  Branko Vidovcek, Bosna, 

nepoznato  

- -Jovica Mihajlovic, Beograd, tucen u zatvoru  

- -dr. Dragutin Trumbetic, Beograd, nepoznato  

- -Franc Miklovsic, nepoznato  

- -Mileta Bulat, nepoznato  

- -za sledece osobe se ne zna stanje zdravlja:Zvonimir Kisc-Dubrovnik, Miodrag 

JOksimovic-Z.Aleksic-,Marija Penic-Karlovac, Ivan Zelembre-Osijiek, Nenad 

vasic-Beograd, Marko Kovacevic-, Ivan turundzic, Nikodije Nikic, Guni Sulaj, 

Muhamed S alani, Hasi Maliki, Nedjo Janic-Bosna. Momcilo Janjic, Milomir 

Asanja-Bosna, Vojkan Nesovic, Muharem Hasanbegoviic, A. Curovac, Mirko 

Rajcic, Marko jurkovic, Miroslav Cvetkovic, Mihailo Boskovic, Ante Rakic, I 

- rajnica, Marko Jurakovic, Mirko Rajcic, Kseli Feriti, U Zuli, Skender Hajredin, 

Sabit Veseli, Daut Rasani, Kadri Osmani. 

- ,Hisan Gervala, Sefket Jasar, R.Plana, Avdi Kelendi, Avdil Lebu, Iso DEkaj, 

Sulejman Kukola  

- -Dusan Boskovic, Beograd, srce  

- -Dusan Radovic, Beograd, bolovao od raka, umro  

- -Natasa Tomic, Beograd, cerka profesora Boska Tomica, elektro-sokovi po mozgu, 

otac umro, brat Misa pretucen,slomljena kicma, majka tesko bolesna  

- -Dusan Vukovic, Beograd, umro 1984 godine, u nama nepoznatim okolnostima  

- -Vladimir Bulatovic-Vib, oboleo od vise bolesti, srce  

- -   -Mira Aleckovic, teska oboljenja u porodici  

-   -Jovan Lukic, Sarajevo, cir na zelucu, nesanica, nervne tenzije, astenija, srce, 

posledice progona elektro-sokovima, gas u   prostorijama  

-   -Vera Nikolic, Sarajevo, nesanica, ruinirana  

-   -brat . Sarajevo, ruiniran  

-   -Dusan Sarjanovic, Novi Sad, Novi Sad, premlacivan divljacki na Golom otoku,u 

vojnoj bolnici na Kuniscaku u Zagrebu,   mucen elektro-sokovima po mozgu  
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-   -Nikola Sarjanovic, otac, Novi Sad, srce, visok pritisak, imao tbc proces na 

plucima, nesanica, glavobolja, depresija, brat   Mato takodje politicki proganjan, 

poginuo u saobracajnoj nesreci u Splitu 1971 godine, supruga Nikole obolela 

organski  

-   -Radomir Smiljanic, ruiniran  

-   -Radomir Veljkovic, Krusevac, runiran  zdravstveno, imao tcb proces na plucima  

-   Evo podataka o zdravlju onih koji su 1973 potpisali peticiju  za oslobadajnje 

Radomira Veljkovica ,Krusevac, iz zatvora:  

-   -Dragan Veljkovic, Krusevac, infarkt, srce, cir na zelucu, nesanica, anemija, 

astenija, depresijia, itd  

-   -Andjelija Veljkovic, " visok pritisak, oronula  

-   -Jugoslav Veljkovic, Kanada, lose zdravlje, ispred progona napustio zemlju  

-   -Ljiljana Sakan, ima probleme sa zdravljem, rak?  

-   -Radoslav Veljkovic, vise organskih bolesti,  

-   -Sonja Dasic, ruinirana  

-   -Radmila Miloradovic, Bela Crkva,tesko obole,a  

-   -Miodrag Mutavski, Vrsac, srce, cir na zelucu  

-   -Milen Miladinovic, Krusevac,rak, umro  

-   -JOvanka Miladinovic, Krusevac, organski obolela  

-   -Zoran Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

-   -Ljubinka Veljkovic, Krusevac, runirana  

-   -Radmilo MIliadinovic, Krusevac,pluca  

-   -Dusan Miladinovic, Krusevac, rak, umro  

-   -Dragomnir Miladinovic, Krusevac, rak na licu  

-   -Dragica Miladinovic, Krusevac, obolela organski  

-   -Radoslav Miladinovic, cir na zelucu, ruiniran  

-   -Zora Nisavic, Bela Crkva, tesko obolela  

-   -Snezana MIladinovic, Krusevac iznurena  

-   -Dobrila Miliadinovic, umorna  

-   -Milija Miladinovic,z drava  

-   Evo podataka o zdravlju jos nekoliko disidenata:  

-   -Slobodan Zivkovic, Beograd, nesanica, nervne tenzije,premlacivan u zatvorma, 

proganjan bio injekcijama,   

-   -Zivojin Zivkovic, Gladjenovac Valjevo, premlacivan, tortura injekcijama,  

saobracajka  

-   -Zivota Zivkovic, isto  

-   -Bozidarak Zivkovic, slicno  

-   -Bozidar Zivkovic, slicno  

-   -Andreja pekovic, srce, nervi  

-   -Rastko Zakic, zdrav  

-   -Mladen Srbinovic, nepoznato  

-   -Nebojsa Popov, iznuren  

-   -cerka Nebojse i supruga, nepoznato  

-   - Andrej Pelikan, iznuren  

-   - -Milic Stankovic, oboleo  

-   - Marijana Petkovic, nepoznato  

-   - -Miroslav Visic, nepoznato  

-   - -Ivan Stojanovic, ruiniran-brat ubijen  

-   - Dusan Pokorni, iznuren  

-   - -Olga Jeftic, iznurena  
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-   - -MIlan Dimitrijevic, zdrava  

-   - -Ljubica Dimnitrijevic iznuren  

-   - -Mladen Dimitrijevic, iznuren  

-   - -   - Za sledece osobe ne znamo podatke o zdravlju: Dragutin Stepanovic, Serif 

Aslani, Gofur Loku, Ksavit Barjaktari, Skifiri   Mitati, Ebili Lazim, Ksaladin 

Rustemi, Fadil, Blaki, Shetki shitri, Remzi Ljusi, Hali Ismaili,i Sabri Lusa, Bislim 

Ahmeti, Daut   rasani, ( za poslednij 5 zatvorenika uimamo podatke da su bili 

premlacivani), Iksim hota, bio torturisamn, Bejtulah hatimi 

-   takodje, dr. Ante Kovacevic , Dragan Бogdanovski, Ismet Кasumagic, Edhem 

Bicakcevic, Dervis Djurdjevic,  

-   -  

-              Zakljucak: U prilogu su dati podaci o zdravlju  oko 600 osoba, za ogromnu 

vecinu je data bilo kakva informacija o zdravlju,   svesni smo da nismo imali tacne 

podatke, i da su ovo nedovoljni i nepotpuni podaci.  

-            Uprkos navedenih objektivnih ogranicenja u prikupljanju podataka o 

zdravlju ove populacije, sto se tice primenjene   metodologije, ipak smatramo da je 

prikupljeno dovoljno podataka da bi se mogla steci kakva takva predstava o 

zdravlju   ovih kategorija gradjana.  

-            Jasno je da su skoro svi"politicki zatvorenici"tesko oboleli, da su mnogu 

umrli u zatvorima ili po izlasku otuda. Sto se tice   kategorija" disidenti""borci za 

ljudska prava" itd,  vidljivo je da je i njihovo stanje zdravlja vrlo lose, daleko .losije 

nego li   vecine gradjana.  

-                Observirajuci podatke o zdravlju ovih kategorija gradjana , zapaza se 

narocito prisustvo sledecih oboljenja: infarkt i srcana   oboljenja, kardiovaskularne 

bolesti, krvni pritisak, dijabetis, bubrezi, jetra, cir u stomaku, nervne i dusevne 

bolesti, nesanica,   depresija, astenija, anemija, glavobolja, povecan broj 

tuberkuloze. Ima i daleko vise pojave raka nego li kod drugih.  Registruje se 

drasticno veca prisutnost saobracajnih udesa, svakojakih traumatizama, 

svakojakih drugih udesa, I   samoubistava, nego li kod ostale  populacije.  

-              Vodeci racuna o prednjem predlazemo nadleznim drzavnim organima 

sledece:  

-   -da stvore jednu drzavnu komisiju  

-   -ona bi trebala da podrobno ispita  stanje zdravlja politickih zatvorenika i uzroke 

istoga  

-   -da pokrene postupke da se isto popravi i uslovi zivota i mediciniske nege u 

zatvorima  

-   -da se omoguci njihovo lecenje  

-   -da se stavi na dnevni red pitanje zloupotreba sa zdravljem i politizacije medicine 

i uzmu obzir zalbe mnogih da su im vlasti   nanale stete zdravlju zbog njihovig 

angazmana na unapredjenju ljudskih prava  

-                 Zelimo ovoga puta da ukazemo na duboko uvrezenu predstavu u svesti 

organa vlasti  o politicki nekonformnim osobama   koje su vidjene nazalost sasvim 

pogresno , kao krajnje drustveno  opasne  i kao takvi stavljeni van zakona, kao  

"leprozni".To vuce korena jos iz ratnih dana II Svetskog rata i poratnih dana 

obracuna sa "reakcijom".Nazalost ovde se   stanje ne menja. Zahtevamo da se 

izmeni stav i predstava i postupci prema svim ovim kategorijam,a gradjana.  

-                Upozoravamo da se nastavlja lakirovka( ukrivanje istine). Ove osobe su 

dobronamerne najcesce i njihove kritike ukazuju na   ono sto ne valja i sto treba 

poboljsati. To je dragoceni izvor informacija o nesavrsenosti drustva. Umesto da to 

bude   usvojeno, njih satiru. Cime se ukrivaju dekadencija  i njeni uzroci,i 
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sprecavaju korektivne mere, i ubrzava propadanje na   svim nivoima, sto vodi u sve 

dublju galopirajucu krizu, rastakanje i raspad zemlje i sve moguce tenzije.  

-  

-   NAPOMENA AUTORA( 28.0.8.2011 godine):  

-  

-           Danas je stanje zdravlja vecine vrlo lose, mi smo jedna od najbolesnijih ( i 

najstarijih) nacija ne samo Evrope nego i sveta.  Uzroci su prikazani u podacima o 

zdravlju ovih gradjana- to je uzelo maha.Nacija danas bukti u pozaru losih 

procena. I   zdravlje vecine i dalje propada, mnoge od ovih osoba su prerano umrle. 

Danas je zdravlje mnogih politicara jos gore nego li   onda. Mnogi su umrli ili 

njihovi srodnici.  

. Борбу настављам:  

Документ број  343. 

У Београду, 1.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  

  

5. Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 ДОПУНА  КРИВИЧНЕ  ПРИЈАВЕ од 1.9.2011 године.  

     Томислава Крсмановића, председника ПокРета за заштиту људских права, Станка 

Пауновића 70, 11090-Београд.  

Против Полицијске управе града Београда, Бул.Деспота Стефана број 107, 11.000 

Београд. 

  

Сведоци:  

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

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

број 107. 

-Тривић, сарадник ОУП-а Нови Београд. 

-Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица. 

  

Документа: 

-Позив Полицијске управе Београда од 17.08.2011 г 
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-Извештај лекара специјалисте ВМА од 24.10.1977 године 

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

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

  

У Београду, 1.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  

  

5. Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 ДОПУНА  КРИВИЧНЕ  ПРИЈАВЕ од 1.9.2011 године.  

     Томислава КрсмАновића, председника ПокРета за заштиту људских права, Станка 

Пауновића 70, 11090-Београд.  

Против Полицијске управе града Београда, Бул.Деспота Стефана број 107, 11.000 

Београд. 

  

Сведоци:  

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

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

број 107. 

-Тривић, сарадник ОУП-а Нови Београд. 

-Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица. 

  

Документа: 

-Позив Полицијске управе Београда од 17.08.2011 г 

-Извештај лекара специјалисте ВМА од 24.10.1977 године 

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

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

У Београду, 5.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  
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 Документ број 344. 

 

Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 ДОПУНА  КРИВИЧНЕ  ПРИЈАВЕ ОД 1.9.2011 ГОДИНЕ.  

     ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА 

ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-

БЕОГРАД.  

ПРОТИВ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, БУЛ.ДЕСПОТА 

СТЕФАНА БРОЈ 107, 11.000 БЕОГРАД. 

 

Сведоци:  

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

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

Стефана број 107. 

-Тривић, сарадник ОУП-а Нови Београд. 

Документа: 

-Позив Полицијске управе Београда од 17.08.2011 г 

-Извештај лекара специјалисте ВМА од 24.10.1977 године 

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

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

 

У Београду, 5.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  

 

Документ број 345. 

Покрет за заштиту људских права, председник                                            12.9.2011. 

године 
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Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лични web- www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА , 

www.isil.org. 

 У  ПСИХИЈАТРИЈСКИМ  БОЛНИЦАМА ( ПСИХОЗАТВОРИМА)  У  СРБИЈИ   

СЕ НАЛАЗЕ   БРОЈНИ  ПОЛИТИЧКИ СЛУЧАЈЕВИ- КАО У ВРЕМЕ ТИТА  И  

МИЛОШЕВИЋА.  

Полицијска управа Београда се не либи да упорно од 2008 године покушава да смести у 

лудницу Томислава Крсмановића, који је разоткрио злоупотребе психијатрије крајем 

80 и 90-их година прошлог века.  

Обавештавамо неупућену јавност да  се сада према нашим сазнањима у 

психијатријским болницама у Србији налази значајан број политичких затвореника. 

Ситуација по овом питању је врло тешка, као што је била у време Тита и Милошевића, 

али је још много сложенија, можда и гора него у 

то време. Tада  су постојали храбри дисиденти, борци за људска права, сталешка 

удружења,  интервенисале су међународне организације, постојала је нада у боље.  

  

Данас од свега тога нема ништа. Јавност је огуглала свим оним што се дешавало 

последње две деценије, и пре тога, о овим тешким злочинима у психијатријским 

болницама се данас мало говори , поготову нема праве реакције  отупеле  јавности, 

нити надлежних државних органа .Ратови деведесетих година, санкције и транзиција 

су изазвали крах правне државе, омогућили  корупцију и драстичан пад јавног морала, 

што се драстично одразило на здравство и психијатрију. Дошло је до нових масовних 

злоупотреба, не само у вези казнених хоспитализација, него и када се ради о 

маркирању нетачним дијагнозама, одузимању пословне способности, и стављању под 

старатељства.  

  

Кланови криминалаца из претходне власти су злоупотребили вакуум настао сменом 

власти и тешкоћама транзиције, да би наставили са деценијским навикама да 

прибегавајући психијатрији насрћу на снемоћале и незаштићене грађане, да се дочепају 

њихове имовине, да се свете супружнику или љубавном партнеру, омраженој особи,  у 

суседству, на радном месту, да се освете критичарима или политичким 

неистомишљеницима.  

 Посебно је значајно да се данас психијатрија исполитизовала много више него ли 

раније, да би се тихо обрачунавало са огромном армијом незадовољника, сиромашних, 

бунџија, критичара тајкуна и моћника, са енергичним борцима за реституцију, 

mailto:Pokret@eunet.rs;
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рехабилитацију, обештећење, са свакојаким неистомишљеницима, тзв. 

националистима, десничарима, навијачима ( навијачи имају неформално удружење '' 

Ми из Лазе''). Против ових врло бројних неподобних су измишљене психо-политичке 

дијагнозе због којих их треба лечити ( сулудо критизерство, острашћена борба за 

правду и истину, за нацију, против свакојаких пошасти),  параноја ( боре се против 

светске завере, ко год каже да је жртва нечијих неправди ризикује да га прогласе за 

параноичара), пузећа подмукла шизофренија. Наводно ради добронамерне ''заштите 

особа са душевним сметњама'' ( отпор пљачкашима је душевна сметња), спроводе се 

присилне промене свести и изолације оних категорија које су сметња психомафији. 

Према налазима међународне организације за заштиту права ометених у развоју 

(МДРИ) ''Мучење као лечење: сегрегација и злоупотребе особа са посебним потребама 

у Србији'', која је урађена у новембру 2008 године, која је обелоданила стање у овим 

установама, се истичу врло тешки услови живота, укључујући и нехигијенске, ширење 

заразних бoлести, недостатак медицинске неге, рехабилитације и судског надзора. 

Према налазима МДРИ, оваква ситуација чини ''смештај у овим институцијама 

опасним по живот''. Из оваквих установа, уколико преживе, излазе инвалиди 

непособни да размишљају и за самосталан живот. Тако мафијаши уништавају 

нашу омладину. 

 Око великих психијатријских болница у Србији су се обликовале цеховске 

психомафије, које често уцењују и злостављају психо-робијаше и њихове породице.Ту 

плете паучину психомафија, обрће се велики новац, психомафија тежи да ове болнице 

претвори у уносан бизнис, у (полу) тајне психозатворе у којима се  

психофармацеутицима, изгладњивањем , хладноћом , тешким условима живота, 

застрашивањима ,разара мозак и ломи кичма онима у Србији који су им сметња, у 

којима се тестирају за велике компаније нове психо-дроге, у којима виде  извор 

богаћења, и на којима од сродника, или на друге начине, могу да  масно ућаре.  

 Створена је нова истинска каљуга, гора него ли она ранија...  

Психомафија је обазривија према познатијим појединцима, док је немилосрдна са 

анонимусима, што је огромна већина. За ненасилног дисидента Бошка Грујића из 

Старе Пазове су прво ширили гласине да је '' ''опсесивни критизер'', на сцену је изашао 

службени душебрижник са оценом да је Бошко одувек био бизаран, склон теоријама 

завере, параноичар, потом је упала чета полиције, претукли га, и суровом присилом га 

одвели на лечење где је био годину дана мучен, са образложењем '' да је луд јер се бори 

за истину''. У психозатворима Србије се психо-робијашима онемогућавају контакт са 

адвокатима и друга права која им припадају по закону. 

И ако је већина  наших психијатара остала верна Хипократовој заклетви, упркос свега 

опстају уврежене деценијске навике, инерција, страх и конформизам, корупција је јако 

присутна и овде. Има и идеолошки умрежених'' психијатара'' који систематски 

злостављају психоробијаше, или на њима тестирају нове психодроге за 

мултикомпаније, садистичке психопате се изживљавају над психо-робијашима.  
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Иако психомафија чини изузетне напоре да ова злодела укрије, ипак се за више 

случајева сазнало преко медија , а сазна се само понешто. Без икаквих истраживања, 

дошли смо до сазнања за више случајева злоупотреба ( насилне хоспитализације због 

изражавања мишљења, или ради богаћења, лишавања пословне способности, 

маркирања нетачном дијагонозом, стављања под старатељство), a примера ради 

наводимо имена неколико особа, спремни смо да о њима дамо детаље: Мирјана 

Солујић из Чачка; Бошко Грујић из Старе Пазове, Звездан Миливојевић из Лазаревца, 

Драган Цветковић из Босиљеграда, Ј.Ј. из Београда, Милијана Петковић из 

Аранђеловца, сестре Љубинка Стојковић и Десанка Миливојевић из Београда, Живојин 

Бузанкић из Мокриња код Неготина, Живојин Живковић из Оглађеновца код Ваљева, 

Михајло Павлица из Банатског Деспотовца, Миле Димитријевић из околине Петровца 

на Млави, Душанка Јевремовић из Петровца на Млави, Л.Радованов из Београда,  

Душица Поповић из Аранђеловца, М.Брајушковић из Београда, Лилиана Шенк из 

Београда, Н.Продановић из Новог Сада . 

Пуковник Радомир Вељковић, затвореник савести АИ из Лонддона  је после 20 година 

у лудници Вршац , где је боравио због ненасилног вербалног деликта, недавно 

преминуо. Психомафија је у више наврата претила лудницом професору Правног 

факултета из Београда  Марку Младеновићу из Београда , само зато што је основао 

удружење против Беле куге  

 Полицијска управа Београда од 2008 године позива Томислава Крсмановића ( 

Википедија, www.tomislavkrsmanoic.com, www.isil.org), писца више међународно 

афирмисаних  књига о злоупотреби психијатрије , на саслушање и прети му 

утаминичењем у лудницу на неодрђено време, зато што захтева обештећење и 

рехабилитацију, МУП га држи под перманентним надзором, блокира му телефон и 

Интернет, држи га у изолацији. ( А за то време мафијаши све живо провалише и 

опљачкаше, њима се не баве).  

 Какво је трагично стање у психијатрији у Србији данас, се јасно и документовано види 

из извештаја ХОС  : ЉУДИ НА ДРУШТВЕНОЈ МАРГИНИ, Иницијални увид у 

присилни смештај у психијатријске установе  урађеног 2007 године у оквиру и складу 

са обавезама Србије које је преузела на себе ради пријема у чланство Савета Европе 3 

априла 2003 године. Овај извештај су урадили експерти др.Сузана Перовић, Зоран 

Милојковић, Маријана Обрадовић и Љиљана Палибрк,  односи се на психијатријске 

болнце Лаза Лазаревић у Падинској Скели, ПБ Вршац и ПБ Ковин, кроз које годишење 

пролази на десетине хиљада пацијената, а деценијама на стотине хиљада. Налаз ове 

научне експертизе закључује: третман пацијената, смештајни услови, лечење, су 

неадекватни, здравствено особље необучено и недовољно, лош третман и недостатак 

бриге о пацијентима, се могу дефинисати као нечовечни и понижавајући ( злочини 

против човечности), поступак смештаја у болнице није у складу са међународним 

законодавством, судски поступак у вези смештаја , поготову оног принудног , као  и 

постојећа пракса наших судова  о пријему, отпусту, о дужини трајања боравка , као и 

судски поступци који се воде на основу захтева лица која су починила кривична дела, 

http://www.tomislavkrsmanoic.com/
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или захтевају да се укине обавезно лечење и чување, РЕЗУЛТИРАЈУ АРБИТРАРНИМ 

ОДЛУКАМА, ПРЕДСТАВЉАЈУ ФЛАГРАНТНУ  ПОВРЕДУ ПРАВА НА ФЕР И 

ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ. Све ово води у пропадање пацијената. 

 Дакле, не ради се о појединцима, него о прогону читавих сегмената , јер кроз ове 

болнице пролази гопдишње на десетине хиљада пацијената, а треба узети у обзир и 

друге болнице у Србији, где ситуација није суштински, или много боља, или је слична. 

 У Србији се психијатрија често злоупотребљава за кажњавање и пљачку 

неистомишљеника, или других незаштићених грађана, и за честе политичке 

обрачуне.У Србији постоје психомафија, психозатвори  и психоробијаши. У овим 

психозатворима се налазе бројни политички затвореници, ван закона и увида, којима се 

психофарамацима и тортурама модификује личност и уништава ментално и органско 

зравље, отуда излазе духовни богаљи руинирани интелектуално и здравствено, 

онеспособљени да се боре за бољитак друштва у коме живе. 

 Захтевамо да се  уместо рекла казала, оформи комисија независних и непристрасних 

експерата која ће проверити стање на лицу места кроз увид у случајеве злоупотреба, у 

психијатријске болнице,  и документацију.  

Документ бр ој 346. 

Покрет за заштиту људских права, председник 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 

Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 

Министарство унутрашњих послова Србије 

 

ТЕРОРИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ  ВАШИХ  САРАДНИКА . 

Дозволите да Вас потсетим, а Ви мене добро познајете као борца за људска права јер 

смо комуницирали док сте Ви били врло блиски Слободану Милошевићу 1990-их 

година, да сам ја уложио свој живот и да сам се жртвовао за демократију, а да сада у 

старијим годинама када бих требао да живим у миру  и уживам плодове свога труда, 

сам  изложен продуженим ускраћивањима мојих права, лошим проценама и 

неоснованим сумњичењима од стране Ваших сарадника, као и у време када сте Ви 

били високи функционер Слободана Милошевића.. 

Органи Полицијске управе града Београда  су  ме последња три месеца током ове 

године позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то 

Тривић из ОУП Нови Београд  3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из Полицијске 

управе Београда 17 ,19 и 22 августа ове године. Указујем на кључну чињеницу, иста 

mailto:Pokret@eunet.rs;
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ова Полицијска управа града Београда је покушала да ме без законског основа приведе 

и утамничи на неодређено време марта 2008 године.  

Сарадници вашег министарства систематски опструирају мој рад на компјутеру, дана 

19 августа ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D/:Tomislav, Milenium, My 

documents, у коме се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, 

интервенисао је Миша Ивановић експерт за рад на рачунару, радио је два дана, 

проверио је фајл на вирусе, није их било, проверио је диск, меморију све је било како 

треба. Каже да не може да установи разлог зашто се то десило.Фајл је на крају 

прорадио,  изгубио сам два дана и платио 3.000 динара. Дана 5 септембра се десио исти 

проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 11 септембра, додао је 

нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је било у реду. 

Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. Годинама сам мeњао  компјутере, 

дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, сваки дан исто. 

У више наврата сам последњих неколико година био нападнут физички , претили у су 

ми преко интернета, телефоном, искључивали телефон, факс, систематски годинама 

праве сметње  раду на ПЦ и интернету, мојој незапосленој сестричини Валерији Дашић 

( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три године мужа Слободана Двокића ( 

борио се против албанске мафије), она је без прихода и мора да издржава 17 годишњу 

ћерку ( била жртва претходног поретка), мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 

12.000 динара ( такође жртва  претходног поретка), моја сестра Нада Иванковић 

Крсмановић ( 1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара,  Ауторска агенција није 

јој уплатила 17 година радног стажа ( такође жртва претходног поретка), умрла је јер 

није могла да плати лекарима мито за смештај у болницу.  

Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду 

број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први 

општински суд у Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр..  7178/08П.бр. 11426/97, VII.П 

.бр.176/2001, XIXP 2082/2000, XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, 

Четврти општински суд у Београду Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други 

општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком Србија, Извршна дирекција регије 

Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 03.8.2005 године, Београд, 

Допис Телекома број  35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 

Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја 

сестричина, мој брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у 

дуговима, живимо од чекова, повремено гладујемо.  

А за то време ја морам стално да плаћам поправке, адвокате, мене свакодневно 

пљачкају ваши обесни и неразумни сарадници. 

Зар је на свом месту да поједини ( преживели) прогонитељи, већина су превремено 

нестали, који су нас унесретили, буду милионери, или милијардери, а да ми 

гладујемо?!  
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На делу је  методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, 

финансијско исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја 

покушаја тихе ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се 

спроводи превасходно кроз изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада 

на моје здравље. 

Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта 

је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и 

остарели грађани су неспособни да се бране  да привређују и да се оплођавају. А да 

мафијаши сачувају нетакнут STAUS QUO. 

Сваки упућени појединац ће се запитати о чему се овде ради?  Ви сте мене оптуживали 

крајем 1990-их година да сам издајник и страни плаћеник, постоје докази, што су тада 

громогласно пренела медија, и да штитим Албанце!  

Данас ми се ставља од Ваших сарадника на терет да сам српски националиста и да сам 

против Албанаца и независног Косова!  

А ја никада нисам био ни издајник, нити шовиниста, једноставно ја сам патриота , 

залажем се за Објективност и Исправне процене, за поштовање чињеница и Закона. Ја 

се залажем за Помирење, Праштање, у мојим књигама и јавним списима нигде нисам 

помињао идентитет починиоца, сматрајући то за врло штетно, јер су нам данас 

потребни слога а не свађе, истичем одувек да нас окружење завађа. Вас лично сам 

подржавао и нову реформисану СПС која постаје модерна европска странка Левице. 

Нажалост, ваши сарадници, често млади људи без искуства у политици, које старији 

злонамерни и површни, оптерећени деценијским лошим осветољубивим навикама, 

могу лако злоупотребити против поштених грађана, моју смиреност и промишљеност 

погрешно процењују као слабост, и одговарају острашћеношћу.  

Знајте да се томе радују наши непријатељи којима је циљ метеж у Србији, где год могу 

да завађају и да га направе. Не дозволите да Ви лично будете слепо оруђе у њиховим 

рукама? 

Ваши сарадници преносе да ја узнемиравам јавност мојим текстовима! Значи они могу 

да ми руше живот и мојим ближњим, а ја не смем то да саопштим, немам право да се 

браним. Њима све смета, бавим се од 2004 године развојем туризма на Дрини, постигао 

сам значајне резултате ( питати гђу Раду Тријић, Началника Општине Љубовија, 

тел.015-661940,661411), за цело ово време ме ваши сарадници драстично опструирају.у 

овоме пројекту. Значи, њима смета економски опоравак Србије. Разуме се њима 

сметају и моји поступци за обештећење, рехабилитацију и реституцију, писање књига, 

да будем искрен и отворен: сметња је српски народ, али већина од њих, дилетаната, о 

томе немају појма.  

Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о 

мени на Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих 

бројних књига, научних текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и 

http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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ван ње, добитник сам неколико значајних међународних признања, писац више 

запажених књига, научни радник који објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим 

научним часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА, Kena Schoollland , 

професор  Хаваи Универзитета САД и специјални саветник председника САД се 

обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку Цветковићу од 23 јануара 

2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије од 11 септембра 

2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 новембра 1995 

године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, председник 

Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 

појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и 

друге.  

Не оптужујем полицију паушално, него нечасне незналице појединце, наша полиција 

опстаје у врло тешким условима, огромна већина полицајаца су на свом месту. Али 

нажалост има и изгредника н шта овога пута указујем.  

Тачно је да провале и криминал бујају јер нема довољно полицајаца, али је још тачније 

да се спроводи замена тезе, значајни полицијски ефективи се баве врло великим бројем 

поштених птариота, уместо да се баве провалницима. ( на делу је превара полиције, да 

тако буја криминал и руши подмукло Србију-Ви би то требали да прозрете). 

Мени је у круговима Вишег суда у Београду дискретно комуницирано да је мој Захтев 

за обештећење (Апелациони суд у Београду број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши 

суд у Београдау П.бр.2228/10 ) одбијен, сада је пред Апелационим судом у Београду, 

зато што су интервенисали утицајни појединци из полиције.Сасвим логично, па они ми 

сада прете утамничењем, то су непоправљиви осветољубиви преступници из 

прошлости, који нажалост могу то да чине и дан данас, јер имају подршку оних снага 

мрака које желе овде да овековече безакоње и хаос, и да тако дефинитивно изнутра 

подмукло разбију и уруше Србију.. 

Убеђен сам да сте прозрели у суштину догађања у овом делу света. Владају велике 

западне силе, сви ми овде треба да будемо скромни, да исправно процењујемо, да 

будемо сложни и понизни у нашој ништавности. Кажем ништавности, желим да кажем 

да будемо реални, да Великим не гурамо прст у очи, али то не значи да капитулирамо, 

напротив, када смо приземљени, лакше ћемо се изборити. А не да се кочоперимо, а не 

да '' властодршци'' ( капои) тупоглаво киње народ, умишљајући да су моћници, а ми 

бивамо у очима света виђени као примитивни урођеници, '''глупи недорасли Срби који 

се самоистребљују''. Чувајмо се Данајаца  ( суседног гео окружења) када нам поклоне 

дају, на властима лежи огромна одговорност, њима су дати повољни медени услови 

живота, од њих се подмукло заклања стварност, да их тако пасивизирају, а за то време 

страдају народ и држава. 

Ви се налазите на врло одговорној позицији у врло сложеним и тешким временима, 

Вама није нимало лако, радите савесно и часно Ваше задатке, то ће бити Ваш најбољи 

одговор. 
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Захтевам од Вас да будете тако љубазни да анулирате интервенције моћника , сада код 

Апелционог суда (број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године), да ШТО ПРЕ будем 

обештећен. Да могу да преживим. 

Уколико не буде тако, ја ћу бити принуђен да се свим законским ненасилним 

средствима борим, више него ли икада, против свих оних који блокирају моје 

обештећење и моја права.Знајте да ће моја борба бити жестока, жешћа него ли у време 

моје борбе против злоупотребе психијатрије 80-их и 90-их година прошлог века., 

Биће,како каже Адам Михњик,  ''као бомба бачена у септичку јаму, неки ће нестати, 

други бити тешко оштећени, а сви ће бити спрљани''.  

Шта нама данас тако нешто треба? Нама данас требају смиреност и слога. Они који 

данас раде против тога су наш највећи непријатељи. Немојмо дозволити господине 

Дачићу да мене користе да овде завађају и стварају метеж, а то чине они плаћеници 

који су дали налог суду да мој захтев одбије ( сада се налази код Апелационог суда), 

који на мене нахушкају неискусне полицајце, да ме тако разјаре, да ме 

инструментализуј да овде стварам тензије и пометњу..  

Уместо да се борим за преживљавање сродника који гладују, за развој туиризма, да се 

бавим лепом књижевношћу, ја морам да се прегањам са ноторним незналицама, са 

оним који не схватају о чему се ради са мном, и са свима нама  у Србији. А Ви 

разумете.  

Очекујем од Вас да такве предупредите. Очекујем да спречите оне који опструирају 

мој захтев за обештећење. 

Томислав Крсмановић 

Документ број 347. 

Томислав Крсмановић                                                                      

Покрет за заштиту људских права, председник, С.Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 

011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web-

www.tomislavkrsmanovic.com. 

ВИКИПЕДИЈА. 

 Господин БЕРБАТОВИЋ, новинар 

Правда, Београд. 

 Поштовани господине Бербатовићу, 

 Пошто ништа није било објављено у Правди, звао сам Вас, господин Љубичић ми је 

казао да сте на одмору, и био је љубазан и спреман за разговор. И данас сам разговарао 

mailto:Pokret@eunet.rs;
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са њим, био је предусретљив и казао ми да и њему данас доставим податке, што ћу 

учинити. 

 У међувремену сам поднео Кривичну пријаву против полицијске управе Београда, у 

прилогу ниже.  

 Данас ме је поново звао телефоном Тривић из ОУП Нови Београд, због истих ствари 

због којих ме је позивао раније он лично, због мојих саопштења, што је чинио и 

Медојевић из Полицијске управе града Београда, спомиње саопштења: ТЕШКО 

СТАЊЕ У СУДСТВУ СРБИЈЕ, и КАТАСТРОФАЛНО СТАЊЕ  ЗДРАВЉА У СРБИЈИ, 

ја нисам окривљен, него аутор текста, наводно да размотре ове податке.Упозорио сам 

га као и Медојевића, да се позиви на информативне разговоре по закону шаљу поштом. 

Он је казао да ће то учинити. Ја будући да нисам окривљен по закону нисам обавезан 

да се одазовем позиву, а податке могу дати писмено, што је много документованије и 

погодније. МУП  Србије ми прети утамничењем зато што се ненасилном речју позивам 

на закон и борим за моја права. Медојевић ништа није предузео по моме допису , због 

кога ме је позивао на разговор, каже да нема података о починиоцима, а ја сам  дао 

име, презиме, и друге сигналетичке расположиве податке. МУП не санкционише 

масован свакидашњи криминал  и пљачкаше, него се бави поштеним грађанима. 

 Ја се борим да добијем обештећење што се развлачи од 1994 године (  Апелациони суд 

у Београду, г.ж.132711 )и да будем рехабилитован( Виши суд у Београду , Рех.број  

82/710) ), захтев за рехабилитацију сам поднео 2006 године. Наступио сам 25 фебруара 

ове године на ТВ Јерина, објавио текст о Тешком стању  у судству у часопису 

РЕПУБЛИКА од  1.07-31.08.2011 године, страна број 32 , публикујем на интернету, 

оглашавам се на скуповма поштених патриота. То њима смета, желе да ме ућуткају, 

прете посезањем за психијатријом, изолацијом у психијатријску болницу.. 

 На делу је прогон изражавања мишљења и покушај злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе ( У прилогу два саопштења: ВРЛО ТЕШКО СТАЊЕ У СУДСТВУ 

СРБИЈЕ, У ПСИХИЈАТРИЈСКИМ БОЛНИЦАМА – ПСИХОЗАТВОРИМА- У СРБИЈИ 

СЕ НАЛАЗИ ЗНАЧАЈАН БРОЈ ПОЛИТИЧКИХ ЗАТВОРЕНИКА, КАО У ВРЕМЕ 

ТИТА И МИЛОШЕВИЋА од 12.9.2011 године)         ). 

 У нади да ћете проучити ове податке, Правда је слободарски лист, сутра ћемо се 

срести и разговарати, надам се да ће уредници ове податке обзнанити. 

 С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

Документ број 348. 
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Tomislav Krsmanović,                                                               3.11.2011  godine. 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik, tel.3511829; mob.tel.064-3095176; 

Pokret@eunet.rs, web-w.tomislavkrsmanovic.com;  Vikipedija. 

 Gospodin Miroslav Mišković, Direktor DELTA HOLDINGA. 

 Frederic Douglas:"When a great truth once gets abroad in the world, no power on the 

Earth can imprison it or prescribe its limits or suppress it. It is bound to go on till it 

becomes thethought of the world."  

 Gospodine Miškoviću,  

 

 Narod Srbije zna da Srbijom ne vlada zvaniĉna vlast, nego da se tom 

najponiţavajućom i najprljavijom rabotama danas u Srbiji ne samo ćari, nego i 

nasilniĉki ponosi, par stotina enormnih bogataša tajkuna, vi ste meĊu najimućnijim.  

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

ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJE na Vašu intervenciju. Ja sam se obratio Apelacionom 

sudu i oĉekujem odluku. 

 Zahtevam od Vas da umesto pritisaka da sud sudi nepraviĉno, ispravite nepravdu, i 

intervenišete da Apelacioni sud donese ŠTO PRE praviĉnu odluku. 

 Ja imam 75 godina, moja penzija je 300 evra, ceo ţivot sam uloţio u borbu za ovaj 

narod, zbog ĉega sam bio proganjan, i od Vas liĉno( za šta imam dokaze). Moj zahtev je 

opravdan i zasnovan na pravnim ĉinjenicama. Ja ţivim u siromaštvu , a vi imate 

milijardu evra koju ste zaradili neradom i pljackom, ovo zna cela Srbija. 

 Vi ste liĉno mene progonili 1977 godine, kada sam bio zaposlen u Fabrici gume Rekord 

u Rakovici, zajedno sa vašim istomišljenikom Draganom Tomićem ( tadašnjim 

direktorom FGP Rekord), sa kojim sam tada bio u sudskom sporu ( jer sam kao Šef 

sluţbe marketinga obznanio da FGP Rekord gubi drastiĉno uĉešće u trţištu SFRJ, u 

korist firmi iz Slovenije i Hrvatske, ispao sam na kraju srpski nacionalista, a samo sam 

mailto:Pokret@eunet.rs
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pošteno radio svoj posao). Vi ste tada bili direktor u kruševaĉkoj fabrici gume 

TRAJAL.  

 Vi ste davali naloge da moj brat Milić Krsmanović takoĊe bude proganjan ( sada ima 

zbog toga penziju 13.000 dinara). A vi imate milijarde evra. Isto ste ĉinili sa mojom 

pokojnom sestrom Nadom Ivanković- Krsmanović ( 1946-2010), ona je bila ţrtva teških 

progona, umrla je u krajnje neljudskim okolnostima, njena penzija je bila svega 5.000 

dinara( njena firma Autorska agencija joj nije uplatila 17 godina radnog staţa, znate vi 

dobro kako se to radi, jer ste tako i vi postupali sa mnogima)., nije imala novca da plati 

leĉenje. A vi ste opljaĉkali milijarde. Muţ Nadine ćerke Valerije ( 40 godina) Slobodan 

Dvokić je ubijen pre nekoliko godina na radnom mestu u obezbeĊenju ( borio se protiv 

albanske mafije). Valerija i njena ćerka ( 17 godina) su bez zaposlenja. A vi imate 

milijarde. 

 Na vašim rukama je krv mojih bliskih.. 

 Vredi  istaći da vi gajite  iracionalnu patološku mrţnju prema kritiĉarima prethodne 

vlasti, ĉiji ste vi bili vrlo visoko rangiran bezbednjak.  

 Vaša omraza prema meni od tada traje do današnjin dana, vi ste vrlo samoljubiv i 

osvetoljubiv ĉovek, razmaţeni ste enormnim privilegijama u vreme Tita i Miloševića, ne 

stojite na tlu, lebdite faraonski u zraku. Aprila 2000 ste poslali  veliki kamion koji je 

odneo sve što sam stvarao, još nije vraćeno, marta 2008 godine ste poslali preko 

Policijske uprave grada Beograda ekipu kidnapera da me smeste na neodreĊeno vreme 

u ludnicu. Do današnjih dana vaši ljudi mi prete, kleveću me , opstruiraju sudski 

podnesak za naknadu štete.  

 Vi dan danas dajete nalog psihopatama primitivnim kriminalcima da mi prave smetnje 

u upotrebi interneta, telefona, faksa, da mi uzimaju vreme, novac i energiju, da me 

iznuruju, sve sa ciljem da oslabe moje zdravlje, i da me tako tiho eliminišete.  

 Kao što je kratkovido uĉinjeno sa dobrim delom Srbije. Vašu savest, ukoliko je imate, 

bi trebalo da opterećuju tragedije miliona nezaštićenih graĊana.  

 Ometate me da se bavim razvojem turizma na Drini, u mome rodnom kraju, da se 

posvetim porodici, pisanju knjiga.  

 Vi i vaši ljudi se stalno interesujete za moje zdravlje. Podaci o zdravlju se ne mogu 

ukriti, vi se nekrofilski radujete patnjama graĊana Srbije. Ja se nimalo ne radujem 

vašim patnjama koje su mi poznate kao i vama samim, meni je ţao svakoga, i onoga ko 

je zalutao i zaboravio na ljudskost, ali znajte da KO DRUGOME JAMU KOPA U NJU 

PADA. Vi dobro znate šta hoću da kaţem, tu ništa ne pomaţe moć ( a vaša moć je 

fiktivna, vas podrţavaju, ali dokle, neće još dugo), ali je taĉno da vam je na neki naĉin 

lakše jer ste bogati. Ali je bogatstvo još mnogo gore, to je teg koji vuĉe na dno. Danas 

jesam sutra nisam. 
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 Vi ste vašeg zemljaka Milisava Ţivanovića, iz vašeg rodnog sela Bošnjane kritiĉara 

poretka, drţali 8 godina nevinog i normalnog u ludnici CZ u Beogradu, a Radomira 

Veljkovića, pukovnika, takoĊe vašeg zemljaka iz susednog sela Gari,  koji je još 1970 

godine ukazao na sabotaţe JNA na Kosovu i u Dalmaciji,  takoĊe drţali 20 godina u 

ludnici u Vršcu, sve do nedavno kada je preminuo.  

 Što neka vlast ima više moći, ona treba da bude umerenija, pucati iz atomskih topova 

na svoj goloruki narod nije dokaz moći, nego nedostatka promišljenosti i kukaviĉluk.  

 Znajte da naš narod nije ostavljen na nemilosti onima u zemlji bez razuma i milosti, ĉiji 

ste vi jedan od ostrašćenih perjanika. 

 Vi ste danas svakako najbogatiji ĉovek u Srbiji, a meĊu najbogatijim  pojedincima u 

Evropi, kao što je dobro poznato vi ste stekli  bogatstvo  na nezakonit naĉin, i 

to  Miloševićevim novcem i mutnim transakcijama od 1990 godine do danas. To znaĉi, 

otimajući od snemoćalih i nezaštićenih graĊana Srbije. Vi ste poznati po svome ţivotu 

na visokoj nozi, po velelepnim vilama razasutim po svetu.  

 Ali i po svojoj ostrašćenosti, po sklonostima da prebrzo procenjuje. Uţivate u vlasti, da 

kupujete medija, NVO, politiĉke stranke. I naroĉito ste opako  skloni da sadistiĉki 

sladostrasno  do fiziĉkog uništenja progonite sve one koji vam  nisu po volji. To vam je 

moguće jer imate neprijateljsku podršku, da nije te zlonamerne podrške vi bi bili 

potpuno nemoćna i beznaĉajna osoba u Srbiji. 

 Vi ste oglasili pompezno da vaša kompanija Delta  holding preduzima nove poslovne 

korake sa ciljem da unapredi poloţaj agrara, da bi u selima bila otvorena nova radna 

mesta. Vi ste poduĉeni iskustvom tajkuna, koristeći teţak ekonomski poloţaj seljaka, 

dosada za budzašto otkupili u Srbiji na hiljade hektara obradivog zemljišta.  

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

lanac prodavnica za milijardu evra ( koji ste vi nezakonito oteli od usta , krvi i znoja 

opljaĉkanih zaposlenih), znajući dobro da ćete vi taj novac upotrebniti da od ostarelih, 

bolesnih i snemoćalih osiromašenih srpskih zemljoradnika, pokupujete masovno 

zemljište, opet za bagatelu. A da tako stranci iz Belgie kao trojanski konj uĊu u Srbiju 

preko vas. Naravno, da '' biznismenu'' Miškoviću ne pada napamet da se bavi 

poljoprivrednom proizvodnjom, on ĉeka bolja vremena da zemlju preproda strancima, 

da tako po stranom nalogu po kosovskom modelu u Srbiju na mala vrata dovodi 

strance.  

  Vaše geslo je: POSLE MENE POTOP, moje liĉno bogatstvo je moja otadţbina, Srbi su 

mrtvopuvala. 

 Otkud Vama tolika mrţnja prema svome narodu? Meni su ustaše u Drugom svetskom 

ratu ubile maljem brata moja majke i brata njene majke u Jasenovcu na Svetog Savu 

1942 godine, još oko dvadesetak mojih srodnka je za vreme Drugog svetskog rata 
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ubijeno u Srebernici i Bratuncu od onih koji su na kapama nosili slovo U. Koje slovo vi 

nosite na vašoj šapki?  

 Moji su spašavali Jevreje. 

 Ko ste vi da danas uništavate moj ţivot i mojih bliţnjih? Vi ćete zbog toga snositi 

posledice koje i ne sanjate. 

 Narod Srbije nije ni sanjao o ĉemu se radilo kada je obavljena Miškovićeva ''otmica'' 

2001 godine, što će dalje biti razjašnjeno. Mišković je bio kidnapovan 9. aprila 2001, od 

strane pripadnika takozvanog „Zemunskog klana“, navodno po nalogu Dušana 

Spasojevića i Mileta Lukovića-Kuma, a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Cena 

njegovog „otkupa“ bila je ekspresno plaćena. Reĉ je o sumi od sedam (7) miliona 

maraka! Ali je osloboĊen već sledećeg dana. Ova ''otmica'' je snaţno popravila imidţ 

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

kidnapovali''. Ova '' otmica'' Miškovića ga nije ništa koštala, plaćena je novcem otetim 

od naroda, kasnije nadoknaĊena, bio je samo jedan dan u ''izolaciji''.  Mišković je imao 

veliku korist od ove ''otmice''-popravljen mu je ugled, od pljaĉkaša je ispao ţrtva. 

Prejebo Miško celu Srbiju. 

 Narod sve to dobro za, zna dobro ko vas podrţava, to su  centri moći i pre svega iz geo-

okrueţnja, da ovde promovišu rušitelje i štetoĉine, da tako ruše Srbiju iznutra. 

 Da preko vas i vama sliĉnim slabe iznutra ovu drţavu i ovaj narod, da ga iznuruju da 

ga obespomoće, da ne moţe da se brani , da privreĊuje i da se razmnoţava. Vama i 

vašim šupljoglavim istomišljenicima i kolegama ’’ sposobnim tranzicionim 

biznismenima’’ stalno sufliraju naši zlotvori: da je ovde sada surova tranziciona 

utakmica , gde pobeĊue jaki gen,  da su novopĉene bogataši najsposobniji, a ustvari je 

obratno, to je sve podešeno da slabi gen ruši i štetoĉinari Srbiju. Vama sufliraju da je 

sada tranzicija, da ko sada zadrţi vlast i kapital tako će biti zauvek, da vlada vuĉji 

moral, da je i u  Americi prvi milion prilikom prvobitbne akumulacije pre 200 godina 

bio ukraden. Vaš muntaju, Amerika pre 200 godina  i današnja Srbija je poreĊenje 

babe i ţabe. Vama sufliraju da treba raubovati, iznurivati, obespomoćiti narod, da bi vi 

i vaši pajtaši genijalci mogli tako lakše da privatiujete za bagatelu, da kradete, da 

kontrolišete sudove, policiju, vladu i ministarstva. Da tako saĉuvate vlast, a posle 

ŢIVJEĆE OVAJ NAROD. 

 I ono što je najtragiĉnije vi slepo verujete u takve najordinarnije budalaštine. 

 Ustvari vi traţite obrazloţenja( racionalizacija, psihološki odbranbeni mehanizam) . 

 Vi rušite sopstveni narod da se uliţete , Delez je nagrada što ĉinite zloĉine svome 

narodu.     

 Šta vi mislite da vas Srbija ne ĉita? Vama kratkovido manjka osnovaĉka empatija.   

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/2001
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 Gospodine Miškoviću, zahtevam od vas da odmah date nalog da Apelaciоni sud donese 

praviĉnu presudu. Pobeda će biti moja jer su na mojoj strani Bog, veĉiti uzvišeni 

Jerusalim, ISTINA I PRAVDA.  

 Znajte da smo svi u istom ĉamcu. U nadi da će prevladati razum. 

Документ број 349. 

Покрет за заштиту људских права , председник, тel.3511829, мob.tel. 064- 3095176, 

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

 УЧЕСТАЛА УБИСТВА ПОЛИЦАЈАЦА. Пројекат одумирања полиције. 

У краћем временском интервалу је убијено 1.000 полицајаца, учестали су насртаји на 

полицајце, рањавања и физички обрачуни, бити полицајац данас у Србији је врло 

ризично. Многобројни прекршиоци закона су се осилили, није ретко да се чује:'' Не 

плашим се ја њих''. На зидовима забитијих зграда се могу наћи велики натписи: СМРТ  

ПОЛИЦИЈИ!. 

После последњег убиства полицајца Хрњеца у Новом Саду су се опет као толико пута 

узнемирили у МУП-у, синдикату полиције, у државној управи. 

А ништа стварно се не предузима. Црна серија ће се онда неминовно наставити. 

Уместо научног истраживања експерата да се установе узроци, и препишу праве 

ефикасне мере, табана се у месту, тумара у мраку и нагађа, чак незналице ( или 

злонамерни?)  лансирају њихове дијагнозе: наводно полицајци су необучени. 

Какве глупости. То уошште није тачно. 

 

 

Узроци учесталих убистава полицајаца и агресивних напада на њих, би могли сврстани 

у неколико група: 

mailto:Pokret@eunet.rs
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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-судови и јавна тужилаштва не кажњавају примерно починиоце оваквих тешких 

злочина. Ако нема казне, онда криминалци бивају бескрајно охрабрени. Јер њима  

сметају сви они кој их могу спутати, а то је данас пре свега полиција, јер су судови 

практично парализовани и скоро замрли. Циљ је ућуткати полицију. 

-судство је споро и неправично. Зашто је тако? Зашто судови у данашњој Србији не 

кажњавају како треба прекршиоце? То вероватно не знају ни саме судије. Грађани се не 

могу чудом начудити зашто судије скоро по правилу навијају за оне који крше закон? 

-наши полицајци су одлично обучени, проблем није у томе, него у нечему другом. Они 

су преплашени од криминалаца, стекли су комплекс ниже вредности, јер знају да је 

криминал врло моћан, да је свугде продро, да немају потребну судску и сваку другу 

заштиту. А крвожедни криминалци то осећају, и то их бескрајно охрабрује, да се осете 

да су јачи од полиције. Грађани виде на улици како преступници понижавају полицију 

и како се бахато према њој понашају, то је крајње понижавајуће за наш МУП.  

-шта се дешава са нашом полицијом ако нема дана а да не буде нека пљачке, провале, 

неретко спектакуларне, разбојништава, као да у Београду и у Србији и нема полиције. 

Недавно су криминалци однели подземне каблове недалеко до зграде Министарства 

МУП-а у Београду. Шта рећи о систематским премлаћивањима контролора ГСП-а у 

Београду? Такорећи нема у Београду продавнице која није рекетирана или покрадена? 

Ако се такве ствари дешавају такорећи на очиглед полицајаца, оне охрабрују свакојаке 

прекршиоце и драстично урушавају ауторитет и  углед полиције. Није јасно како 

полиција није у стању да предупреди пљачке и провале, када их почињавају често 

вишеструки криминалци повратници са дебелим досијеом?  

-никако се не може прихватити као оправдање да нема довољно полицајаца, пре би се 

могло закључити да се врши неадекватно лоцирање полицијских ефектива, нажалост 

велики број полицијских агената се и дан данас бави ћоравом работом надзоравања 

наводних сумњивих личности, који то уопште нису. Уместо да надзоравају 

потенцијалне починиоце, поготову јер како кажу извори из полиције да су то махом 

они који су и раније чинили прекршаје.  

Господо из МУП-а: бавите се више криминалцима, ви сте их лоцирали, а мање се 

бавите надзором безопасних поштених грађана. Јер за то време криминалци вам се 

потсмехују у брк и дивљају Београдом и Србијом. 

-грађани су изгубили поверење у полицију и због тога што је добро познато да је 

криминал пустио пипке  и у ову установу, познате су афере појединих  полицајаца  са 

шверцерима дроге, белог робља, цигарета, са лоповима и провалницима. 

-МУП и полиција су виђени у очима грађана као установа која се повезала са мафијама  

криминалцима, у МУП-у пак постоји раширено уверење да полиција мора да има 

сарадње са подземљем да би га контролисала, ''јер је тако свугде у свету, и  у западним 
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демократским државама''. Нажалост, они су у заблуди, тачно је да у западним 

друштвима полиција има своје људе у мафијама, али није дошло до било какве моћи 

утицања  криминалаца на полицију. Мафије су тамо средство друштвене контроле у 

рукама моћне државне полиције. У Србији је сасвим другачије, сарадња МУП-а и 

мафија се претворила у убиства и насиље, дисциплиновање наших полицајаца. Домаћа 

мафија тежи да влада полицијом, а не обратно. А домаће мафије су у рукама страних 

мафија. 

-полиција је на неки начин сувише импресионирана мафијама и криминалцима, али 

повремено је врло ревносна ( прекорачује овлашћења, спроводи насиље) са грађанима 

где то није неопходно. Што додатно оптерећује престиж и углед МУП-а. 

-има жалби да су поједини полицајци попустљиви или индиолентни према починоцима 

кривичних дела, нпр.квалификујући то као ствар за центре за социјални рад, 

поремећене породичне односе,  слично. 

-огромна већина наших полицајаца су савесни и поштени професионалци, али у МУП-

у и полицији има још увек извесних појединаца на позицијама који не би требали да 

буду тамо. 

-посао полицајца је врло ризичан, а плате су недовољне, нису им решени стамбени 

проблеми. 

-у Србији нису обављена потребна друштвена истраживања, па и када се ради о овој 

ствари. Србија тумара у  магли.  

Није тешко закључити да је на делу не само одумирање војске ( онда када нам је војска 

најпотребнија) него и  полиције, која нам је још потребнија од војске 

 А судство је одавно клонуло  

Није тешко препознати да се тако у Србији ствара рај за криминалце.  

Ко, зашто? То чине неформални центри моћи, мафијаши, криминалци, тајкуни, 

енормни богаташи. Зато јер њима одговарају земља и држава која их неће спутавати у 

њиховим прљавим  незаконитим работама. А страним мафијама одговара каљуга у 

Србији, слаб изнурен и сромашан остарео народ није у стању да брани земљу, да 

привређује, да се  размножава. 

Тек када се установе узроци, могу се преписивати праве мере.  

Пред Србијом, не само када се ради о полицији, је дилема БИТИ или НЕ БИТИ?   

То јест, или МИ, или МАФИЈА? 
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Ђаво је однео одавно шалу. 

Документ број 350. 

-10 децембар 2011.године. ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 

3051/11. Полицијско застрашивање се наставља. 

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

Жељко Трикић, ( по налогу надређених) налажући ми да што пре дођем на 

информативни разговор , што чини по налогу вашег тужилаштва у предмету КТР 

3051/11, поводом моје пријаве против особа која су угрожавале моја права, тврди да 

само извршава ваше наређење.. 

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

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

патролу да ме приведу насилно. 

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

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

се мој поднесак објективно испита и поступи по закону, него да је на делу 

застрашивање и шиканирање, због разлога које ћу касније објаснити, одлучио сам да 

бих избегао овај неугодан разговор, да обуставим поднесак КТР 3051/11.  Што сам 

учинио :ПРИМЉЕНО у Првом основном јавном тужилаштву 06.12. 2011 године. 

Истога датума сам доставио вама допис којим вас обавештавам да сам анулирао мој 

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

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

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

јавни тужилац госпођа Маја Вадњал била отсутна, обавио разговор са њеним 

сарадницама објашњавајући им о чему се ради, и да не желим да се одазовем позиву, 

додајући да сам предмет КТР 3051/11 анулирао. Оне су ми казале да ја нисам обавезан 

по закон да се одазовем на овај позив, утолико пре што сам предмет анулирао. 

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

мога компјутера:Recipient name Gospodin Ţ.Trikić, Start time: 6.12.2011 godine, 

16.3.Recipient number: 3008143. 

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

уручила ми позив за информативни разговор дана 13.12.2011 године у 11 часова у 

просторијама на Новом Београду.( Позив је без датума и потписа ). 

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

Трикића , на телефон 3008143, за ПС Нови Београд, Start Time Dec.10 12:28 PM, Pages 

2, Result:OK, са приложеном ЛЕКАРСКОМ ПОТВРДОМ О НАСТУПАЊУ 

ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ издатом од др.Мартиновић из Дома здравља Савски 

венац, од 9.12.2011 године, Број:4551, да сам услед болести привремено спречен за 
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било какве активности у времену од 5-7 дана, што значи да ћу услед болести бити 

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

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

поднеску КТР 3051/11, и саопштити г.Трикићу благовремено да ме не позива 13 

децембра нити касније. 

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

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

наврата обраћао поднесцима и вашем тужилаштву.  

Ја сам све досадашње позиве Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 

образложењем да нису  у складу са законом и да нисам на то обавезан по закону . 

У Позиву Трикића за 13 децембар ,је назначено Упозорење да ћу у случају 

неодазивања бити принудно доведен: У случају Вашег неодазивања по овом позиву 

бићете принудно доведени на основу члана 226 , ст.1 .  ЗКП-Закона о кривичном 

поступку, који гласи :Окривљени, оштећени, оштећени као тужилац, приватни 

тужилац, бранилац, законски заступник, пуномоћник, сведок, вештак, тумач и стручно 

лице ,без обзира на исход кривичног поступка, сносе трошкове свог довођења, 

одлагања доказне радње или главног претреса и друге трошкове поступка које су 

проузроковали својом кривицом, као и одговарајући део паушалног износа. 

Овакво образложење не даје право насилног привођења, него само објашњава о 

наступајућим трошковима због тога.  

Мени је од оба полицајца саопштено да ме позивају на разговор по захтеву ОЈТ 

Општинског јавног тужиоца предмет КТ-3051/011, који захтева да се са мном  обаве 

разговори ради расветљавања  мојих поднесака.  

Према члан 46.ЗКП, став 1: Полиција и други државни органи надлежни за откривање 

кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. 

Дакле, у овоме случају они би требали да по вашем налогу кроз разговор са мном дођу 

до додатних података те да олакшају рад ОЈТ у вези мојих поднесака. 

У пракси према мени органи Полицијске  управе Београда, не обављају ове задатке , 

него злоупотребљавају своја овлашћења позивајући се на захтев ОЈТ, да би ме тако 

полицијски ме малтретирали и изрицали врло опасне претње, што ће даље бити 

приказано.  

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

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

Придржава се закона, Устава и међународних конвенција, сузбија незаконитост; Члан 

13. Штите свакога од незаконитих поступака, поштују достојанство  права грађанина. 

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

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

њихових колега, него се баве са мном?  

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

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

малтретирају ме и прете ми и застрашују ме.. Тако, поменути полицајац  Медојевић је 

мени саопштио 22 августа о.г.м, : 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил 

адреса из који се ништа не види 

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

застарели. 
 

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

тачније у мојој ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у Београду предатој 

31.1.2011 године налазе прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама 

које ми прете. А када је у питању Телеком, Извршна дирекција Београд, наш број 

118252, Београд, ја сам добио од њих неколико потврда да су регистровани претећи 

позиви на мојброј телефона 3511829, не само 2005 године, него последњи пут маја ове 

године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на њихов захтев.Ја 

сам  доставио судским органима и МУП- прецизне документоване податке о онима 

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

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

информативне  разговоре. 

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

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

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

него по туђој наредби. 

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

САД: www.isil.org, као што ћете видети ja сам добитник значајног ИСИЛ-овог 

признања Bruce Evoy Memorial Award, и на личном сајту 

www.tomislavkrsmanovic.comВажим за врло смирену особу , залаже се за исправне 

процене и помирење.  

На делу је покушај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

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

Београда и наведеним полицајцима, да у будуће истражне радње са мном у мојим 

предметима обављају искључиво органи ОЈТ. А никако не полиција. 

Изволите обавестити г.Трикића да је поднесак КТР 3051/112 анулиран, и 

да сам му доставио лекарско уверење о спречености, и да ме више никад не позива. 

Уједно, још једном захтевам од вашег ОЈТ да истражне радње са мном убудуће 

обављате ви, а не полиција.  

http://www.isil.org/
http://www.tomislavkrsmanovic.com/
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Господин Трикић ми искрено каже да он само обавља ваше налоге, значи 

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

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

удруженом криминалу смета. Познат сам по објективности и одмерености, по залагњу 

за исправне процене и мирење. Зато ће моја борба за моја права ће бити из дана у дан 

све енергичнија и промишљенија. Победа ће бити моја. То знају они који мене познају 

још од 1970-их, 1980-их, 1990-их, међу њима је било, или још има, ист инских 

разбојника и убица, они су отерали превремено у гроб моју сестру. Неки  су 

превремено нестали, али има још и живих. 

С'поштовањем.. 

Документ број 351. 

-13 дцембар 2011.године. PRESUDA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU 

Gţ.br.1321/11 od 13.12.2011 godine. 

 

 

Republika Srbija 

Apelacioni sud u Beogradu. 

Gţ.br.1321/11 

Dana 13.12.2011 .godine. 

B E O G R A D. 

 

                                      

                                                            U  IME  NARODA 

 

APELACIONI  SUD  U  BEOGRADU  , u veću sastavljenom od sudija Tamare Uzelac 

Đurović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Sanje Lekić, ĉlanova veća, u parnici 

tuţioca Tomislava Krsmanovića , iz Beograda, ul.Stanka Paunovića 70, protiv tuţene 

Republike Srbije, koju zastupa Republiĉki javni pravobranilac, iz Beograda, 

ul.Nemawina br.22-26, radi naknade štete, odluĉujući po ţalbi tuţioca izjavljenoj protiv 

presude Višeg suda u Beogradu  2P br.222872010 od 17.11.2010 godine , u sednici veća 

odrţanoj dana 13.12.2011 godine, doneo je  

 

                                                            P R E S U D U 
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ODBIJA SE kao neosnovana ţalba tuţuioca i POTVRĐUJE presuda Vše suda u 

Beogradu 2P.br.222872010 od 17.11.2010.godine 

 

                                                          O b r a z l o ţ e n j e. 

Pobijanom presudom odbijen je tuţbeni zahtev tuţioca Tomislava Krsmanovića  iz 

Beograda, kojim je traţio da se obaveţe tuţena Republika Srbija,  da tuţiocu na ime 

nematerijalne i materijalne štete isplati ukupan iznos od 21.392.800, 00 dinara;od ĉega 

na ime nematerijalne štete iznos od 13.120.000,00 dinara  i to za pretrpljene fiziĉke 

bolove 370.000 dinara, za pretrpljene duševne bolove 2.540.000,00 dinara, na ime 

povrede ĉasti  ugleda, 4.750.000,00 dinara, , na ime povreda sloboda i prava liĉnosti 

2.970.000,00 dinara  za pretrpljeni strah 2.490.000,00 dinara; a na ime materijalne štete 

ukupno 8.272.800, 00 dinara, i to za umanjenje imovine-obiĉne štete 6.862.000,00 

dinara, gubitak zarade 500.000 ,00 dinara, i za spreĉavanje povećanja imovine-izmakle 

koristi 910.000,00 dinara, te na ime meseĉne rente 12.475,00 dinara, svakog meseca ( 

stav drugi izreke). 

Protiv navedene presude tuţilac je blagovremeno izjavio ţalbu iz ĉije sadrţine proizilazi 

da istu pobija iz svih zakonskih razloga propisanih odrebom ĉl. 360 st.1 ZPP. 

Ispitujući pravilnost pobijane presude u smislu odrebe ĉl.372 ZPP ( ’’ Sluţbeni glasnik 

RS’’, br.125/04 , sa kasnijim izmenama i dopunama) Apelaconi su je našao 

- da ţalba nije osnovana. 

 

       Prema stanju spisa tuţilac je traţio da se utvrdi graĊanskoravna odgovornost 

tuţene povodom razliĉitih ţivotnih dogaĊaja –u okviru kojih su organi  tuţene kao i 

odgovorna lica drugih pravnih subjekata nezakonito delovali protiv liĉnih i imovinskih 

interesa tuţioca, usled ĉega  je on trpeo materijalnu i nematerijalnu štetu . U svim tim 

dogaĊajima tuţilac navodi sebe kao oštećeno lice i detaljno opisuje ko, kada,  kako je 

vršio povredu njegovih graĊanskih prava, i sloboda. Svoje navode  tvrdnje tuţilac 

dokazuje mnogobrojnim pisanim dokazima uz istovremeno predlaganje izvoĊenja i 

drugih dokaza na okolnosti deliktne odgovornosti tuţene.U odnosu na tako postavljen  

zahtev, tuţena je osporila njegovu osnovanost isticanjem prigovora zastarelosti 

potraţivanja i nedostatka pasivne legitimacije. 

Odluĉujući  o zahtevu tuţioca, prvostepeni sud je zakljuĉio da se pred sudom ne moţe 

dovoditi u pitanje pravilnost i zakonitost pojedinaĉnih pravnih akata na osnovu kojih 

su sudski , upravni i drugi organi vlasti odluĉivali ili rešavali o pravima i obavezama 

tuţioca. Drugim reĉima, pvostepeni sud objašnjava neosnovanost zahteva tuţioca 

pretpostavkom pravilnosti i zakonitosti konkretnih pravnih akata, koji su predmet svog 

odluĉivanja imali liĉna i imovinska prava i obaveze tuţioca. Kako su ti akti stekli 

svojstvo pravosnaţnosti , više se ne moţe dovoditi u sumnju njihova punovaţnost ; 

naprotiv nastupanjem tog svojstva , uzima se da je pravni akt zakonit i pravilan, te da 
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svaka neprijatnost, nelagodnost ili drugi teret od njegove primene na subjekte prava 

nema karakter štete u pravnom smislu reĉi već predstavlja pravnu posledicu sa kojom 

se suoĉava uĉesnik pravng postupka. Posmatrano sa aspekta  instituta naknade štete, 

navedeno shvatanje prvostepenog suda je taĉno, ali nedovoljno da se njime rešava ovaj 

sluĉaj pošto tuţilac ne traţi samo naknadu štete zbog nepravilnih i nezakonitih 

pojedinaĉnih pravnih akata tuţene koji su bili usmereni protiv tuţioca , već traţi 

iodgovornost tuţene  za nezakonite materijalne radnje njenih organa. 

Kod tako postavljenog zahteva, nedovoljno je objašnjenje prvostepenog suda da su 

organi tuţene zakonito postupali pošto se za materijalne radnje ne podrazumeva da su 

preduzete u skladu sa zakonom, već na tuţenoj leţi obaveza obaranja pretpostavke 

protivpravnosti deliktne radnje, a naroĉito u sluĉaju kada oštećeno lice dokaţe radnju i 

posledicu štetnog dogaĊaja. S ’obzirm da su ostale nerazmotrene materijalne radnje i 

postupci organa tuţene i njenih zaposlenih lica prema tuţćiocu, to se moţe reći da je 

prvostepeni sud preuranjeno zakljuĉio da tuţena ne snosi odgovornost za te akte tuţene. 

MeĊutima, kada bi se zanemario ovaj propust prvostepenog suda,  kad bi prihvatili da 

je tuţena odgovorna za štetu, koju je tuţilac pretrpeo , ni u tom sluĉaju ne bi bil 

odgovornosti tuţene pošto se ona od zahteva tuţioca branila isticanjem prigovora 

zastarelosti potraţivanja. Ovaj materijalnopravni prigovor nije doveo do gašenja 

obligacije, nego je prouzrokovao gubitak prava tuţioca da prinudnim putem naplati 

potraţivanja naknadne štete. Naime, kako je od prvog štetnog dogaĊaja iz 1963 godine 

do zadnjeg iz 2000 godine , proteklo 37 godina , a nakon toga još 8 godina do podnošnja 

tuţbe , to je ovaj sud na utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primenio materijalno 

pravo tj.odredbu ĉl.376 ZOO i izveo isti pravni zakljuĉak kao prvostepeni sud ( o 

neosnovanosti tuţioĉevog zahteva za naknadu štete zbog izvesnih radnji ili propusta 

organa tuţene i lica koja su kod nje zaposlena), samo što za taj zakljuĉak daje razlge 

zbog kojih je i prvostepeni sud  sa aspekta navedene odrebe ZOO, trebalo da odbije 

zahtev tuţioca. Što se tiĉe tvrdnje tuţioca da njegovo potraţivanje nije zastarelo ovaj 

sud je imao  u vidu, ali joj nije pridao pravni znaĉaj, na koji kazuje tuţilac, s’obzirom 

da tuţilac nije dokazao da mu je izvršenjem kriviĉno dela priĉinjena šteta ( kako bi se 

primenile odredbe ĉl.377 ZOO), niti je dokazao postojanje drugih ĉinjenica podobnih 

da sa aspekta institut ptrekida  zastoja roka zastarelosti dovedu do tih pravnih 

posledica. 

Dakle, tuţilac je bio stranka u razliĉitim pravnim postupcima  oni su se vodili povodom 

njegovih liĉnih i imovinskih dobara ili su icirani zbog sumnje u njegovu prekršajnu ili 

drugu vrstu pravne odgovornosti . Svi pravosnaţno okonĉni postupci sami po sebi ne 

predstavljaju osnov za nastanak novog subjektivnog prava- naknada štete, bez obzira 

što je tuţilac bio izloţen npr.gubitku vremena, raznim nelagodnostima, novĉanim 

izdacima i razliĉiim drugim rashodima i teretima , jer su svi graĊani ( pa i tuţilac)  

duţni da snose posledice pravnih postupaka u kojima su uĉestvovali i nisu uspeli sa 

svojim zahtevima ili koji su voĊeni protiv njihove volje radi utvrĊivanja obaveza ili 

pravne odgovornosti. Naime, drţava i njenui organi su nadleţni da odluĉuju  o pravima 

i obavezama pravnih subjekaa tj. da na inicijativu stranaka ili po sluţbenoj duţnosti 
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primenjuju zakone i druge podzakonske opšte akte u rešavanju upravnih stvari, 

graĊanskopravnih i kriviĉnih sporova, itd. U vršenju tih nadleţnosti  drţavni organi su 

duţni da poštuju naĉelo zakonitosti , koje podrazumeva da je pojedinaĉan pravni akt 

donet u skladu sa procesnim i materijalnim zakonima. Kada konkretan pravni akt 

postane punovaţan ( u formalnom i materijalnom smislu reĉi) , za njega se radi 

opštepravne sigurnosti, dalje pretpostavlja da je pravilan i zakonit, pa se u tom smislu 

smatra da je npr. drţava pravilno postupila kada je odbila pruţanje pravne zašite u 

sudskom sporu, negativno rešila upravnu stvar, utvrdila prekršajnu, deliktnu ili 

kriviĉnu ogovornost, itd. a da nezadovoljni uĉesnici tih postupaka ( zbog gubitka spora 

ili utvrĊene odgovornosti) ne stiĉu novo subjektivno pravo na naknadu štete,  sem 

ukoliko se od strane tih lica dokaţe da su u okviru tih postupaka preduzimane 

nezakonite materijalne radnje koje bi mogle biti osnov deliktne odgovornosti). 

MeĊutim, u pogledu te vrste nezakonitosti, i njenih eventualnh posledica, tuţena se 

uspešno branila isticanjem prigovora zastarelosti i time otklonila potrebu da raspravlja 

o njenoj deliktnoj odgovornosti, i iz nje proisteklog prava na naknadu štete. TalkoĊe 

tuţena nije pasivno legimisana da tuţiocu nadoknadi štetu povodom nepoznatih  

pretećih poziva koji su mu upućeni u toku 2008 godine, kao i za druge radnje i postupke 

preduzete od strane trećih lica.U odnosu na te i druge sliĉne sluĉajeve navedene u tuţbi 

( npr. nanošenje štete  tuţiocu u periodu od 2002 do 2006 godine, od strane kriminalaca 

iz Rakovice( ) odgovornost treba da snose uĉinioci tih radnji , a ne tuţena koja nije 

pasivno legitimisana da odgovara za postupke trećih lica već samo za prtivpravne 

radnje njenih organa  njihovih zaposlenih, .Najzad tuţioc tvrdi  da su policijski organi 

tuţene u toku 2008 godine pokušali da ga prinudno u nezakonito hospitalizuju i da su u 

tu svrhu zloupotrebili institut tzv.informativnog razgovora , ali po shvatanju 

drugostepenog suda tuţena ne odgovara  ni za taj sluĉaj pošto graĊansko pravo ne 

poznaje odgovornost za pokušaj prouzrokovanja štete tj.za deliktnu radnju koja je 

izvršena , a nije prouzrokovala štetnu posledicu. Da su tuţioca npr. pripadnici policije 

zadrţali ili neosnovano lišili slobode , tek u tom sluĉaju bi se eventualno raspravljalo o 

deliktoj odgovornosti tuţene. 

Sa razloga što je našao da je ĉinjeniĉno stanje u ovoj parnici pravilno utvrĊeno  i da je 

na isto pravilno primenjeno materijalno pravo, kao i da nije poĉinjena ni jedna od 

bitnih, povreda odredaba parniĉng postupka iz ĉlana 361 stav 2 3 ZPP , Apelacioni sud 

je shodno ovlašćenju iz ĉlana 375 3 ZPP u vezi ĉlana 373 stav 1 taĉka 2 3 ZPP ţalbu 

tuţioca odbio kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu u stavu prvom izreke; a 

potvrĊena je i odluka o troškovima parniĉnog postupka sadrţana u stavu drugom 

izreke, jer je prvostepeni sud na pravilno i potpuno utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno 

primenio odr5edbe ĉl 149 i ĉl 150 ZPP. 

Obvaj su je imao u vidu sve ţalbene navod tuţioca , ali je našao da se istima ne dovodi u 

sumnju pravilnost i zakonitost pobijane presude. 
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                                                                                       PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA 

                                                                                            Tamara Uzelac Đurović, s.r. 

 

Za taĉnost otpravka. 

Upravitelj pisarnice 

Svetlana Antić 

Документ број 352. 

21. децембар 2011 године. У СРБИЈИ  МАСОВНО  УМИРУ И ОБОЉЕВАЈУ  

ЉУДИ  У НЕДОВОЉНО  РАЗЈАШЊЕНИМ  ОКОЛНОСТИМА- ЗАХТЕВАМО  

ХИТНУ  ИНТЕРВЕНЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ  ДРЖАВНИХ  ОРГАНА И  

ИНСТИТУЦИЈА. 

Свако од нас је сведок данашњих масовних обољевања и честих изненадних  

умирања, на делу је застрашујући талас. Овај тренд је у блажој мери регистрован 

одавно, међутим он добија у снази такорећи свакодневно. Несигурност за 

сутрашњи дан се као истинска паника шири међу забринутим и застрашеним 

грађанима.: то се може сутра десити свакоме од нас. 

Апсолутно је неприхватљиво једнострано и врло упрошћено правдање да су овако 

изузетно високе стопе морбидитета и морталитета које се захуктавају, једноставно 

последица стреса. И готово. Нико није крив, крив је стрес.  

На делу је покушај гурања овога судбинског досијеа под тепих. И што је још много 

трагичније, губи се драгоцено време, не предузимају се потребне мере.  

Уколико је основана тврдња да Србија изумире под дејством синергије разорних 

узрока предвођених стресом, истичемо да стрес није дошао сам од себе, зна се ко и 

како је произвео стрес у Србији.. 

Кајишари, тајкуни, енормни богаташи, мафијаши, сви они којима је добро дошла 

немоћ остарелог и болесног становништва (а  чему су они одлучујуће допринели), 

поврх свега без адекватне заштите судства и полиције, су створили у Србији своје 

царство зла и мржње, да могу без отпора да обесправљују, да неометано пљачкају, 

краду, отимају, незаконито приватизују. Они потајно ликују да тако слабећи 

већину спашавају себе, слабе или уклањају оне који их могу оспорити, који би 

могли угрозити њихове позиције, да их  изнуре и осиромаше да их онда не могу 

оптужити за ранија почињена недела, да тако тихо уклањају оне који би могли 

захтевати реституцију, рехабилитацију, обештећење, или  лустрацију. 
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 Једноставно, српским тајкунима одговара овакво стање ствари, да би решили ове 

изузетно сложене друштвене проблеме на ''еугенички'', абра кадабра  начин. Они 

би хтели да тако народ претворе у крпе, да обаве несметано транзицију и у метежу 

сачувају status quo , да се енормно обогате.  

А по цену истребљења  сопственог народа и сопствене државе.  

Нашим спољним непријатељима су они јако корисни, јер помоћу њих изнутра  

слабе Србију, без формалне објаве рата.. Опљачкан и руиниран снемоћао и 

ископнио народ, није у стању да се брани , и спречи даљи распад земље, не може 

ефикасно да привређује, нити може како треба да се расплођава.. 

Код ових рушитеља се не ради само о себичности  и неморалности, проблем је 

много сложенији, они погрешно процењују стварност. Тако чинећи руше Србију , 

а они тога нису довољн свесни, или за то налазе логички неоснована оправдања. 

Њихови поступци су лишени логике, изопачени су и погрешни.. А упркос 

поразних чињеница, они су дубоко убеђени да су мудри бизнисмени, 

новопечени  капиталисти који су богатство стекли својим радом и способношћу. 

Србија бруји да међу њима има оних који тако  раде методично и намерно о глави 

Србије, да би се тако улизали непријатељском гео-окружењу, и да добију масне 

напојнице: багателне приватизације, провизије, шверц, итд. Узнемирени људи се 

питају: откуд онда такве особе тако високо позициониране? Неко их је изабрао и 

устоличио, подржао их  у разбојништву и пљачки Србије, ко их подржава? питају 

се они. Други им одговарају да је тај неко гео-окружење, Косово, да они споља 

владају Србијом преко распамећених, не да би тако њима угодили како неки од 

њих наивно умишљају, него да их злоупотребе да изнутра подмукло слабе Србију, 

да је сви заједно дотуку.  

Огромну корист има  српска медицинска мафија, која је најгора од свих. 

Нажалост, наше елите ни овога пута не реагују како треба. Уместо енергичних 

мера, Србија руминира и цинцулира, заборавља се да је здравље најважније од 

свега, изнурен народ је тихо онеспособљена жива војна и привредна сила. 

Нико од надлежних државних и професионалних органа и инстанци није ову 

трагедију обелоданио на један стручно валидан начин, нису прецизно 

установљени узроци, и нису предузети кораци да се овај застрашујући поход 

смрти на већину породица у Србији предупреди. Скрећемо пажњу државним 

функционерима и онима на истакнутим друштвеним позицијама, да су они 

срачунато и злонамерно донекле поштеђени ( ''Чувајмо се Данајаца  када нам и 

поклоне доносе''), пре свега , су недовољно информисани, истина се од њих лукаво 

укрива, ''да се Власи не досете''. Те су отуда лукаво пасивизирани. А сутра ће доћи 

ред и на њих. А тада може бити касно. 
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Медија о томе ћуте. Стопа обољевања и смртности  међу новинарима је висока, и 

њихови блиски копне, недорасла медија се баве наводно оним што подиже продају 

тиража: кафанским певаљкама, ријалити шоу, великим братом, новине се 

препуне разголићених женских тела, најзгоднијих  Mis задњица за време 

летовања у Турској, причају о школама трбушног плеса за Српкиње у турским 

летовалиштима које су већ добиле основно образовање у Ријалити шоу, сексуалне 

афере, ко са ким. Хлеба и игара.  Новинари Србије свесно или не, укривају оно 

што треба рећи, иако и они често деле трагедију већине, збрзани и збуњени 

наивно секу грану на којој стоје, површно о томе ћуте. А ако би загрмели, лавина 

би била покренута. 

СПЦ је та која је најпозванија да устане у одбрану свога стада. Када се пред 

почетак Другог светског рата почело да шапуће по Немачкој да су нацистичке 

власти потајно стерилисале, а подоста потајно угушиле гасом у њиховим 

просторијама неколико десетина хиљада наводних ментално заосталих и 

душевних болесника, да би тако очистили аријевску расу, и уштедели на 

непотребним устима за потребе надолазећег Хитлетровог освајања света, да 

уклоне'' блебетања лудака против националсоцијалиста'', престрашена Немачка 

је муком ћутала.Част ове велике државе и великог немачког народа у том врло 

тешком и сложеном моменту су сачували немачки  католички свештеници. Они 

су дигли свој глас и јавно осудили нацисте. А онда се у Немачкој радило о 

неколико десетина хиљада душевних болесника. А у данашњој Србији бројка 

унесрећених је неупоредиво већа., и све ово траје већ неколико деценија. 

Династија Карађорђевић као претендент на трон у Србији, треба да покаже да 

води рачуна о опстанку свога народа. 

САНУ је асоцијација најумнијих људи нашег народа, нажалост САНУ није ништа 

стварно урадила на овоме плану. 

Универзитет ћути, аулама су завладали плаћени и распамећени који из зле 

намере, или из незнања, скрећу пажњу на споредно. 

Сталешке организације презаузете својим цеховским расправама и интересима 

заборављају да пошаст погађа и њих и њихове блиске, они муче. Ћуте. 

Тајкуни ликују, јавно грме да су сналажљиви, да су најспособнији, да су они јаки 

ген који је преживео пакао транзиције, да су из њега изашли као победници 

најјачи и најумнији, они јавно иступају са тезом да у бизнису нема морала, да су 

први милион украли и у Америци пре двесто година, што не би онда и они, да они 

запошљавају Србију, да инвестирају, итд. А уствари руше Србију и њену 

економију. А сутра када не буду имали заштиту своје јаке државе, коју они данас 

слабе и руше, страни мафијаши ће им немилосрдно отети незаконито стечено 

богатство. 
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Примитивни извршиоци, то су они обријани што носе дуге цеви са 

пригушивачима, из торбица им извирују црне и гас маске, спрејеви и свакојаке 

хемикалије, ''експерти владавине без знања грађана'', они бучу из све снаге да 

тако треба, да другачије не може бити, да су они '' узвишени'', '' изабрани'', да им 

је наређено да тако чине, да морају јер су уцењени. А у пракси се острашћени и 

распамећени изживљавају над незаштићеним грађанима, и енормно се богате.  

Јавно тврде да морал не постоји, да је егоизам једини њихов лични водич, а да су 

други за њих безвредни људски материјал. Неки од њих се хвале да када се уруше 

једно или два људска бића, после све иде рутински, без гриже савести. 

Србија убрзано копни, ако се  црна злокобна дама СМРТ која подмукло као 

невидљиви снајпериста јуриша скоро на сваки дом у Србији не заустави, сваки 

дан ће охрабрена све немилосрдннје односити у својим канџама све више  наших 

највреднијих суграђана, и не само њих, не само оних старих, него и средовечних, 

па и млађих. Њена мета нису појединци, некакви политички неподобни, не , 

никако, њена мета је цео већински народ. И мањине страдају, ништа мање, али 

као колатерална штета. 

Огроман притисак на болнице и здравствене установе, ствара енормне трошкове 

које не би могли поднети ни најбогатије земље. Те безбројне поразбољеване треба 

лечити, настају огромни трошкови лекова, операција, боловања, абсентизама на 

радном месту, изнурени људи нису више способни да привређују. А ове трошкове 

не би могле издржати  ни најбогатије државе света. Са једне стране је огроман 

број болесника, а са друге стране мало болничких капацитета, мало лекара и 

болничара, недовољна опрема, нема лекова, мале плате особља које због тога није 

стимулисано нити мотивисано, и особље које неће да се заложе како треба док им 

се нешто не да.. 

А народ осиромашио.  

Здравство је врећа без дна, здраствени систем Србије је финансијски одавно 

пукао, буџет државе Србије је због тога у колапсу, одавно колабира .  

Данас у Србији бити болестан је највећа казна, или пут за мртвачницу 

Србија се може спасити једино ако се се заведе стриктно поштовање закона, ако 

заживи правна држава, ако профункционишу полиција и државни апарат. 

На држави Србији је да покуша у последњем минуту националне трагедије да 

спасе наш народ од свеопште погибељи. Знајмо, ако се не предузму праве мере, да 

ће ЗЛОКОБНА ЦРНА ДАМА закуцати чешће и на наша врата. 

ЗАХТЕВАМО  ОД  ДРЖАВЕ  СРБИЈЕ И НАЦИОНАЛНИХ  ИНСТИТУЦИЈА ДА  

ОВО  ПИТАЊЕ ШТО  ПРЕ  СТАВЕ  НА  ДНЕВНИ  РЕД. 
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Документ број  353. 

         -Децембар 2011.године.   ПРОГРАМ  ДОЧЕКА  Н ОВЕ  2012  ГОДИНЕ  У  

ЦРНЧИ. 

 Ово је наш предлог, можемо се договорити по вашој жељи. 

 - Први дан-31.12.2011 године: долазак по подне у Црнчу ( село на обали Дрине 

између Малог Зворника и Љубовије, око 180 километара од Београда , преко 

Шапца или Ваљева, Пецке, асфалт). 

 ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ У  КОМФОРНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ  ОБЈЕКТУ, 

Вечера, Музика: 

 *вечера: предјело ( hors d’ oeuvre) –сухомеснати производи, проја, сир, кајмак,  

главно јело-јагњеће печење ( или по договору), салата, новогодишња торта, хлеб. 

Цена: Дочек са вечером= 800 динара 

*Спавање ( собе загрејане, комфорне, купатила)=500 динара. 

 -Други дан-1.1.2012 године. 

* Доручак-гибаница, јаја на око, сир, кајмак, топли напитци, хлеб. Цена: 250 

динара. 

* Ручак: чорба, шницла, салата, колач, хлеб. 

Цена: 500 динара. 

* Вечера, РЕПРИЗА ДОЧЕКА:  

Прасеће печење, салата, колач. 

Цена: 600 динара. 

Преноћиште: 500 динара 

Трећи дан-2.1.2011 године. 

* Доручак-исто као претходни дан. 

Цена-250 динара   

* Ручак-чорба, шницла, салата, колач 

Цена:500 динара. 

 УКУПНО: 3.900 динара.  
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Документ број 354. 

 

 
- 

                                                                  KONKRETNE  AKCIJE. 

 

Organizacije. 

 
-Vlada Republike Krajine u progonstvu, Zemun, Magistratski trg broj 3, Zemun, 

tel.3077028; vladarsk@gmail.com, Slobodan Jarĉević. 

-Pokret za privredni preporod Srbije, privredni.preporod@gmail.com 

-Srpske dveri, Tvrdisic, 3237362,  

-V.Krestic, 3342400, 3244978, 2027225, 232, vasilije.krestic@sanu.ac.rs, faks-2638792 

-FHP, 3444314 

-HOS, 3032408 

-JUKOM, Antonijevic, 3344235, yukom.office@gmail.com, 063-234368 

-SANU, 3342400, Dobrica Cosic, 3242400, 2663437, 063-8607144, presidency@sanu.ac.rs 

-Mile Stanic, SANU, 2027118 

-SPC, Milorad Bajic-2687401, 064-262037  

-Pokret 3189, Rade Ljubicic, 064-3567038, 

-Beogradski centar za ljudska prava, t.3447120 

-Jasna Lelhajter, 063-7059749, 065-2424185 

-Ivan Novkovic, Narodni parlament Leskovac, 063-770034 

-Ruski dom, 2642178 

-Srpski narodni pokret ZBOR, Nenad Coporda, 064-2668578 

-Svti Sava, Decanska 14/V, s.13, t.3231950, 10-14 casova, Dusan Zupan, 064-1985790. 

 

 

 

 

Drţavne ustanove. 

 

-Ministarstvo pravde, Snezana Malovic, faks-3620233, tel.3616548, 3616549, 

kabinet@mpravde.gov.rs 
-Anti korupcija, Verica Barac, t.3614621, antikorupcija@gov.rs 

-Agencija za borbu protiv korupcije, t.3116606, 3119987 

-Odeljenje za nadzor rada sudova, Jelica Pajovic, Helena Surlic, t.3631738, 3616548,549 

, faks-3531741, kabinet@mpravde.sr. Gov.rs ,  

-Apelacioni sud 

-Poverenik za ravnopravnost,  Nevenka Petrusic, t.2400732, 064-8898700., 

poverenik@ravnopravnost.gov.rs 

-Ministarstvo zdravlja, Zdravstvena inspekcija, 3149677, 36137334, 6540, 3111710, 

3613734, 3014885, 891, 3149677, 3117071, dostavljeno u nemanjinoj 19.1.2012 godine 

Tel.3117424, 3149677,3117540, tamo pitati. 

-Mnistarstvo za ljudska prava, 3111710, Uprava za ljudska prava, Borjanka Peruniĉić, 

t.3014885, 891, borjankaperunicic@ljudskaorava.gov.rs, Mira Cvetkovic, tel.3111710, 

faks-3113929, Olga Radosavljević, olga.radosavljevic@ljudskaprava.gov.rs, 23.1.2012 g 

poslato 

-Ivica Dacic, tel/faks-3617586, kabinet.zpv@gov.rs 

-Miodrag Rakic, t.3043055, faks-3230190, mrakic@predsednik.rs 
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PLAN  I  PROGRAM  AKT IVNOSTI  TUŢBA  ZA  NAKNADU  ŠTETE 

 

1.Ken, PETICIJA 

2.MEDIJA, Mirko Jović-061-2991021, Tabloid, Kontra, Pravda, Meloš, Krulić, Poznanici, 

Hereticus, Republika, Goca Erić, Svedok-Dinić, Srpske Dveri, Tvrdišić, Al.Apostolovski, 

TV Jerina, Marko; N.Jevrić, Dobošar, Velika Srbija, Videti još medija, Tekstovi za 

Hereticus i Republiku, Eksploziv, Nikša Bulatović, Raka Ešinger,Peĉat, SNPM, 

3. Savet za korupciju 

4.Ombudsmani 

5.DRŢAVNI ORGANI 

6. Profesor Dimitrijević, Filip David 

7.Sastanci u 12 Kod pevca 

8. OPTUŢUJEM 

9.PC, Internet 

10.Facebook 

11.Predavanja 

12.Telefonirati 

13. Liĉna Peticija 

14.V.Krestić 

15.Ĉupić 

16. Srpsko ruski glas, 062-772787, Predrag Obradović, Tamara Obradović, 

srpskoruskiglas@gmail.com 

17.M.Mišković  

18.Izaći u javnost 

19.Rade Ljubiĉić, 064-3567038 

20.NVO 

21. Sindikati 

22.Web 

23.GROUPS 

24.MINISTARSTVA 

25.Zdravlje, Tuţba, Kriviĉna prijava 

26. Poznanici, novinari 

27.Pištaljka, 063-7745284 

28.Odeljenje as nadzor rada sudova 

29.Odgovor H.Surlić 

30. Srpske Dveri, Danilo Tvrdišić, 3237362 

31.ŢALBA Apelacionom sudu 

32.Saopštenja 

33.Vesna Rakić Vodinelić 

34.Nikola Barović 

35.Miodrag Rakić 

36.Ministarstvo za ljudska prava, 3111710 
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-  

 

Документ број 355. 

                                            AKCIJE, Mart 2012 godine.. 

 
I. Zadaci po prioritetima. 
 

1. Odbrana  
-Ken 

Telefoniranje 

-Internet 

-Poznanici 

-Javne tribine 

-NVO 

-Ministarstvo pravde 

-Knjiţevne veĉeri 

-Medija. 

-Drţavni organi 

-Pojedinci 

-Korać 

 

-Helena Surlić, takse, tekst revizije 

-zvati Kuzminovića i Andrića 

-Peticija kompjuter 

-Ravnopravnost 

-Medija 

-Reakcije na Kaznjen sam zbog verbalnog delikta 

-Poznanici slati 

-Konzensus 

-Tribine 

-Zdravlje-svima 

-Opstrukcije interneta-svima 

-Nestaju fajlovi 

-Revizija 

-S.Antonijević 

-R.Plazinić 

-Zastita 

-Ravnopravnost 

-Rehablitacija 

-sastanak  

-Pokret 

-Šarĉević 

-M.Brkić 

-SANU, SPC 

-Ĉasopisi 

-Konkursi 

-UKS 

-Sudska taksa 
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PRVI  OSNOVNI  SUD  U  BEOGRADU   

                                  

 

Nalog Prvog opštinskog javnog tuţilaštva u Beogradu Ktr.br.119992/11 od 

20.12.2011 godine.  

 
Svojim dopisom Ktr.br.11992/11 od 20.12.2011 godine, u prilogu, ovo tuţilaštvo se 

izjašnjava da povodom krivične prijave koju sam im podneo, nije našlo zakonskog 

osnova  za pokretanje krivičnog postupka protiv tih lica. Savetuje me da imam pravo 

shodno odredbama ZKP da u roku od 8 ( osam) dana od prijema dopisa, da protiv lica za 

koje smatram da su  izvršila predmetno krivično delo, pokrenem krivični postupak pred 

Prvim osnovnim sudom u Beogradu. 

 

Prilaţem kopije : Krivična prijava Prvom OJT od 01.09.2011 godine, Dopuna Krivične 

prijave od 1.9.2011 godine podneta 05.09.2011 godine, Krivična prijava od 09.9.2011 

godine, Dopuna krivičnih prijava od 6.12 i 9.9.2011 godine. 

 

Pozivam se na moju Privatnu tuţbu Prvom osnovnom sudu u Beogradu od 06.12.2011 

godine, i na Doradu istoga podneska od 19.12.2011 godine, 20.k.br. 7050/11. Budući da  

su inkriminisani navodi u pomenutim krivičnim prijavama identični sa odgovarajućim 

segmentima u tuţbi ( 20.k.br. 7050/11) , pozivam se na iste i na ranije priloţena 

dokumenta, dokaze i svedoke..Izvolite spojiti ovaj podnesak sa predmetom 20.k.br. 

7050/11. 

 
OZNAČENJE SUDA PRED KOJIM TREBA ODRŢATI GLAVNI PRETRES. 

  

Prvi osnovni sud u Beogradu. 

 

 

PREDLOG KOJE DOKAZE TREBA IZVESTI NA GLAVNOM PRETRESU. 

 

Da se na glavni pretres pozovu: privatni tuţilac i okrivljeni, tamo gde nisam mogao dati 

adrese i precizne podatke, molim sud da sazna njihov tačan identitet, i druge lične 

podatke, da izvrši uvid u dokaze, priloţene email poruke, dokumenta i priloge, i da 

sasluša svedoke, kao i optuţene osobe, da se izjasne po tom pitanju. 

 

Da se okrivljeni po oceni svih dokaza i saslušanja svedoka izvedenih na pretresu oglase 

krivim za počinjena i osude. 

 

Izjavljujem da ukoliko Apelacioni sud u Beogradu donese pravičnu odluku po mome 

zahtevu za obeštećenje, da ću povući sve moje krivične prijave, podneske, ţelim sa svima 

njima da uspostavim ispravne procene, da se izmirim, ţelim da se povučem dobar deo 

godine u moj rodni kraj opština Ljubovija na Drini, Srbija, gde ţelim da razvijam 

turizam, u čemu sam več postigao značajne rezultate, što se moţe proveriti u Opštini 

Ljubovija ( gospoĎa Rada Trijić, načalnik Opštine), i da pišem knjige koje nikome ne 

mogu nauditi ( nigde neće biti navedeno ni jedno ime). Ovako sam onemogućen da 
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Следи моје обраћање Апелационом суду у Београду против свих оних који су ме од 

2008 до 2011.године , држали у истинској опсади , покушавајући да ме насилно сместе 

у псијхија тијски азил. 

Документ број  356. 
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Документ број 357. 

 

APELACIONOM SUDU U BEOGRADU                                  20.K. 7050/2011. 

Preko  

Prvog osnovnog suda u Beogradu. 

 

Tuţilac: Tomislav Krsmanović iz Beograda, Stanka Paunovića 70 

 

Tuţeni: Medojević Veljko i dr.. 

 

ŢALBA TUŢIOCA PROTIV REŠENJA PRVOG OSNOVNOG SUDA U 

BEOGRADU  20 К.бр. 7050/11 OD 22.12.2011 GODINE. 

 

Tvrdnja da ureĊeni podnesak nije ureĊen u skladu sa nalogom suda ne odgovara 

ĉinjeniĉnom stanju, jer je tuţilac postupio po nalogu suda od 08.12.2011 godine 

svojim ureĊenim podneskom od 19.12.2011 godine: jer je naveo liĉne podatke 

okrivljenih, dao je jasan ĉinjeniĉni opis kriviĉnog dela koje im se stavlja na teret, iz 

kojih proizilaze zakonska obeleţja kriviĉnh dela, naznaĉio je vreme i mesto 

izvršenja kriviĉnih dela, naveo je dokumenta, dokaze i svedoke. 

 

Prvi osnovni sud u Beogradu zbog njemu poznatih razloga se stavlja u poloţaj 

zaštitnika onih koji krše zakon. Prilaţem dokument-tekst: VRLO TEŠKO STANJE 

U SUDSTVU SRBIJE, uz napomenu da je ipak većina sudija struĉna i inteligentna, 

ali da su  naţalost, sticajem okolnosti dovedeni u današnju vrlo tegobnu poziciju. 

 

Tuţilac naznaĉava da on nije ni advokat ni pravnik, i da sud od njega ne treba da 

oĉekuje savršen podnesak koji bi bio takav kao da ga je napisao advokat,  tuţilac 

nije u stanju da plati usluge advokata, obraćao se nadleţnim organima da mu se 

obezbedi besplatna pravna pomoć, što mu je neargumentovano odbijeno. A i onima 

kojima je ova besplatna pravna podrška odobrena, ona je vrlo povremena i 

nedovoljna.  

 

Sudeonici su najĉešće ostavljeni sami sebi. Što dobro dolazi pojedinim nesavesnim 

sudijama da podneske zasnovane na ĉinjenicama za najmanju sitnicu odbacuju. 

 

Znaĉi, ko nema novca da plati advokata, nema prava na pravdu, ona je rezervisana 

samo za imućne, a to je samo mali deo stanovnika koji mogu platiti advokata.  

 

Ostali pošto nemaju pare za advokata rade sami ( nestruĉno ), ili odustaju 

obeshrabreni.  

 

Sudovi moraju biti svesni ove tragiĉne ĉinjenice i biti tolerantni. A ne da odbijaju i 

za najmanju sitnicu. Sudije treba da pomognu sudeonicima da doĊu do pravde, a ne 

obratno, da ih odmaţu u tome. 

 

Tragiĉno je da kod pojedinih sudija opstaje uvreţeni nasleĊeni mentalitet i stanje 

duha, da su sudeonici nekakvi neprijatelji, koji nasrću na njihova prava, te da 

sudije treba da koriste svoja znanja, da neobuĉene pravu sudeonike zamajavaju i 
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Документ број 358. 

-10 јануар 2012.године. Манипулације. Настављају се сметње у употреби личног 

рачунара. 

Рат организованог криминала се усијава, све је отежанији мој рад на комјутеру.  

Још од повратка из Белгије по први пут јула 1971.године, а потом априла 1974. године 

сам јавности назначио да сам пао под ударе прогона без стварног повода са моје 

стране, моја кр ивица је бла у гтоме што сам се учтиво и арументовано супроставио 

сметњама у запошљавању, иако имам  врло високе квалификације и кскуство, нигде не 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ 

VI  Су бр 663/11 

Дана 27.12.2011.године 

Ул.Немањина бр.9 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

                                             Госпођа Милица Поповић Ђуричковић, судија 

                                                   ЗАМЕНИК В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

 

 

Изражавам Суду захвалност што је упућена пожурница поступајућој судији да 

донесе одлуку у року од  45 дана. 

 

Молим Суд да поступи по закону и донесе правичну одлуку. Ја сам поднео 

необориве доказе, документа, изјаве сведока спремних да сведоче пред судом. 

Поступак траје од 1994 године. Ја сам мојим дописом Вишем суду у Београду 

од 14.2.2011 године, смањио оштетни износ на 6,000.000 динара, што је 

симболичан износ у односу на нанете штете.  

 

Институт за савремену историју из Београда, државна установа, је издао 

недавно из пера угледног сарадника др.Срђана Цветковића врло значајну 

књигу ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА, политичка репресија у Србији, 1953-1965 

( пре тога исто за време 1945-1953 година), у којој се на више стране потврђују 

и описују моја страдања као злочини против човечности. Слично становиште 

заузима и професор Правног факултета у Београд др. Коста Чавошки, у 

монографији ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА ( 

САНУ), Саопштења и други документи, недавно публикована у издању 

Службеног гласника из Београда;  часопис Социолошки преглед, Удружења 

социолога Србије, (април-јун 2011 године); часопис ХЕРЕТИКУС, Правни 

факултет у Беораду; часопис ТЕМЕ, Универзитет Ниш, итд.. Подаци о мени 

као жртви злочина против човечности се налазе у разним зборницима и 

архивама широм земље и света. У понедељак сам имао једночасовни интервју 

на Радио Београду 2, на ову тему, средином октобра на ТВ Коперникус, одржао 

сам неколико јавних трибина , у виду су нови медијски наступи. Суду су 

поднете две петиције, једна на српском са потписима седамдесетак 

еминентних српских интелектуалаца, и на енглеском у име неколико стотина 

угледних интелектуалаца широм планете, где се  јасно истиче да су моји 

наводи оправдани и захтева од суда да донесе правичну одлуку. Ја сам дао мој 

скромни допринос за данашњи пројекат демократије у Србији, у моме досијеу 

у Суду се налазе дописи господина Бориса Тадића Председника Републике, и 

госпође Снежане Маловић, министра правде Србије, у знак подршке мојим 

оправданим захтевима.  
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могу да добијем запослење . Као разлог је наведено да сам`` политички неподобан``, 

али без прецизног образложења у чему се састоји моја неподобност. Захтевао сам 

учтиво да се испоштује моје уставно право  на рад. 

Уследила су казнене описане мере ( томови 2-5). Постао сам борац за људска права, 

иако ме то никад није привлачило, искључиво да бих се тако бранио. 

Тадашњи титоистички, касније Милшевићев поредак, у потрази за жртвеним јарцима,  

је правдао своје незаоните поступке према мени лажима-да у свету блатим самоуправн 

Југославију да крши људска права, иако је најдемокатскија држава на свету .  

Ивица Дачић је на велика звона огласио  1999.године   саопштење Кабинета Слободана 

Милошевића да  је `` Томислав Крсмановић страни плаћеник ЦИА, и изадајник``, што  

је био позив на линч. Што су пренела мас медија Србије, мој деманти није објављен по 

забрани Александра Вучића тадашњег министра информисња. 

Доказ: Кривична  пријава  Јавном тужиоцу града Београда од  28.1.1999.год против  

Окривљених:Главни и одговорни уредници :РТС (I, II , III програм), ТВ Политика.ТВ 

Телеком. ТВ Београд, Радио Београд I и II програм, Радио Политика, Дневник-Нови    

Сад, Танјуг, Радио 202.  због кривичних дела лажног информисања, необјављивања 

исправке и одговора на клевете. Зато што су узастопно дана 13,14 и 15 јануара ове 

године пренели саопштење Владе Србије које су   прочитали Ратко  Марковић и  др.   

Милан Бојић  .   према коме је у дужем излагању о наводном тајном документу ЦИА , 

речено између осталога ,да ЦИА финансира поједине опозиционе странке 

концентрисане у Савезу за промене, и организације за   заштиту   људских   права, 

укључујући и Покрет за заштиту људских права, чији је Томислав Крсмановић 

председник и овлашћено лице. А све са циљем да ове организације које сачињавају 

издајници и страни плаценици, тако чинећи желе да сруше државу и да раде против 

националних интереса.Овако чинећи наведени уредници медија су починили кривична 

дела преношења  неистинитих информација, клевете, нису објавили насу ИСПРАВКУ  

послату 21.1.1999 године (у прилогу)..Покрет за заштиту људских права никад, и ни од  

кога  није добио било какву финансијску помоћ .А што се може проверити,  ја   немам 

никакву ни покретну ни непокретну имовину, имам мала  и нередовна примања. Поврх 

свега ја сам поштен човек који је свој живот посветио општој ствари, те је оваква 

дезинформација утолико штетнија по моје интересе и углед у јавности. Захтевам од 

Јавног тужиоца града Београда да поступи по Закону, провери овде нанете наводе, и 

кривце казни по закону‘‘. 

Суд није ништа предузео по овој тужби, нити су тужиоцу медија омогућила исправку. 

Напомињем да сам после овог саопштења доживео истински линч. 

Tада сам ја био `` агент ЦИА``,  ти исти који су у то време наше животе претварали у 

пакао на земљи, као `` агенте Запада``, а они су тада били `` борци против Запада``,  

нам сада настављају да  уништавају пуке животе. Сада су они наједном постали верни 
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сарадници Запада, а мене покушавају лажима да представе као сметњу Светском 

поретку,противнику Запада,  чији су они наједном постали  перјаници. За те наивне 

лажи као доказ  би користили моје текстове у којима сам тврдио да се у Србији 

масовно крше људска права, наводно да иза тога стоји Међународна заједница. 

О чему се овде ради? Тачно је да сaм упорно тврдио да се у Србији масовно и 

драстично крше људска права. Зашо сам то истицао?  Јер су моје жалбе да су моја 

права и мојих блиских бикле енергично демановане од поретка са образложењем да су 

неосоноване, да нисам жртва кршења права, и да је Србиа демократска ржава , и да у 

Србији нико није угрожен у његовим правима. 

Да бих бранио моје жалбе, сам износио  у јавност податке о масовним кршењима 

људских права у Србији. Лукава лисица , подмукла камарила која је раније била на 

власти као`` противник Запада``, а сада `` слуга``, се поново лаћа лажи, моје жалбе на 

масовна кршења људских права, шаље н све стране, амбасада страних земаља у 

Београду, у Брисел у ЕУ , у САД, са образложењем`` Крсмановић  шири лажи да 

Србија није демократска држава, сметња је глобализацији. 

Ако се изјасним  за сарадњу са Међународном заједницом, одмах бивам оцрњен  

земљи и код Срба као `` мондијалиста``, а ако укажем на масовна кршења права у 

Србији, гракну нашироко `` Србенда``.  

Ако ништа не кажем, то иско ристе да појачају нападе. 

Они тврде да су  недодирљиви, да за њихе не постоје закони, устав, морал, култура. 

Како ће такви  у Европу?. 

Изјављуем да мене политика никада није интересовала, ја се браним... 

Захтевам од судова да испоштују моја права: 

- 
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Документ број 359. 

APELACIONOM SUDU U BEOGRADU                                  20.K. 7050/2011.   

Preko  : Prvog osnovnog suda u Beogradu.   

  
  

DOPUNA ?ALBE PROTIV RE?ENJA PRVOG OSNOVNOG SUDA U  
BEOGRADU   20 К.бр. 7050/11  OD 22.12.2011 GODINE.   

  
  

Neosnovano odbijanje podneska od str ane Prvog osnovnog suda u Beogradu je  
ohrabrilo po?inioce, oni su intenzivirali opstrukcije moga rada na internetu i  

kompjuteru,  dana 10.01.2012 godine, pored drugih smetnji, nisam mogao  

da primam i ?aljem po?tu tokom celog dana , и  da radim sa  ? tamp?om.   To   

se ne mo?e pravdati  kvarom kompjutera, jer se sli?no de?avalo i kad a  sam imao nov  
PC, kada su vr?ene nadgradnje i poja?avanja, tako traje ve? tridesetak godina.   

  

Sudu sam dostavio dokaze i svedoke, dokumenta da se to de?ava ve? tridesetak  
godina .    
  

I ako s u mnogi po?inioci preminuli,  ili ubijeni, neki su se odali alkoholu, drogi,  

kriminalu, potonuli u bole?tine, tragedije  i svakojake po?asti ( neki su po?inili  
samoubistva),  ta praksa se  samoubila?ki  nastavlja.   

  

Ukoliko sudovi ovakve zloupotrebe ne spre?ava ju onda one uzimaju maha.   
  

Nedorasle po?inioce zloupotrebljavaju ,stalno im sufliraju?i da oni treba da  
opstruiraju i slabe ve?inu, da bi tako narod obespomo?ili, da bi tako  mogli  

da se lak?e odr?e na vlasti, da sa?uvaju njihove pozicije,  da obespomo?en narod ne  
mo?e da ih tu?i za ranija nedela, da  tako  spre?e restituciju i rehabilitaciju, da lak?e  

bagatelno privatizuju, kradu i plja?kaju prvi milion,  da prebrode bolnu tranziciju,  
itd, itd.  A posle ?e biti bolje.   

  
    

  ( danas su gra?ani Srbije ostareli, i ve?ina bolesni i invalidizirani, a  
to nije do?lo samo od sebe, to je neko sra?unato u?inio - to je udru?eni kriminal) , da  

tako ruinirani ne mogu  da се  brane od kriminalaca  da  ne  
mogu da  privre?uju ,  i da se rasplo?avaju.   

  

Na?alost, sud je i ovoga puta izmanipulisan od strane udru?enog nedoraslog  

kriminala,  te tako  upregnut u kola nacionalne pogibelji, a ne radi se sam o  o meni,   

tako je sa ve?inom sudskih sudeoni k a koji su ?rtve nezakonitih postupaka sudova.   

  

Izvolite ovu DOPUNU dodati u dosije.   

  

U Beogradu 10.01.2012 godine                                Tomislav Krsmanovi?    
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Документ број 360. 

 

 

                     Надлежним државним органима и другим       

                           организацијама и установама. 

 

      УДРУЖЕНИ КРИМИНАЛ УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ  И ЖИВОТ                       

                             ТОМИСЛАВА  КРСМАНОВИЋА. 
 

 

Томислав Крсмановић, економиста у пензији, са станом у улици Станка Пауновића 

70, 11090 Београд, рођен 20 јула 1936 године,  ЈМБГ 2007936710214, у својим 

друштвеним активностима као председник НВО Покрет за заштиту људских права, 

или у своје лично име, већ 17 година од 1994 године води судски спор за 

обештећење, од 2006 за рехабилитацију. Поднео је више кривичних пријава против 

оних који дуги низ година до данашњих дана угрожавају његова права, прете му 

утамничењем, клевећу га, опструирају употребу компјутера и интернета, факса и 

телефона, угрожавају његову личну безбедност и имовинску сигурност, као и 

његових сродника. Такође, повремено је позиван на информативне разговоре у 

полицију без законског основа.  

 

У оваквим околностима Крсмановић је изложен методично програмираним 

свакодневним шиканирањима, узимању енергије, времена и излаган трошковима, и 

стресу, све са циљем тихог уклањања као жалиоца и грађанина који захтева 

поштовање његових права. 

 

Подносим овај извештај о његовом здрављу и врло штетном деловању 

осмишљених прогона којима је изложен од стране удруженог криминала, који 

нажалост има своје пипке и у државним органима. Он има 75 година, пати од 

интензивне насанице, исцрпљен је, његов психијатријски налаз је Б.О, то јест 

потпуно душевно здрав, али с'обзиром на изречено, овакви притисци врло штетно 

делују на његово органско здавље, и могу га трајно погоршати и драстично 

оштетити, или довести до фаталног исхода.. 

 

Зато вам се обраћам сходно законима  захтевом да господина Крсмановића 

заштитите, државни орган су у обавези да заштите грађане од насиља, поготову јер  

се овде ради о очигледном покушају тихе ликвидације без пуцња и пресуде. 

 

Званични органи јасно и недвосмислено тврде да је стрес највећи убица у Србији 

која је облепљена читуљама и у којој цвета једино погребна индустрија.  

 

Стрес неко смишљено и методично производи: очигледно да је то удружени 

криминал. 

 

 

У Београду   12.1.2012 године               Судски вештак, психијатар др.Стеван   

                                                                                       Петровић 
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Документ број 361. 

 

 

Томислав Крсмановић                                                   у Београду 16.1.2012 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, т. 3511829; м.т. 064-3095176; books@eunet.rs, 

Википедија, www.isil.org, www.tomislavkrsmаnovic.com, Архив САНУ. 

 

 

 

Господин Јордан Живановић, САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА  

ПРЕДСЕДНИШТВО РЕПУБЛИКЕ 

 

Поштовани господине Живановићу,  

 

Хвала на љубазном телефонском разговору и  конструктивним саветима. Као што сте 

ми сугерисали, достављам Вам детаљније податке.  

Ради се о моме Захтеву за обештећење ( Тужба за накнаду штете) који траје од 1994 

године, сада се налази пред Апелационим судом у Београду (  г.ж 1321/11, судија 

Тамара Ђукић Узелац).  

Генерални секретаријат Председника Републике је 13.6.2007 године проследио мој 

допис по овом питању од 1 јуна 2007 .године, на адресу госпође Снежане Маловић, која 

ме је обавестила дана 03.07.2007 године, изражавајући ми подршку ‘‘ због мојих 

заслуга аз демократију у Србији'', и предочавајући ми мере које ће предузети. ( 

Одељење за надзор рада судова при Министарству правде је у току садашњих мојих 

поднесака). 

Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 

незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 

погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 

шта сам редовно указивао у мојим поднесцима. Прво је био пред Првим општинским 

судом, потом у Вишем суду, сада се предмет налази пред Апелационим судом у 

Београду . 

Заменик председника суда  ме је обавестила крајем децембра прошле године да је дат 

налог поступајућом судији да по убрзаном поступку донесе одлуку у року од 45 дана, 

будући да поступак траје ево већ 17 година.. 

Сада настаје нова недоумица: могу опет донети незакониту одлуку .  

Нада мном је од 1975 године до данас почињено од стране државних органа, установа и 

моћних појединаца из државног апарата , преко 200 тешких кривичних дела, све до 

недавно, да наведем само нека: казнена хоспитализација у психијатријску болницу јуна 

1975 године због ненасилног изражавања мишљења, тортуре том приликом, издавање 

нетачне компримитујуће дијагнозе, истеривања из радног односа, отуђивање стана 1984 

вредног данас око 60.000 евра, превођење због тога у статус подстанара од 1984 до 1997 

године, осуде за вербалне деликте, полицијска деценијска шиканирања, привођења, 

физички обрачуни, злогласно растурање породице и брака, септембра 1997 је покушано 

убиство, а априла 2000 године је дошао велики камион и однео све што сам стварао цео 

живот, укључујући и рукописе 20 књига, однето је неколико хиљада примерака  књига, 

суд све до данашњих дана одбија да поступи по закону да одузето буде враћено. 

Последњих година са изложен претњама смрћу, увредама и клеветама, само у другој 
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Томислав Крсмановић                                                   у Београду 19.1.2012 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, Покрет за заштиту људских права, председник,  

т. 3511829; м.т. 064-3095176; books@eunet.rs, Википедија, www.isil.org, 

www.tomislavkrsmаnovic.com,  

Архив САНУ. 

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Здравствена инспекција 

Београд 

Слободан сам да вас обавестим  о угрожавању мога здравља, до чега долази у 

околностима, и од особа, што је  детаљније приказано у приложеном документу 

ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ, од 13.4.2010 године. 

На делу су несносни методично програмирани дуготрајни притисци са циљем 

изнуривања, узимања времена, енергије, и новца, мета је ослабити здравље, руинирати 

без судске пресуде и пуцња, и тако ме уклонити као неугодног жалиоца. У прилогу 

МИШЉЕЊЕ о моме здрављу др.Стевана Петровића, психијатра, судског вештака, од 

12.1.2012 године. 

На делу су атаци који долазе од стране удруженог криминала да тако будем дискретно 

ућуткан зато што упорно захтевам обештећење.  

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

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

Bruce Evoy Memorial Award, и на личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com,, ја сам 

заслужни грађанин, добитник неколико значајних међународних признања, писац више 

запажених књига, научни радник који објављује своје радове у нашим најпрестижнијим 

научним часописима ( последњи у најновијем броју гласила Удружења социолога 

Србије СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-Злоупотреба психијатрије у претходној 

Југославији), члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА и СВЕТИ САВА, 

деценијски борац за поштовање закона и људских права, председник Покрета за 

заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са појединим 

данашњим лидерима државе.Јa  сам осуђиван за вербалне деликте након тога, марта 

1975 године сам  основао први југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА 

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

сам кандидат за председника Србије на изборима 1990 године, писац на стотине 

саопштења. Институт за савремену историју из Београда, државна установа, је издао 

недавно из пера угледног сарадника др.Срђана Цветковића врло значајну књигу 

ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА, политичка репресија у Србији, 1953-1965 ( пре тога исто 

за време 1945-1953 година), у којој се на више страна потврђују и описују моја 

страдања као злочини против човечности. Слично становиште заузима и професор 

Правног факултета у Београд др. Коста Чавошки, у монографији ОДБОР ЗА ОДБРАНУ 

СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА ( САНУ), Саопштења и други документи, 

недавно публикована у издању Службеног гласника из Београда;  часопис Социолошки 

преглед, Удружења социолога Србије, (април-јун 2011 године); часопис ХЕРЕТИКУС, 

Правни факултет у Беораду; часопис ТЕМЕ, Универзитет Ниш, итд.. Подаци о мени као 

жртви злочина против човечности се налазе у разним зборницима и архивама широм 

земље и света. У понедељак сам имао једночасовни интервју на Радио Београду 2, на 
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Tomislav Krsmanović 

Tel.3511829; mob.tel.964-3095176, books@eunet.rs 

www.tomislavkrsmanovic.com, Vikipedija, isil@org, ARHIV SANU 

 

Stručna sluţba zaštitnika graĎana 

 

Poštovana gospoĎo Drljačić Sudarević, 

 

U prilogu Vam dostavljam podatke o zloupotrebama u radu sa mojim kompjuterom, koje su 

povremeno istinska blokada, nerviranje, stres, gubljenje vremena, a što me svakog meseca 

košta četvrtinu moje skromne penzije.  

 

To čine isti oni koji zahtevaju moje utamničenje i opstruiraju pravičnu sudsku presudu u vezi 

naknade štete u Apelacionom sudu ( Gţ.1321/11). 

 

U prilogu sledeća dokumenta: 

Meni je neobjašnjivo eksplodirao USB sa čitavim knjigama ( imam kopije nekih an drugim 

mestima), koči se strelica miša iako je sve u redu. 

 

Molim vašu intervenciju i zaštitu mojih prava 

 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

ПОДАЦИ О УСКРАЋИВАЊУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ МОГА ПЦ  19 АВГУСТА И 

ОД 5-11 СЕПТЕМБРА 2011 године.  

 

Дана 19 августа ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D:Tomislav, Milenium, 

My documents, у коме се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, 

интервенисао је Миша Ивановић експерт за рад на рачунару, радио је два дана, 

проверио је фајл на вирусе, није их било, проверио је диск, меморију све је било како 

треба. Каже да не може да установи разлог зашто се то десило.Фајл је на крају 

прорадио,  изгубио сам два дана и платио 3.000 динара. 

 

Дана 5 септембра се десио исти проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до 

недеље 11 септембра, додао је нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, 

меморију, све је било у реду. Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. 

 

Овако се дешава већ дуги низ година. На делу је асоцијални поступак разуларених 

доконих безбедњака, који треба а се баве пљачкашима и разбојницима, а не поштеним 

људима.   

 

Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја 

сестричина, мој брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални слуајеви, у 

дуговима, живимо од чекова, повремено гладујемо. Мене пљачкају органи МУП-а. 

 

За интерес МУП-а нисам дао никакав повод, ја имам 75 година, лојалан сам грађанин, 

уживам велики углед као патриота, сви ме цене и поштују као заслужног грађанина, на 

делу је арбитрарна самовоља, не могу никако другачије објаснити притисак мафијаша 

него да њима сметају српски интелектуалци, уосталом већина грађана је угрожена од 

криминалаца по начелу: пунимо своје џепове, слаби грађани који нам се не могу 
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Докумнт број 364. 

 

Томислав Крсмановић                                                            30.01.2012 godine 

С.Пауновића70, 11090-Београд, тел..3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom, Vikipedija, www.isil.org, Лични web-

www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ. 

 

 

 

                            Ж А Л Б А 
  Министарству пољопривреде, трговине , шумарства и водопривреде 

 

преко Јавног водопривредног предузећа '' Србијаводе'' , Београд, ВПЦ '' САВА-

ДУНАВ'', 11070 Нови Београд,  Бродарска број 3. 

 

Предмет: Решење Јавног водопривредног предузећа '' Србија воде'', Београд ВПЦ 

''САВА-ДУНАВ'' број 4594 од 14.12.2011 године о висини накнаде за коришћење 

водног добра. 

 

Подносим ову жалбу( члан 213 Закона  управном поступку-у даљем тескт Закона) 

у прописаном року ( члан 220 Закона), против РЕШЕЊА Јавног водопривредног 

предузећа '' Србија воде'', Београд ВПЦ ''САВА-ДУНАВ'' број 4594 од 14.12.2011 

године о висини накнаде за коришћење водног добра. 

 

Даље износим чињенице, доказе и сведоке којима образлажем моју Жалбу на поменуто 

РЕШЕЊЕ. 

 

ЖАЛБУ, шаљем препорученом поштом , на адресу Јавног водопривредног предузећа 

'' Србијаводе'' , Београд, ВПЦ '' САВА-ДУНАВ'', 11070 Нови Београд,  Бродарска 

број 3-. Уједно је прослеђујем факсом или посредством интернета свим 

релевантним руководиоцима СРБИЈАВОДЕ, ради детаљног и прецизног 

упознавања релевантних чињеница, ради даљег поступка. 

 

Оспоравам основаност овог Решења ( члан 192,став  1 Закона), што се тиче 

утврђеног износа накнаде за коришћење водног земљишта за спорт, рекреацију и 

туризам према подацима из Записника/Уговора  2019 од 21.04.2010 године и то 

-зона 1-окућница туристичког објекта( физичка лица) у површини од 600 М2 реке 

Дрине Км 123+700, Острво КРСМАНОВИЋА ЧАГЕЉ  К.О УЗОВНИЦА, С.О 

ЉУБОВИЈА , износ од 11.274 динара 

и исто за 

- зона 1-окућница туристичког објекта( физичка лица) у површини од 600 М2 реке 

Дрине Км 123+000, Острво ЦРНИ ВИР , К.О УЗОВНИЦА, С.О ЉУБОВИЈА , износ 

од 11.274 динара 

 

 јер нису испоштоване и утврђене одлучне чињенице у поступку. 

 

Потсећам на моје дописе од 20 фебруара и 26.5.2011 године упућене на адресу 

Србијаводе. Као што сам био слободан да предочим, у великој поплави крајем 

пролећа пошле 2011 године, у незапамћеном поводњу, набујала Дрина је однела 

делове ових острва из зона 1, то јест око трећине острва Крсмановића чагељ,  и 

добар део парцеле зона 1 Црни вир, чије сам мале парцеле био узео под закуп, и 

уредно платио све дажбине у 2010 години. Те сам тражио да Србија воде ове 
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Документ број 365. 

 

 
Томислав Крсмановић                             30.1.2012. године 

Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 

11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , 

ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива САНУ. 

 
 

Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
 
 

Поштовани господине Дачићу, 

 

Позивам се на мој поднесак од 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са 

сметњама у раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то 

надлежне. 

 

Сметње се настављају: 

-дана 30 јануара : укочила се у више наврата стрелица, комјутер неће да ради када га 

упалим, неће да ради штампач, провајдер Београдхоста Зоран Димитријевић не може 

никако да отвори моју поруку, поруке послате са мога налога на Yahoo.groups не 

добијам,  

 

А овако је често. 

 

Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим 

пре  свега на албанске хакере и њихову филијалу овде,  са којима сам одавно у рату?  

 

Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше 

увид у мој компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( 

Ко?), свакодневно опструира у моме раду. 

 

Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 

уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, 

изволите ме обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 

 

с'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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                  Саша  Јанковић.

 

 

Видети ДОКУМЕНТА .-2. Наставак . 

 

 

Tomislav Krsmanović 

Tel.3511829; mob.tel.964-3095176, books@eunet.rs 

www.tomislavkrsmanovic.com, Vikipedija, isil@org, ARHIV SANU 

 

Stručna sluţba zaštitnika graĎana 

 

Poštovana gospoĎo Drljačić Sudarević, 

 

U prilogu Vam dostavljam podatke o zloupotrebama u radu sa mojim kompjuterom, koje su 

povremeno istinska blokada, nerviranje, stres, gubljenje vremena, a što me svakog meseca 

košta četvrtinu moje skromne penzije.( popravke, otkočivanja, itd).  

 

To čine isti oni koji zahtevaju moje utamničenje i opstruiraju pravičnu sudsku presudu u vezi 

naknade štete u Apelacionom sudu ( Gţ.1321/11). 

 

U prilogu na kraju ovoga dopisa relevantna dokumenta. Meni je neobjašnjivo eksplodirao juče 

USB sa čitavim knjigama ( imam kopije nekih na drugim mestima), koči se strelica miša iako 

je sve u redu. 

 

Molim vašu intervenciju i zaštitu mojih prava 

 

S‘poštovanjem 

Tomislav Krsmanović 

 

-Првом општинском јавном тужилаштву у Београду. 

 

 ДОПУНА КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА ОД 6.12  И 9.9.2011 ГОДИНЕ 

 ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА  

ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-

БЕОГРАД.  

 

ПРОТИВ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ , 

КНЕЗА МИЛОША  БРОЈ 101, 11.000 БЕОГРАД. 

 

У пријавама од 6 децембра и 9 септембра ове године сам обавестио ваше   

 

тужилаштво о флагрантним и вишегодишњим ускраћивањима мојих права на 

 

 употребу интернета ( компјутера), телефона, факса и преписке. Том приликом сам  

 

приложио доказе: документа и сведоке. 

 

 

Обавештавам тужилаштво да надлежни органи МУП-а настављају да систематски  
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ДОКУМЕНТА - 2 

Дпкумент брпј 366.
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Дпкумент брпј 367. 
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Томислав Крсмановић                                                                                21.2. 2012 године   

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; моб.тел.063 - 3094176;  

books@eunet.rs ;  Vikipedi ja ;  solair.eunet.rs://~pokrets ;  www.tomislavkrsmano vic.com ;     

АРХИВ САНУ   

  
  

-   
  

  

                                               НАПАД  НА  ЗДРАВЉЕ.     

 Захетвам да комисија независних експерата установи о чему     

                                                 се ради.   

  

У понедељак 20 фебруара око 13 часова и 30 минута на углу улица Борске и  
Станка Пауновића су ми се приближила два младића од око 30 година, смеђи,  

снажни и повисоки, идући иза мене су ми тихо добацили: ра зорићемо ти здравље.   
  

Након око пола сата у моме стану ми је нагло позлило, облио ме је хладан зној,  
почело је да ми се гади, и настала је јака вртоглавица. То је трајало целу ноћ,  

нисам трепнуо.   
  

У прилогу у  attachmentu  БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ ,  изволите  проу чит и .   
  

Овакве претње и атаци трају дуги низ година. Упознајем Вас са овим претњама  и  
захтевам о д  Вас да их узмете к'знању поводом даљег стања мога здравља. Многи  

људи се жале, или су се жалили да су им учиниоци уништ и ли здравље, примера  
ради наводим:   др.Ни кол у  Милошевић а , др.Жарк а  Гавриловић а , др.Миш у  Ђурић а   

, итд . Н а делу је истинска закономерност.  Циљ овога атака је декоцентрација и  
избацивање из интелектуане равнотеже у вези припреме Ревизије на Пресуду  

Апелационог суда.    
  

Животи и здравље врхунских инте лектуалаца у Србији који серијски изненадно  
умиру,  или се разбољевају   у нејасним околностима ,  завреди ли су   данас  колико  

вага говечета на провинцијској сточној пијаци.  Изгледа  да  су они који то чине  
пронашли савршен злочин, могу некога унесретити, а сви ћуте ,  јер се наводно то  

не може доказати.  СРБИЈА БЛЕЈИ.    Недавно су медија пренела да   
у поседу приручних малих апарата за електрошкове на дистанцу за примену  

приликом  уличних демонстрација, за моменталн деконцентрацију .   

Ова справа није нимало наивна и безопасна, може бити блажег дејства,  а ли  има и  

оних снажних који  мо гу  направити излив крви у мозак или смрт, инфаркт, да  
исе ку  унутрашњи орган. А шта је ласер. Ми добро  знамо да је Милошевићева  

полиција т е крнтије  поседовала.  ( Које су застареле у западним земљама пре 30  
година).  Има свакојаких спр е јова, од оних који могу направити моменталну  

дијареју, до смртоносних.   Нацисти су у Немачкј пред Други светски рат отровали  
т ајно  гасом у њиховим становима више десетина  хиљада  душевних болесника , да  

очисте расу.   На ц исти су наше Јевреје гушили на  С ајмишту у камиону са гасом.  
Гасови у становима без знања грађана., итд. у бескрај , наука је овде напредовала  

до савршености.   
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Документ број 368 

 

Дпкумент брпј 369. 

VISOKOM   KASACIONOM  SUDU U BEOGRADU 

Preko 

VIŠEG SUDA  U  BEOGRADU. 

 

Tuţilac:Tomislav Krsmanović, iz Beograda, Stanka Paunovića 70, 11090 

 

Tuţeni:  Republika Srbija. 

 

 

                               REVIZIJA   NA  PRESUDU  APELACIONOG   SUDA   U     

                                                           BEOGRADU  

 

                                            radi  naknade štete- Gţ.br.1321/11 , od  13.12.2011 .godine 

 

                                   zbog pogrešne primene materijalnog prava 

 

                                             O b r a z l o ţ e n j e. 

                                                                                                                     

U obrazloţenju, drugostepeni sud odbija ţalbu tuţioca pozivajući se na članove 376 i  377 

ZOO, izjašnjavajući se da je zahtev za naknadu štete zastareo: ‘‘uzimajući u obzir  vreme koje 

je prošlo od prvog štetnog dogaĎaja do zadnjeg do podnošnja tuţbe , te je ovaj sud na 

utvrĎeno činjenično stanje pravilno primenio materijalno pravo tj.odredbu čl.376 ZOO i čl. 

377 ; što se tiče tvrdnje tuţioca da njegovo potraţivanje nije zastarelo ovaj sud je imao  u 

vidu, ali joj nije pridao pravni značaj, na koji kazuje tuţilac, s‘obzirom da tuţilac nije dokazao 

da mu je izvršenjem krivičnog dela pričinjena šteta ( kako bi se primenile odredbe čl.377 

ZOO), niti je dokazao postojanje drugih činjenica podobnih da sa aspekta institut prekida  

zastoja roka zastarelosti dovedu do tih pravnih posledica. Kako su ti akti stekli svojstvo 

pravosnaţnosti , više se ne moţe dovoditi u sumnju njihova punovaţnost ; naprotiv 

nastupanjem tog svojstva , uzima se da je pravni akt zakonit i pravilan, te da svaka 

neprijatnost, nelagodnost ili drugi teret od njegove primene na subjekte prava nema karakter 

štete u pravnom smislu reči već predstavlja pravnu posledicu sa kojom se suočava učesnik 

pravnog postupka. MeĎutima, kad bi prihvatili da je tuţena odgovorna za štetu, koju je tuţilac 

pretrpeo , ni u tom slučaju ne bi bilo odgovornosti tuţene pošto se tuţena od zahteva tuţioca 

branila isticanjem prigovora zastarelosti potraţivanja. Dakle, svi pravosnaţno okončni 

postupci sami po sebi ne predstavljaju osnov za nastanak novog subjektivnog prava- naknada 

štete, bez obzira što je tuţilac bio izloţen štetama. Kada konkretan pravni akt postane 

punovaţan ( u formalnom i materijalnom smislu reči) , za njega se radi opštepravne 

sigurnosti, dalje pretpostavlja da je pravilan i zakonit, a da nezadovoljni učesnici tih 

postupaka ( zbog gubitka spora ili utvrĎene odgovornosti) ne stiču novo subjektivno pravo na 

naknadu štete,  sem ukoliko se od strane tih lica dokaţe da su u okviru tih postupaka 

preduzimane nezakonite materijalne radnje koje bi mogle biti osnov deliktne odgovornosti. ‘‘. 

 

Drugostepeni sud je pogrešno  primenio odredbe materijalnog prava  pozivajući se na čl.376 

ZOO i čl.377 ZOO iz sledećih razloga: 

 

1. Nema zastarelosti jer kriviĉna dela koja prouzrokuju štete traju do današnjih dana.  

 

U provedenom postupku drugostepeni sud je pozivajući se na članove 376 i 377 ZOO, 

prenebregao ključnu činjenicu prirode ovih krivičnih dela, da ona u ovom vremenskom 

periodu traju kontinuelno od 1975 godine, i ranije, da nisu jednokratna nego višekratna, u 
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Дпкумент б рпј 370. 

 

Република Србија                                                                  у Београду 12.3.2012 године 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Сектор за правосуђе 

 

Госпођа Хелена Сурлић. 

Одељење за надзор рада у правосудним органима 

 

Поштована госпођо Сурлић, 

 

Дозволите да Вас обавестим да је Апелациони суд ( Г.ж. бр.1321/11 )13.12. 2011 године 

одбио моју Жалбу на Пресуду Вишег суда у Београду , поднео сам 1.3.2012 године 

Ревизију за Врховни касациони суд. 

 

На делу је флагрантна неправда и дрска провокација криминалаца,  истих оних који су 

ме тиранисали од 1975 до 2012 године, који се сада поврх свега претварају у сеоске 

вашарске џепароше, испоручујући ми рачун за судске таксе у износу од 195.000 динара 

( око 1.900 евра, Виши суд у Београду дана 28.2.2012 године , Посл.број 2А-2228/10).. 

 

Ја овај рачун нећу никада платити, јер је то казна зато што тражим моје законито право 

за обештећење, и што немам новац (Моје месечне принадлежности су 30.000 динара, ја 

сам на граници социјале, у дуговима сам, живим на чекове, издржавам незапосленог 

сина и помажем незапослену сестричину и њену 18 годишњу ћерку, чијег су мужа 

недавно убили криминалци, поврх свега имам 76 година). 

 

Суд може покушавати да правда незаконито одбијање , али се не може негирати да је 

2+2=4, јер сам ја жртва насиља које у пакету и континуитету траје од 1975 до 2012 

године, ради се о пар стотина кривичних дела и последичних штета, за шта сам ја дао 

доказе и сведоке. А када се ради о висини износа за судску таксу, тачно је да по закону 

он зависи од износа оштетног захтева, који је висок. Али ако се закон стриктно 

примењује на висину износа судске таксе, он треба да буде исто тако примењен и када 

се ради о законитом и правичном доношењу одлуке о захтеву за обештећење. А што 

суд није урадио.  

 

У прилогу два текста: КАЖЊЕН САМ ЗБОГ ВЕРБАЛНОГ ДЕЛИКТА, и РЕВИЗИЈА 

ПРОТИВ ПРЕСУДЕ АПЕЛАЦИОНОГ  СУДА У БЕОГРАДУ( резиме). Детаљи ( 

Ревизија, Тужбе, Пресуде, жалбе) , се налазе на сајту www.tomislavkrsmanovic.com, 

кликнути, када се отвори ићи лево на мени, кликнути на Покрет за заштиту људских 

права, тамо се налазе линкови: ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ, БЕЛА КЊИГА О 

ЗДРАВЉУ, БЕЛА КЊИГА О ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА и БЕЛА КЊИГА О 

ПОЛИЦИЈСКИМ МАЛТРЕТИРАЊИМА. На овим линковма су сви потребни детаљи. 

 

Молим Одељење за надзор рада судова да узме у обзир ове чињенице и поступи у 

границама својих овлашћења и компетенција да се донесе правична одлука ( следи 

интервенција из САД, од врло значајних и моћних особа), и да се укине налог да 

платим судске таксе. Овакви поступци ових судова ме претварају у бескомпромисног 

борца због чега ће они имати само значајне штете, а судије не виде да тако чинећи 

бивају злоупотребљени да руше правни систем и да подстрекавају грађане да се у 

Србији ствара метеж и побуна. 

 

                                                                                                         Томислав Крсмановић 
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Дпкумент бр пј 371. 

Томислав Крсмановић                                                                                12.3. 2012 године   
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; моб.тел.063 - 3094176;  
books@eunet.rs ;  Vikipedi ja ;  solair.eunet.rs://~pokrets ;  www.tomislavkrsmano vic.com ;     
АРХИВ САНУ   
  
Председништво Србије.   
                                   
Господин Борис Тадић,   
председник   
  
По штовани Борисе Тадићу,    
  
Вас лично и ДС подржава м на сваком кораку ,  испољавајући разумевање за врло  
сложене и деликатне околности у којима се налази Србија ,  и на Вашу  врло значајну   
улогу председника . Народ не схвата о чему се ради, он види свеопшту страданију и  
погибељ ( немојте мислити да претерујем,  ја сам у народу, чујем и видим , Србија копни  
и нестаје ), мисли да су крив ц и званична власт ,  и Ви лично , многи су крајње огорчени  
на Вас лично.  А кривци су други.  Вашу позицију и рејтинг на будућим изборима  
упропашћавају управо кривци,  подмукли  домаћи   криминалци , желе да Вас  
потисну , Ви сте им  својом мудрошћу и смиреношћу, стрпљивошћу и надом, највећа  
сметња у пројекту да Србију докрајче, да је гурну у амбис .   Врло је тешко то објаснити  
обичним људима, а нажалост на изборима исту важност има глас и  мудраца и дебила.   
  
Упркос моје лојалности Вама и ДС, иако сам Вас и Ваш кабинет ( господин Јордан  
Живановић), обавештавао о моме оправданом и правно образложеном захтеву за  
обештећење, не само да нисам доб и о Вашу подршку, него ме нис те удостојили   ни  
о дгов ора , а Народна канцеларија  неучтиво  одбија да прими моје поднеске .   
  
Вама је познато ( изволите погледати горње сајтове), да сам ја цео мој живот уложио у  
борбу за демократију , добио сам признање од  ISIL - a  www.isil.org ,  и од других ( у земљи  
ниједно, а признања за људска права добијају они који су ме прогонили, ја сам овде  
игнорисан и обесправљен) . А  што се  С рбија приближава Европи и што постоји ДС, и  
Ваше Пр е дседништво, је и м о ја  скромна  засл у га , ја сам за то био по затв орима,  
кажњаван и тортурисан у специјалним казненим установама, осуђиван због вербалних  
дела, привођен у полицију, проглашаван лудим, растурене породице, лишен у  
бракоразводној парници права на стан ( са образложењем'' окупљаће у њему  
дисиденте''), за врем е од 16 годинма гурнут у мучни статус подстанара, онемогућен да  
се запосли м , уништене каријере, права на бављење  политиком,  науком и књижевним  
стваралаштвом, све до покушаја убист ва  1997, полицијске отимачине архиве 2000  
године.   Од марта 2008 године траје  хајка Полицијске управе Београда која жели да ме  
на основу фалсификоване ( и правно обеснажене ) психијатријске дијагнозе смести  
поново на неодређено време у психјатријску установу, зато што траж и м обештећење.  
Само од јуна до децембра 2011 годие, ја сам би о осам пута неосновано позиван у  
полицију.   
  
Уместо да живим  у  миру , сада имам 76 година,  на ивици сам социјале, живим  у  
руинираном стану који сам добио тек када сам имао 61 годину,  д озволите да Вас  
обавестим да је Апелациони суд ( Г.ж. бр.1321/11 )13.12.  2011 године одбио моју Жалбу  
на Пресуду Вишег суда у Београду , поднео сам 1.3.2012 године Ревизију за Врховни  
касациони суд.   
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                                                   ПЕТИЦИЈА  

 

Предмет: ОПСТРУКЦИЈА УПОТРЕБЕ КОМПЈУТЕРА. 

 

Господину Ивици Дачићу, министру унутрашњих послова Србије. 

Господину  Предрагу Марковићу, министру културе, информисања и 

информационог друштва Србије. 

Гпспођи Снежани Маловић, министру правде Србије. 

Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у границама 

Ваших овлашћења и компетенција, да се спрече злоупотребе од стране надлежних 

безбедоносних служби, које неовлашћено и неосновано узурпирају наше право  на 

несметану употребу интернета и компјутера. А регистровани су и случајеви сметњи у 

раду са телефоном, факсом, или при слању и пријему писама.  

На делу су кривична дела из КЗС  ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 

ПОДАТАКА, 298, 299, 300, 302, 303. 

Сметње у употреби компјутера се састоје у повременом отежаном функционисању, 

успоравању, изненадном гашењу програма, успоравању или кочењу апарата, нестајању 

фајлова, слању вируса, некима од нас су изненадно и необјашњиво нестајале читаве 

мукотрпно и годинама писане књиге, и друго. 

Услед чега настају ресетовања, блокаде рада на компјутеру, губљење времена, енергије, 

нервирања, несигурност у раду , уз појаву појачане зебње при седању за компјутерски 

апарат.  

 

Ми смо покушавали да отклонимо ове тешкоће позивајући стручњаке, обављајући 

провере на вирусе, постављајући нове ефикасније анти-вирус програме, или смо 

дограђивали и појачавали машину, неки од нас су куповали нове најсавременије 

апарате.  

 

Упркос нашег труда, и провера експерата, сметње су се настављале. Обично би то било 

у блажој мери, да би се повремено значајно, или врло значајно интензивирало. 

 

Спремни смо да Вам доставимо сведочења експерата који су упознати са описаним 

тешкоћама. 

 

Захтевамо од Вас да примите к' знању ове податке, срамота је да се таква учестала 

телекомункациона истинска разбојништва дозвољавају у Србији која куца на врата 

Европе, то је примитивни вандализам осионих незналица које злоупотребљавају споља 

да у Србији помоћу њих сеју лоше процене, појачавају хаос и тензије, који су већ на 

ивици пуцања система..  
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ                                          Посл. Број 2 А-2228/10 

 

Господиn Предраг Васић, председник већа судија  

 

Поводом Вашег дописа од 28.2.2012 којим ми налажете да платим таксу за ТУЖБУ 

И ОДЛУКУ у износу од  195.000,00 динара, обавештавам Вас да ја нисам у 

позицији да платим ни динар за таксу јер: 

 

- је судска одлука у вези обештећења неправична ( о чему сам се изјаснио у 

РЕВИЗИЈИ) 

- позивам се на чланове 168, 169 ЗПП , не могу платити пензију зато што сам 

сиромашан пензионер на ивици социјале , моја месечна пензија је око 

30.000 динара, без икакве сам имовине сем стана од 32 квадрата, издржавам 

незапосленог 31 годишњег сина, и помажем 42 годишњу сестричину 

Валерију Двокић, без запослења, и њену 18 годишњу ћерку. 

 

ДОКАЗИ: 

-извод о износу месечне пензије 

-уверење о имовном стању 

-Изјава мога сина Милана Крсмановића од 19.3.2012 године 

-Изјава моје сестричине Валерије Двокић од 19.3.2012 године. 

 

Имајући у виду ове чињеничне доказе, захтевам од суда да ме ослободи од 

плаћања судских такси. 

 

У Београду 19.3.2012 године                                                         Томислав Крсмановић 
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PLAN  I  PROGRAM  AKT IVNOSTI  TUŢBA  ZA  NAKNADU  ŠTETE 

 

1.Ken, PETICIJA 

2.MEDIJA, Mirko Jović-061-2991021, Tabloid, Kontra, Pravda, Rogović, Z oriĉić, 

Kurir, Milan LaĎević, Meloš, Krulić, Poznanici, Hereticus, Republika, Goca Erić, 

Svedok-Dinić, Srpske Dveri, Tvrdišić, Al.Apostolovski, TV Jerina, Marko; N.Jevrić, 

Dobošar, Velika Srbija, Videti još medija, Tekstovi za Hereticus i Republiku, Eksploziv, 

Nikša Bulatović, Raka Ešinger,Peĉat, SNPM, NOVINARI,  

 

NVO 

 

Zaštita 

HOS, Ivan Kuzminović 

Yukom, Milan Antonijević 

Slobodan Jarčević 
SPC 

Bgd centar za ljudska prava, prof.Dimitrijević 

Rade Ljubičić 

KNJIŢEVNE VEČERI, Bgd, unutrašnjost 

ADVOKATI 

POLITIČKE STRANKE. 

POJEDINCI, videti Konkretne akcije 
3. Savet za korupciju 

4.Ombudsmani  

5.DRŢAVNI ORGANI, Helena Surlić, Ministarstvo pravde, Anti korupcija, Agencija za 

borbu protiv korupcije, Ravnopravnost, Zaštita, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za 

ljudska prava, Predsedništvo Republike, Vlada Srbije, Ombudsman,  

6. Profesor Dimitrijević, Filip David 

7.Sastanci u 12 Kod pevca 

8. OPTUŢUJEM 

9.PC, Internet 

10.Facebook 

11.Predavanja 

12.Telefonirati 

13. Liĉna Peticija 

14.V.Krestić 

15.Ĉupić 

16. Srpsko ruski glas, 062-772787, Predrag Obradović, Tamara Obradović, 

srpskoruskiglas@gmail.com 

17.M.Mišković  

18.Izaći u javnost 

19.Rade Ljubiĉić, 064-3567038 

20.NVO 

21. Sindikati 
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Дпкумент брпј 375. 

Томислав Крсмановић                                                                               21.3.2012 године 

Дрина туризам, http:// solair.eunet.rs/~тел.064-3095176; books@eunet.rs; Vikipedija; 

www.tomislavkrsmanovic.com;  АРХИВ САНУ 

 

Господин Стево БРАНИЋ 

Српско-руска економска сарадња 
 

Поштовани господине Бранићу, 

 

Малопре смо разговарали, сутра око 13 часова сам у Вашој канцеларији да 

разговарамо о пословној сарадњи . 

 

Ево о чему се ради. Ја сам економиста у пензији, ескперт за маркетинг, пореклом 

по оцу из села Узовница код Љубовије ( моја мајка је из Братунца-Сребренице 

одмах преко Дрине). Од 2004 године сам се посветио развоју туризма на Дрини и 

оближњим планинама у општини Љубовија. Прошао сам доста, живео сам 7 

година у Белгији ( 1965-1972), Дрина и њен слив су речни драгуљ Европе, бистре и 

зелене, могу да се пију, брзе и валовите, окружене планинама, бујне флоре, богате 

фауне, са много природних лепота, манастира, то је крај идеалан за развој 

туризма.  

 

Нажалост, све је замрло. 

 

Ја сам од 2004 године анимирао овај крај, погурао да се Дринска регата ( капетан 

Зоран Војиновић) комерцијализује, довео планинаре ( питати Бранислава 

Павловића Попа, планинарског водича иначе запосленог у општини Љубовија),  

покренуо сесоки туризам. О свим овим тврдњама изволите питати госпођу Раду 

Тријић, началника општине Љубовија, тел.015-661940, 661411, и Тому Матића 

одборника општине Љубовија, 015-550.000. 

 

Добио сам од СРБИЈА ВОДЕ на коришћење врло атрактивне делове два острва у 

Дрини у селу Узовница, код Љубовије, оаза нетакнуте природе усред реке, окр 

ужена планинама, врло погодна да се плива, пеца, сунча, одмара, кајакари, вози 

чамац, бицикл, шета, прави рафтинг ( сплаварење), до острва има пут за 

аутомобиле, близу су бујне зелене планине. 

 

Ја имам лети од 15 маја до 15 септембра критичну масу туриста, они отседају у 

сеоским кућама. Дођу на ова острва али не могу да их користе, пошто на њима 

нема никакве инфраструктуре. Пошто сам добио од Србија воде право на 

коришћење ова два острва, намера ми је да прво на једном, онда касније на 

другом саградим скроман сплав и настрешницу, то све би коштало између 5 и 

10.000 евра. У потврдном, туристи би у овом летњем периоду долазили на сплав и 

настрешницу, куповали пића, ту боравили под шаторима, одмарали се у 

нетакнутој природи. Исплатило би се. 

 

Пошто сам ја пензионер скромних примања, немам новца за настрешницу и 

сплав.Спреман сам на сарадњу са руским бизнисменом, у обостраном интересу, 

који може уложити наведену скромну суму, ја дајем земљиште, доводим туристе. 
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   Томислав Крсмановић : РЕВИЗИЈА од 1.3.2012 године. 

 
Судски поступак траје од 1994 године, Апелациони суд у Београду је одбио мој 

захтев 1.12.2011 године, дана 1.3.2012 године сам поднео РЕВИЗИЈУ Врховнм 

касационом суду. Ја сам жртва тешких политичких прогона који трају од 1975, и 

раније, све до данас. Судство Србије тврди да моји докази и сведоци не постоје. 

 

Изволите у прилогу РЕВИЗИЈА. 

 

 

                                                 ВИШЕМ  СУДУ  У  БЕОГРАДУ 

                                                                         ЗА 

                                                ВРХОВНИ  КАСАЦИОНИ  СУД  

 

                                                                                                           Б Е О Г Р А Д. 

                                                                                                    ул. Тимочка бр ој  15 

 

Тужилац: Крсмановић Томислав, Станка Пауновића 70, Београд, кога заступа Љиљана 

Јаковљевић адвокат из Београда, Чубурска број 2. 

 

Туженик:  Република Србија, коју заступа Републички јавни правобранилац-БЕОГРАД. 

 

 

                               РЕВИЗИЈА   ПРОТИВ  ПРЕСУДЕ  АПЕЛАЦИОНОГ   СУДА   У     

                                                                  БЕОГРАДУ  

 

                                            Гж.бр.1321/11 , од  13.12.2011 .године 

 

                                   Због свих законом дозвољених разлога ( члан 407 ЗПП): 

I.Због погрешне примене материјалног права ( чл.404 ЗПП) 

II.Због повреде равноправности  грађана (чл.404 ЗПП) 

III..Због битне повреде одредаба парничног поступка (чл. 374, став 1, ЗПП). 

 

                                             О б р а з л о ж е њ е. 

                                                                                                                     

У образложењу, другостепени суд одбија жалбу тужиоца позивајући се на чланове 376 

и  377 ЗОО, изјашњавајући се да је захтев за накнаду штете застарео: ‘‘узимајући у 

обзир  време које је прошло од првог штетног догађаја до задњег до подношња тужбе , 

те је овај суд на утврђено чињенично стање правилно применио материјално право 

тј.одредбу чл.376 ЗОО и чл. 377 ; што се тиче тврдње тужиоца да његово потраживање 

није застарело овај суд је имао  у виду, али јој није придао правни значај, на који казује 

тужилац, с‘обзиром да тужилац није доказао да му је извршењем кривичног дела 

причињена штета ( како би се примениле одредбе чл.377 ЗОО), нити је доказао 

постојање других чињеница подобних да са аспекта институт прекида  застоја рока 

застарелости доведу до тих правних последица. Како су ти акти стекли својство 

правоснажности, више се не може доводити у сумњу њихова пуноважност; напротив 

наступањем тог својства, узима се да је правни акт законит и правилан, те да свака 

непријатност, нелагодност или други терет од његове примене на субјекте права нема 

карактер штете у правном смислу речи, већ представља правну последицу са којом се 
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Документ број 376. Приказано у години 2012. 

 

 

Документ број 377. 

Томислав  Крсмановић:  ГЛАВНА  РАСПРАВА  РАДИ    

                                     РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ       

ЗАКАЗАНА У  ВИШЕМ  СУДУ У БЕОГРАДУ  ЗА 29.06. у 12 часова, соба 33. 

 

После 6 година чекања овај суд је заказао главну расправу. 

 

                                            Томислав Крсмановић 

NOVO 2012 godina. 

 

DRINSKI PRAVAC, Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-

3095176; Books@eunet.rs, Pokret@eunet.rs; Web-http://solair.eunet.rs/~tom/ 

  

 2012 godina:PROGRAMI  IZLETA  ZA  
PLANINARE  NA DRINSKE  PLANINE: 
DRINA-LJUBOVIJA , SRBIJA, SEZONA  
2011 GODINE.  

 NISKE  CENE, UKUSNA  DOMAĆA  HRANA, KOMFORAN 
SMEŠTAJ, RAZNOVSNI  PROGRAMI,  REFERENCE 
PLANINARSKIH  VODIĈA.  

 Izvolite u prilogu naše programe planinarskih izleta za 2012 godinu. Već nekoliko 

godina dovodimo planinare u ovaj deo Zapadne Srbije, uvek uz njihovu punu satisfakciju 

,organizujemo programe izleta, smeštaj, ishranu, rafting-splavarenje, posete manastirima, 

zabavne i rekreativne aktivnosti, prevoz, i sliĉno.  

 U prilogu niže se nalaze imena i kontakt adrese pojedinih planinarskih vodiĉa i poslenika 

,koji su sa nama saraĊivali, od njih možete saznati utiske. Naša naĉela su: kvalitet usluge, 

jeftina cena, striktno poštovanje dogovora , kooperativnost. 

 U nadi da ćete neke od ovih naših predloţenih  izleta ukljuĉiti u vaše programe za 2012 

godinu.  

 Obaveštavamo vas da je osetno skraćen put za Ljuboviju od Beograda preko Valjeva, 

završena je deonica puta Pecka -Ljubovija, sada je distanca Beograd-Ljubovija svega 

170 kilometara. 

  

Cene za sezonu  2012 godine. 

 PUN PANSION, 1.300 dinara, prenoćište i tri obroka , u seoskom kućama ( komfor, 

struja, voda, kupatila, TV, telefon, ponegde i PC, kategorizovano, kvalitetno, ĉisto ), u 

parametru od 300 metara, u selu Uzovnica, kod Ljubovije , na obali Drine, u podnoţju 
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Дпкумент брпј 378. 

 

Томислав Крсмановић                                                                                30.3. 2012 године   
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; моб.тел.063 - 3094176;  
books@eunet.rs ;  Vikipedi ja ;  solair.eunet.rs://~pokrets ;  www.tomislavkrsmano vic.com ;     
АРХИВ САНУ   
  
Др.Радомир Ковачевић, лекар   
Институт за медицину рада Србије   
  
Поштовани Раде,   
  
Хвала ти на разумевању и на договору да заједнички порадимо  у обостраном интересу ,   
и за опште добро свих нас.   Детаљне податке о мени можеш наћи у горе назначеним  
сајтовима.   
  
Ради се о моме личном здрављу, али ја желим да говорим не само о себи, него и о  
здрављу већине грађана које је изузетно драстично угрожено, а  о чему се не говори на  
прави начин.   
  
Србија је данас у сиромаштву и беди, на беспућу и у дубокој кризи идентитета,  у  
дубокој конфузији,  без вођа, изолована   утонула у лоше процене  подељена и  
подмукло позавађана , у Србији букти тињајући грађански  рат.  Србија данас нема  
судство , ни полиција није у много бољем положају. Званична власт маколико поједини  
њени сегем е нти желели добро народу, је анемична, јер је уцењена и поткупљена да  
затвара очи пред свеопштом погибељи.    
  
Србијом владају криминалци маф ијаши, тајкуни , Србија је претворена у каљугу у којој  
се милиони невиних људи батргају  у живом блату  да спасу главу, да преживе, да се  
извуку . .     
  
Са тајкунима се дешава велика историјска превара у Србији, иза које стоје гео - 
окружење и поједини непријатељск и настројени сегменти  
заједници.   , оснажени криминализовани сегменти из претходног поретка, који  
су учвршћени и ојачани, опстали су, преживели и повезали се. Уместо да буду кажњени  
што су упропастили претходну Југославију, они су  награђени, понов о  су их   
устоличили,  да преко њих наставе урушавање ове државе     
ку.   
  
Има неколико кључних елемента:   
- јачање криминалаца   
- да буду јачи од званичне власти   
- да преко њих урушавају државу и обес помоћују народ   
-   ДА   тајкуни  онда  МОГУ БЕЗ ОТПОР А  ДА ПРИВАТИЗУЈУ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА  
ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА  
НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ  РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ  
ОТПОР.   
-  . 
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Дпкумент брпј 379. 

Република Србија                                                                  у Београду 3.4.2012 године 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Сектор за правосуђе 

 

Госпођа Хелена Сурлић. 

Одељење за надзор рада у правосудним органима 

 

Поштована госпођо Сурлић, 

 

У прилогу документа 1 и 2: 

 

1. допис Вишем суду у Београду од 19.3.2012 године , ПОВОДОМ СУДСКЕ ТАКСЕ  

 

2. РЕВИЗИЈА   ПРОТИВ  РЕШЕЊА ОСНОВНОГ СУДА У                                                                      

БЕОГРАДУ , Посл.бр 10 И 10133/2010 /2010 од 21.3.2012 године, који ми забрањује 

да потражујем повраћај заплењене архиве.. 
 

 

1. допис Вишем суду у Београду од 19.3.2012 године , поводом судске таксе: 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ                                          Посл. Број 2 А-2228/10 

 

Господин Предраг Васић, председник већа судија  

 

Поводом Вашег дописа од 28.2.2012 којим ми налажете да платим таксу за ТУЖБУ 

И ОДЛУКУ у износу од  195.000,00 динара, обавештавам Вас да ја нисам у 

позицији да платим ни динар за таксу јер: 

 

- је судска одлука у вези обештећења неправична ( о чему сам се изјаснио у 

РЕВИЗИЈИ) 

- позивам се на чланове 168, 169 ЗПП , не могу платити пензију зато што сам 

сиромашан пензионер на ивици социјале , моја месечна пензија је око 

30.000 динара, без икакве сам имовине сем стана од 32 квадрата, издржавам 

незапосленог 31 годишњег сина, и помажем 42 годишњу сестричину 

Валерију Двокић, без запослења, и њену 18 годишњу ћерку. 

 

ДОКАЗИ: 

-извод о износу месечне пензије              ( Напомена: 30.000 динара) 

-уверење о имовном стању ( Поседујем само стан од 32 квадратна  метра) 

-Изјава мога незапосленог 31 годишњег сина Милана Крсмановића од 19.3.2012 

године ( да га издржавам). 

авам 

-Изјава моје незапослене сестричине Валерије Двокић од 19.3.2012 године. ( да је 

помажем финансијски)  

 

Имајући у виду ове чињеничне доказе, захтевам од суда да ме ослободи од 

плаћања судских такси. 

 

У Београду 19.3.2012 године                                                         Томислав Крсмановић 
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Дпкумент брпј 380. 

             

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ                                          Посл. Број 2 А-2228/10 

 

Господин Предраг Ваsић, председник већа судија  

 

ДОПУНА ПОДНЕСКА ОД 19.3.2012 ГОДИНЕ, ПОВОДОМ 

СУДСКИХ ТАКСИ. 

 

Овим допуњавам мој допис од 19.3.2012 године. 

 

Додајем да : 

-дугујем Поштанској штедиониоци( кредит) , од 72.000 динара, Томислав 

Крсмановић, Поштанска  штедионица ,Dina card, 9891012112487285, Број рачуна: 

200 14399054 64 

-живим на чекове, имам 9 нереализованих чекова, сваки по 5.000 динара= 45.000 

динара. Томислав Крсмановић, Поштанска штедионица КРЕДИТНА, 9894 0750 

00593512. 

-имам неплаћене рачуне за комуналије, порезе, имам дуг појединим физичким  

правним лицима за око 1.000 евра. 

 

Имајући у виду ове чињеничне доказе, захтевам од суда да ме ослободи од 

плаћања судских такси. 

 

У Београду 6.4.2012 године                                                         Томислав Крсмановић 
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Дпкумент бр пј 381. 

Томислав Крсмановић                                                        у Београду 9.4.2012 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, т. 3511829; м.т. 064-3095176; books@eunet.rs, 

Википедија, www.isil.org, www.tomislavkrsmаnovic.com, Архив САНУ. 

 

 

Госпођа Катарина Бунтић Марковић, уредник 

ГЕОПОЛИТИКА. 

 

Ваш часопис садржи врло актуелне и горуће теме. Србији недостаје свеобухватни 

пројекат друштвеног истраживања да установи ЗАШТО СМО САДА ОВДЕ. И да се на 

основу тога одреди ШТА ЧИНИТИ.  Зато Србија тумара у магли, као стадо оваца 

загубљено у планини, слушајући урлике гладних вукова. 

 

ГЕОПОЛИТИКА просвећује и освешћује, а када истина уђе у народ, никаква сила је 

више не може потрети. 

 

У Србији након октобра 2000 све до данас, није дошло до промене система, до раскида 

са полугама претходне неправне државе у којој је право било и остало слушкиња 

политике. Напротив, на делу је рестаурација поменутих полуга и механизама 

претходног поретка. Политичке елите нису спремне да спроведу ваљану  реституцију, 

рехабилитацију, обештећење њихових невиних жртава, нити лустрацију.  

 

Мој случај је управо драстичан доказ таквог трагичног стања у Србији.  

 

Србија мора рећи НЕ!. То чиним и ја: NON PASSARAN! Изборићу се за моје право у 

захтеву за обештећење. Ако тако не поступимо, тиранија ће се опет зацементирати и 

остати заувек..  

 

А то би значило да ће Србија дефинитивно и заувек бити гурнута у амбис. 

 

Изволите наћи податке о мени у горе назначеним сајтовима.  

 

Молим Вас проучите ова мој текст, и ак оцените да одговара критеријумима, изволите 

га објавити. 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

 

 

 

Томислав Крсмановић: ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ    
                    ПОЛИТИЧКИХ ПРОГОНА ОД 1963 ДО 2012 ГОДИНЕ. 
 

 

Почетком 1970-их година по повратку у Београд из  шестогодишњег егзила у Белгији, 

сам се нашао у врло забрињавајућем положају. Са дипломама Економског факултета у 

Београду и пост-дипломских студија маркетинга у Брислу (оцена '' grande distinction‘‘), 

такође сам поседовао искуство и врло похвалне референце белгијских послодаваца, уз 
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Дпкумент брпј 382. 

 

Томислав Крсмановић, тел.фиксни.011-3511829; Моб.тел. tel.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Web-http://solair.eunet.rs/~tom/ ( није ажуриран). 

Здраво Сунчице, 

Синоћ је био конструктиван разговор. У прилогу програми за Словенце, Русе, Мађаре, 

и друге. 

Село Црнча на Дрини, Општина Љубовија, Србија се налази на око 200 км од Београда, 

преко Шапца, или преко Ваљева и Пецке. Детаљни подаци  о селу Црнча се могу 

добити уписујући у GOOGLE назив села ЦРНЧА. Домаћин је Томислав Матић, иначе 

одборник у општини Љубовија, врло стручан и частан човек, са којим се може лако 

договарати и сарађивати, власник месног ресторана( 100 седишта). Уз ресторан има 20 

лежаја, а у оближњим кућама у сеоском туризму још око 50 лежаја, категоризовано, 

чисто, комфорно.  Ресторан је испод планине Мачков камен ( 937 метара), 100 метара 

удаљен од Дрине, са врло лепом плажом, на асфалтном путу Шабац- Мали Зворник-

Љубовија-Бајна Башта, и даље, у окружењу шума и планина, има изворску воду и 

обилну и укусну еколошки здраву храну. Место је идеално за одмор, стицање 

имунитета и кондиције, планинарење и шетње, брање лековитог биља, у близини су 

манастири и средњевековне црквице, оближње планине до 1.000 метара надморске 

висине, а мало даље до 1.500 метара. Село има продавницу, близу је пошта, преко 

Дрине је РС, Босна. Љубовија седиште општине је удаљена узводно око10 км. Мост на 

Дрини за РС( Босну) је удаљен 7 км (пре Љубовије), од моста до Сребренице има око 10 

км, а до Братунца 3 км.  У суседној Босни је близу планина Романија ( 1.700 метара), 

око 80 км. 

Највећа атракција је река Дрина ( уписати реч ДРИНА у GOOGL), у Црнчи 

полупланинска а у горњем делу планинска . Главна атракција је сплаварење реком 

Дрином, кроз њене букове, вода је чиста, скоро да може да се пије. Има рибе за пецање 

( шаран, сом-у оближњем језеру, штука, младица, кркуша, клен, скобаљ, мрена, 

пастрмка, смуђ, итд) .Погодна је у летњим месецима за купање, сунчање, идеална за 

кајакарење и веслање. 

Цене: пун пансион 1.300 динара, или по договору.  

Напомена: сеоски туризам у општини Љубовја није опорезован, значи нема ПДВ, 

уколико би тако било, цене би биле више за 18%, било би потребно да иде кроз 

фискалну цену, што јако компликује. Дакле у Црнчи сеоски туризам нема ПДВ. 

Доручак 200 динара, ручак 350 динара, вечера 350 динара, преноћиште  400 

динара. Или по договору.  

Једнодневни спуст Дрином ( rafting , сплаварење)-500 динара по особи, у дужини 

око 15-20 км, спуст траеј око 5 часова, Дрина је овде полупланинска , све је по 

пропсима, водич, лиценца, појасеви за спасавање. Могући су дужи спустови 

Дрином од извора до ушћа, или по договору. 

Изнајмљивање чамца ( гумени, за 10 особа) за један дан, око 5.000 динара.  
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Дпкумент брпј 383. 

Томислав Крсмановић                                                                                 11.4.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511 829; Моб.тел.064-3095176 

VIKIPEDIJA, ARHIV SANU, www.isil.org, www.tomislavkrsmanovic.com 

 

Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар    

МУП Србије.  

 

Мени је мој телефон број 011-3511829 данас опет искључен, а то се дешава с'времена 

на време, у толикој мери да је то ипак узнемиравајуће. И то ме кошта поправки, ја сам 

пензионер скромних примања. У Служби 977 су ми сада казали да не виде никакав 

објективан разлог за то. Пре месец дана сам купио нов телефон, опет искључење. 

Такође, мени је често рад на компјутеру опструиран . 

 

У вези овога вас позивам да погледате сајт: www.tomislavkrsmanovic.com, кликнути, 

када се отвори ићи лево на мени, кликнути на Покрет за заштиту људских права, тамо 

се налазе линкови: ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ, БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ, 

БЕЛА КЊИГА О ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА и БЕЛА КЊИГА О 

ПОЛИЦИЈСКИМ МАЛТРЕТИРАЊИМА. На овим линковима су сви потребни детаљи, 

нарочито на линку о опструкцијама интернета. 

 

Правог политичара одликује скромност, понизност у служби народа, одмереност и 

приземљеност, њему су на првом месту интереси народа, онда његови лични.Мора 

поседовати емотивну, временску и просторну дистанцу, објективну процену стварности 

и изванредну оријентациј у времену и простору. 

 

Они који се баве са мном и безброј поштених патриота, уместо са криминалцима, 

немају ниједну од ових особина, њима је власт очигледно опасно ударила у главу, они 

су најобичније будале. Њих одржавају у животу јер су преко њих разорили претходну 

Југославију, сада их јачају да помоћу будала докрајче Србију. Они тога нису свесни, 

мисле да су свемоћни. Чувајте се данајаца када вам и поклоне доносе. Будите мудри. Не 

дозволите да вас власт опије. Данас тако, сутра потпуно другачије. Очекујем од вас да 

дате налог да мој телефон буде одмах укључен и да се то више никад не деси, и да се 

ваши сарадници не баве мојим интернетом и компјутером, него да прате криминалце ( 

Прича се да се криминалци спремају да однесу кров са зграде МУП-а у Кнеза Милоша, 

и телефонске каблове и електричне водове). Очекујем од вас и ваших истомишљеника 

да не опструирате више мој судски поступак за обештећење. 

 

Томислав Крсмановић 
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IZBORI- Bolje  izaci na izbore nego li ne izaci 

Autor: Tomislav Krsmanovic 

 

Izbori zakazani za 24 septembar postaju tema broj 1 jer postaje jasno da se tada pruza 

kakva takva sansa da se izadje iz sadasnje krajnje teske i pogubne krize. 

 

Svesni da ce koalicija na vlasti sve uciniti da izbore lazira i ponovo pobedi, isticemo da je 

vrlo bitno da se svi zalozimo u granicama nasih mogucnosti  da uprkos svega bude 

omoguceno narodu da napravi autentican izbor i smeni sadasnju vlast, sto je zelja 

ogromne vecine. 

 

 Forum  LJUDSKA PRAVA zeli  da inicira teme od vitalne 

vaznosti za nas politicki i kulturni zivot, cime doprinosi da se kroz 

suceljavanje misljenja kristalisu stavovi i stvara javno mnenje u nasoj 

demokratskoj javnosti. Smatramo da su izbori jedna od pravih i dobro 

izabranih tema koja moze pomoci da se javnost bolje upozna i da se tako 

priprema teren za nove demokratske izbore. 

 

Iako su mogucnosti nasih akcija vrlo  ogranicene, te mogucnosti na srecu postoje. I 

trebamo ih iskoristiti. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je ucestvovao na svim 

dosadasnjim izborima od 1990 godine za republicku i saveznu skupstinu i 

u ovoj oblasti imamo veliko iskustvo i dobro poznajemo izbornu 

problematiku. Te dalje iznosimo nasa saznanja da bi dali informacije 

onima koje ova tematika interesuje. 

 

Cesto se kaze da su izbori bili lazirani, tj,"pokradeni su glasovi", 

misli se pre svega na kradje glasova prilikom prebrojavanja glasackih 

listica. A sto je pogresno i jako uproscavajuce vidjenje ove materije. 

Do laziranja izbora ne dolazi samo za vreme prebrojavanja glasova, nego 

u razlicitim fazama i nivoima: 

 

a) pre izbora 

b) za vreme izbora 

c) posle izbora 

 

Kada se ono sto se dogadjalo i dogadja u nasoj zemlji posmatra iz 

sadasnje perspektive i sa danasnjim saznanjima i iskustvima, vremenskom 

i emotivnom distancom, prepoznaje se da su su svi dosadasnji izbori 
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               Голуб Бакић:  ПОВОДОМ УБИСТВА 4 МАКЕДОНАЦА КОД       
                                                                       СКОПЉА.    

  
Албанци су се осилили на Косову, у Македонији и Црној Гори, јер имају спољн у   у      
подршку , јер су све бројни ји, млади, здрави, а јужних Словена је све мање, све су       
старији, сиромашнији,  болеснији. А врло су сложни, као један, док су јужни Словени    
подељени и позавађани.Док сви Албанци из ове три земље теже да се уједине,  и споје у    
Велику Албанију,  дотле су  Македонија, Србија и Црна Гора сучељене . Поврх свега, о            
неви ђене површности, лидери Македоније и Црне Горе које су угрожене од Албанаца    
ништа мање него ли Србија, су признали независност  Косова.   
  
О чему се овде заправо ради?    
  
Раширено је тумачење  да је тако јер су политичари ове три словенске балканске државе      
на водно заплашени и уцењени, и да то чине о диктату великих сила.   
  
Овде има извесне истине али суштина није у томе. Јер руководиоци ове три земље за то    
време сурово тлаче и ескплоатишу сво је народе, злоупотребљавајући неприлике које су    
и х погодиле.Њима уствари добро долази алабански терор, да остану на власти, да од    
снемоћалих грађана отимају, да пљачкају, краду, да за багателу приватизују.   
  
Тако они заједно са Албанцима дувају у исту тикву.   
  
А слабљење јужних Словена управо највише одговара Албанцима, је р  онда могу лакше    
да им отимају територије и да снемоћал е тиранишу и тлаче.   
  
Тајкун и ма ћар. Албанцима словенске територије.    А  Албанци ће  та јкунима бацити као    
бакшиш мали север Косова. То је награда српским тајкунима што су деценијама из    
потаје и подмукло гурали Косово у руке Албанцима.   
  
Албанци Србе, и не само њих, поспрдно називају'' скија'', што потиче од италијанске    
р ечи'' скијавоне'',  што значи роб. Тако су им вековима представљали смотане Србе и    
подметали им њихове жене.    
Обичан Албанац, био да је он са Косова, из Македоније, Црне Горе или  из јужне    
Србије, данас сматра Македонце, Србијанце и Црногорце за ноторне будале.Сви се    
Албан ци уједињују да преживе, штите свој народ, а ови потоњи се раздвајау, разарају    
своје државе, саплићу једни друге. И слабе своје сународнике.   
  
Сврака им мозак попила - кажу данас Албанци за њих. .   
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                                      ПРВОМ ОСНОВНОМ  СУДУ  У  БЕОГРАДУ 

                                                                      ЗА 

                                                 ВРХОВНИ  КАСАЦИОНИ  СУД  

 

Извршни поверилац : Крсмановић Томислав, Станка Пауновића 70, Београд, кога 

заступа Љиљана Јаковљевић адвокат из Београда, Чубурска број 2. 

 

Извршни дужници: Драган Здравковић, Високог Стевана број 11, 11.000 Београд; и 

МУП Србије, Михајла Пупина број 2, Нови Београд.  . 

 

 

                               РЕВИЗИЈА   ПРОТИВ  РЕШЕЊА ОСНОВНОГ СУДА У     

                                                                  БЕОГРАДУ  

 

                                            Посл.бр 10 И 10133/2010 /2010 од 21.3.2012 године. 

 

                                   Због законом дозвољених разлога ( члан 407 ЗПП): 

I.Због повреде равноправности  грађана (чл.403 , став 2;  404 ЗПП став 1, у вези са 

одредбом члана  41 Закона о забрани дискриминације, ставови 1,4 ) 

II..Због битне повреде одредаба парничног поступка (чл. 374, став 1, ЗПП). 

III.Због повреде материјалног права ( члан 404, став 1). 

 

 

Дана 21.02.2012 године посл.број 10 И 10133/2010, Први основни суд је у извршном 

поступку повериоца Томислава Крсмановића из Београда , ул.Станка Пауновића 70, 

против извршног дужника Драгана Здравковића, ул. Високог Стевана број 11, 11.000 

Београд, ради извршења на основу извршне исправе,  донео РЕШЕЊЕ  којим се 

обуставља извршење одређено решењем о извршењу Четвртог општинског суда у 

Београду III И бр.1199/02 од 04.07.2008 године и укидају све спроведене радње. ( 

Достављено повериоцу дана 24.2.2012 године). 

 

Са образложењем   да је Решењем о извршењу Четвртог општинског суда у Београду III 

И број 1199/02 од 04.07.2008 године одређено извршење против извршног дужника на 

основу исправе-пресуде Првог општинског суда XXVI П.бр.2082/2000 од 25.05.2001 

године.  Како је од стране судског извршитеља на записнику о попису и процени од 

29.08.2008 године констатована нетачна адреса извршног дужника , те како је од стране 

МУП-а Београда констатовано да се извршни дужник не налази  у евиденцијама 

пребивалишта и боравишта ПУ за град Београд, а како извршни поверилац није 

поступио по налогу суда од 6.12.2010  који је уредно примио дана 14.12.2010 године, 

односно у року од три дана по пријему налога, а под претњом последице пропуштања, 

није доставио суду ближе податке за извршног дужника ( ЈМБГ, адресу, датум рођења, 

и слично),  то суд налази да нема имовине која може бити предмет извршења , па је на 

основу одредбе члана 76 тачка 6 Зкона о извршењу и обезбеђењу донета одлука као у 

изреци решења.  

 

Извршни повериоц Томислав Крсмановић је дана 5.03.2012 године поднео ЖАЛБУ 

Првом основном суду у Београду. 

 

Дана 21.3.2012 године, Први основни суд у Београду Посл.број 10 И 10133/2010 доноси 

Решење којим се одбацује приговор извршног повериоца Томислава Крсмановића од 
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KONKRETNE  AKCIJE. 

 
 

                                                                        PRAVNICI  I  ADVOKATI. 
 

-Vesna Rakić Vodinelić, 063-8510857, rakicv@hotmail.com 

-Никола Баровић, 3672828, 3672929, 063-347573 

-Коста Чавошки, 2477301, 064-1834458 

--Мира Глигоријевић, 3441268, 064-186211, email-vgligorijevic@ptt.rs ( rodjaka, za 

Perića) 

--Саша Јанковић, 3026244, OMBUDSMAN 

-Драгољуб Тодоровић, 519064 

-Професор Чупић, 063-7412597 

--Јасна Лелхајтер, 063-7059749 

-Славенко Гргуровић, 191918, 624358, 063-202021 

-profesor dr.Jovan Trkulja, 064-458788, st.3027715, p.3183814, 3027600 

-HOS, 3032408,  

-Ema Vucicevic, 3583557 

-Slavica Grahovac, 063-209999, slavicag@yubc.net 

-Ljilja Palibrk, 063-8136506 

-M. Antonijevic, JUCOM,3344235; yukom.office@gmail.com 

-Beogradski centar za ljudska prava, 3447120,1, Jovana Zaric,  

-FHP, 3444314 

 

Organizacije. 

 
-Srpske dveri, Tvrdisic, 3237362,  

-V.Krestic, 3342400, 3244978, 2027225, 232, vasilije.krestic@sanu.ac.rs, faks-2638792 

-FHP, 3444314 

-HOS, 3032408 

-JUKOM, Antonijevic, 3344235, yukom.office@gmail.com, 063-234368 

-SANU, 3342400,  presidency@sanu.ac.rs 

--Beogradski centar za ljudska prava, t.3447120 

-Jasna Lelhajter, 063-7059749, 065-2424185 

-Ruski dom, 2642178 

 

 

Drţavne ustanove. 

 

-Zaštitnik graĊana, Predrag Andrić, Deligradska broj 16, 

tel.2068100, zastitnik@yastitnik.rs 
-Anti korupcija, Verica Barac, t.3614621, antikorupcija@gov.rs 

-Agencija za borbu protiv korupcije, t.3116606, 3119987 

-Odeljenje za nadzor rada sudova, Jelica Pajovic, Helena Surlic, t.3631738, 3616548,549 

, faks-3531741, kabinet@mpravde.sr. Gov.rs ,  

-Ministarstvo pravde, Snezana Malovic, faks-3620233, tel.3616548, 3616549, 

kabinet@mpravde.gov.rs 
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KONKRETNE  AKCIJE. USTANOVE. NVO.                                                                        

PRAVNICI  I  ADVOKATI. 
 

-Vesna Rakić Vodinelić, 063-8510857, rakicv@hotmail.com 

-Никола Баровић, 3672828, 3672929, 063-347573 

-Коста Чавошки, 2477301, 064-1834458 

--Мира Глигоријевић, 3441268, 064-186211, email-vgligorijevic@ptt.rs ( rodjaka, za 

Perića) 

--Саша Јанковић, 3026244, OMBUDSMAN 

-Драгољуб Тодоровић, 519064 

-Професор Чупић, 063-7412597 

--Јасна Лелхајтер, 063-7059749 

-Славенко Гргуровић, 191918, 624358, 063-202021 

-profesor dr.Jovan Trkulja, 064-458788, st.3027715, p.3183814, 3027600 

-HOS, 3032408,  

-Ema Vucicevic, 3583557 

-Slavica Grahovac, 063-209999, slavicag@yubc.net 

-Ljilja Palibrk, 063-8136506 

-M. Antonijevic, JUCOM,3344235; yukom.office@gmail.com 

-Beogradski centar za ljudska prava, 3447120,1, Jovana Zaric,  

-FHP, 3444314 

 

Organizacije. 

 
-Srpske dveri, Tvrdisic, 3237362,  

-V.Krestic, 3342400, 3244978, 2027225, 232, vasilije.krestic@sanu.ac.rs, faks-2638792 

-FHP, 3444314 

-HOS, 3032408 

-JUKOM, Antonijevic, 3344235, yukom.office@gmail.com, 063-234368 

-SANU, 3342400,  presidency@sanu.ac.rs 

--Beogradski centar za ljudska prava, t.3447120 

-Jasna Lelhajter, 063-7059749, 065-2424185 

-Ruski dom, 2642178 

 

 

Drţavne ustanove. 

 

-Zaštitnik graĊana, Predrag Andrić, Deligradska broj 16, 

tel.2068100, zastitnik@yastitnik.rs 
-Anti korupcija, Verica Barac, t.3614621, antikorupcija@gov.rs 

-Agencija za borbu protiv korupcije, t.3116606, 3119987 

-Odeljenje za nadzor rada sudova, Jelica Pajovic, Helena Surlic, t.3631738, 3616548,549 

, faks-3531741, kabinet@mpravde.sr. Gov.rs ,  

-Ministarstvo pravde, Snezana Malovic, faks-3620233, tel.3616548, 3616549, 

kabinet@mpravde.gov.rs 
-Ministarstvo zdravlja, Zdravstvena inspekcija, 3149677, 36137334, 6540, 3111710, 

3613734, 3014885, 891, 3149677, 3117071, dostavljeno u nemanjinoj 19.1.2012 godine 
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Томислав Крсмановић                                                   у Београду    17.4.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник, улица Станка Пауновића 70, 11090-

Београд, т. 3511829; м.т. 064-3095176; books@eunet.rs, Википедија, www.isil.org,  

www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ. 

 

 

Госпођа/госпођица Косана Бекер, правник 

ПОВЕРЕНИК ЗА РАВНОПРАВНОСТ 

 

Предмет:Притужба због вишеструке дискриминације. 

 

 

На основу Закона о забрани дискриминације чланова 33, 35 и 36, став 1, са позивом на 

чланове закона 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 ( ставови: 1, 2, 3, 5, 6, 7, ), 15, 24,  25, и сходно 

упутствима  Повереника за равноправност за ПРИТУЖБУ ЗБОГ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

,подносим ову притужбу са молбом да ваша установа исту проучи, и поступи по 

постојећим законским прописима и предузме законске мере да будем заштићен од 

дискриминације. 

 

Подносим Поверенику притужбу писмено, уз њу доказе, документа и сведоке, о 

претрпљеним актима дискриминације: 

-примерак моје књиге ЉУДСКА ПРАВА-ЦРНА РУПА, САМОУНИШТЕЊЕ ДРЖАВЕ 

И НАЦИЈЕ, у којој се налазе  даље поменути документи.  

- 4 диска са електронским подацима.. 

-диск са овим поднеском у електронској верзији. 

 

Молим Вас да ову притужбу проучите. Уколико су потребни додатни подаци, 

документа, сведоци, на Ваш захтев ћу доставити. Спреман сам на разговор са Вама. 

 

 Позивам се на два недавно издата значајна зборника о овој тематици, у којима су 

изнети детаљи о дискриминацијама које сам претрпео: 

-ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА. Саопштења и други 

документи. Приредио професор Коста Чавошки, Службени гласник 2009 године 

-ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА 2. Политичка репресија у Србији 1953-1985 године. 

др.Срђан Цветковић.Службени гласник 2011 године. 

 

Као председник и овлашћено лице НВО Покрета за заштиту људских права ( од 1987 до 

1990 био је удружење грађана, од 1990 до 1997 године политичка странка, а од 2010 

године је постао НВО), ову притужбу  подносим и у име ове организације која се бави 

заштитом људских права. 

 

Овога пута подносим податке , доказе , документа и сведоке, о вишеструкој 

дискриминацији која се у врло дугом времену спроводи нада мном лично, која је 

извршена више пута (поновљена дискриминација), која се чини у дужем временском 

периоду (продужена дискриминација) према истом лицу,  дискриминација која доводи 

до тешких последица по мене лично и по моју имовину, а нарочито јер се ради о 

кажњивим делима чија је претежна побуда за извршење  мржња, односно 

нетрпељиивост према мени оштећеном, која је заснована на моме  личном својству. 
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Дпкумент брпј 389. 

 

Томислав Крсмановић: У СРБИЈИ СЕ ВОДИ ИСТИНСКИ РАТ ИЗМЕЂУ СУДИЈА И 

СУДСКИХ   УЧЕСНИКА. 

 

Држава је организација која има монопол власти у одређеној друштвеној заједници, 

поставља се као сила изнад друштва ради заштите поретка, али својим деловањем 

обавезна је да штити интересе осталих делова друштва. Држава испуњава принципе 

друштвеног уговора (отац овог израза је Жан Жак Русо) који се заснива на томе да 

држава треба да заштити природна права сваке особе. Природна права су право на 

живот, право на слободу и право на имовину.   

Еволуција концепције државе од идеалистичко утопистичких схватања Платона , преко 

на неки начин расистичког интерпертирања улоге државе Аристотела, се у западној  

циливилизацији у раздобљу просветитељства огледала у противљењу 

апсолутизму, диктатурама и тоталитаризму , да би се спречавао деспотизам.  

Вековима развоја људске  цивилизације се пак искристалисала идеја правна државе,у 

којој се држава као целина темељи на владавини закона и права,  

Нас у овоме контексту првенствено занима суштинска идеја  права на правично суђење, 

које је уписано у бројне конвенције о људским правима: Општа декларација о људским 

правима, Међународна конвенција о грађанским и политичким правима, Европска 

конвенција о људским правима и сви други међународни документи који гаранутују 

постулате правне државе. Право на правично суђење је загарантовано и Уставом 

Србије,  уписано је  у све законе и начела ове државе. 

Нажалост, право на правично суђење у данашњој Србији је често мртво слово на 

папиру. 

Вреди напоменути да је право на правично суђење било уписано и у Уставу претходне 

Југославије, још у време Јосипа Броза Тита. Али сви ми знамо да  тај основни постулат 

није био поштован у пракси ( Ј.Б.Тито: Да се судије не држе закона ко пијан плота). 

Ми смо као борци за људска права у деценијама које су претходиле распаду државе и 

завођењу вишепартијског система имали као приоритет успостављање институција 

правне државе, да се свима обезбеди судска и свака друга правна заштита и правда. 

Нажалост до тога није дошло. Данас је у понечему и горе него ли раније. 

О чему се ради? 

Ево шта на то каже др.Јован Тркуља угледни професор Правног факултета у Београду у 

часопису Hereticus за правна питања Правног факултета у Београду ( 2008) No.2 :‖ У 

Србији након октобра 2000 све до данас, нема дисконтинуитета, није заживела правна 

држава. Промене у Србији након 2000 године нису представљале дисконтинуитет са 

ауторитарном-тоталитарном владавином партијске државе. Србија је суочена са 
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Дпкумент брпј 390. 

 

 

ПРВИ ДАН.  
 

Цер, планина. Манастир ЧОКЕШИНА – манастир из 16. века. У порти се налази надгробни 

споменик браћи Недић, познатим јунацима из Првог српског устанка. 

ТРШИЋ – родно место Вука Стефановића Караџића где се налази кућа у којој је 1787. године 

угледао свет. 

Пауза за ручак. 

Околина Лознице. Манастир ТРОНОША – према „Троношком летопису― манастир је основала 

краљица Каталина (1276-1282), супруга краља Драгутина.  Манастир су разорили Турци већ у 

првој половини  XVI века. Обновљен је 1559. године. Живопис и иконостас потичу из XIX века. 

У конаку је постављен меморијални музеј, посвећен школовању Вука Караџића у овом 

манастиру. Црквено добро „ДОБРИ ПОТОК― са храмом Успрења Пресвете Богородице, 

подземним капелама Свете Петке и Светог Прокопија и Музејом у Крупњу. 

Повратак у Београд у вечерњим часовима. 

 

Вечера, ноћење у селу Црнча наДдрини, ка Љубовији 

 

 

ДРУГИ ДАН. 

 

Манастир Свети Николај, Соко град 

код Љубовије.  
Грачаница, Узовница 

Љубовија 

Република Србија 

Адреса: 

15319 

 

Телефон: 015/557-120; 015/557-099 

Факс: 015/557-110 

Број мобилног 

телефона: 

(+381) 065/341 26 20; 

064/800 82 13  

 

 

Манастир Светог Николе - Соко се налази подно Соко Града у 

близини Љубовије. Манастир је посвећен светом владики Николају 

Велимировићу и сваког лета је средиште међународне 

манифестације „Моба“ која окупља младе људе из света који потичу са 

ових простора. 
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Дпкумент б рпј 391. 

 

Томислав   Крсмановић ,  www. tomislavkrsmanovic . com   
  
Поштовани   пријатељи ,   
  
За   вас   ћу   гласати ,  тек   сад   сам   се   одлучио..   
  
У   Србији   влада   велико   неповерење ,  кажу   за   Двери :  чим   су   тако   моћни   
имају   нечију   подршку .  А   нико   не   да   подршку   џабе .   
  
               .  Али   знајте   да   је   огроман   број   људи  
неповерљив и према вама. Опекли су се безброј пута.   
  
Као председник Покрета за заштиту људских права сам учествовао на свим  
изборима од 1990 до 1997 године. Знајте да је  у вези гл асања огроман број  
људи неодлучан, кажу неки  да неће гласати, други кажу да не знају да ли  
ће гласати, а многи пак тврде да уопште не знају за кога ће гласати, или  
пак да ће то одлучити тек када стану пред бирачку кутију.    
  
Знате ли ви шта то значи у Србиј и уморних и апатичних грађана, којима је  
воља толико ослабила да је то психијатријска абулија, већина су у врло  
интензивном стању поводљивости.   
  
То значи, да Србија нажалост неће гласати рационално, него импулсивно.   
  
Ово рећи значи сагледавати дубоко дно п ровалије над коју су доведени  
грађани Србије деценијским прањем мозга.   
  
Они ће гласати фрљоке.   
  
Тешко ли се Србији. Изабраће погрешне.Видећете то.   
  
Србија је деизнформисана и збуњена. У мутном се лови. Исту вредност  
има глас мудраца и дебила. А Србија гене тски мудрих људи, је вештачки  
балубизирана.   
  
Проговорите о судству које проузрокује нечувен помор Србије, које рађа  
криминалце, мафијаше, тајкуне, провалнике, који су мора већиона грађана  
који живе у страх за личну безбедност  и имовинску сигурност.  
Прогов орите о немоћној полицији, све криминалци провалише и  
покрадоше. Проговорите о болеснима, то су већина којуи немају право на  
лечење. Проговорите  о већини грађана кји су угрожени а  не знају од кога,  
како и зашто? А виде да се око њих дешавају трагедије , пошасти, да им се  
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Томислав Крсмановић:  ОДБИТЕ НАРЕДБЕ ВАШИХ  

СТРАНИХ НАЛОГОДАВАЦА . Р ЕЦИТЕ ИМ : 
  НЕ! ,  

НЕЋЕМО ДА  ИСТРЕБЉУЈЕМО сопствени НАРОД! 
  

  

Србија види да копни и нестаје.    

  

Ипак, већини није јасно ко стоји иза тога.   

  

Чије су речи:  DIVIDER ET IMPERA! MAGNUM CRIMEN!   

  

То је ј език оних који су вековима, хиљадама година, крваво завађали  

словенске народе Балкана, и шире, да тако владају њима, то је језик  

оних који су отварали Јасеновце, чији су фратри камама клали 

невине  људе, као да су кокошке, кој и  су  у Д ругом светском рату у р аке и на  

стратишта гурнули , према неким проценама 1,700.000 људи, махом  

С рба.   

  

Исте те утваре средњег века дан данас настављају своју крвожедну  

омразу  завађајући Србију међусобно, и са окружењем.   

  

Зна се ко је изгнао Србе из Крајина, Босне, и Херцеговине,   са Косова.    

  

Зар су нам очи испал и  да ми не видимо да се помор српских избеглица  

наставља сада у Србији?    

  

Зашто?  Да не могу да се врате на своја огњишта.   

  

СТУДИО Б више говори о незбринутим псима луталицама , него ли о  

нашим избеглицама смештеним у кампо ве , подруме, има их и у  

психијатријским болницама, или спавају по катакомбама и пећинама.    

  

Зар ми не видимо да одбрана људских права у Србији не важи. 

 .   

  

Пример моје породице је врло илустративан доказ.  Мени   су   усташе ,   

зна  се ко иза њих стоји,    убиле   за   време   Другог   светског   рата   

тридесетак   сродника ,  ујака   моје   мајке   и   брата   моје   бабе   су   католички  

фратри   убили   маљем   у   главу   на   Светог   Саву   јануара  1932  године   у   

Јасеновцу ,  заједно   са   Јеврејима   и   Ромима ,  троје   су   убиле   немачке   

бомбе ,  остало   су   поклале   усташе   у   Србреници   и   Бр а тунцу .    
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Документ број 392. 

 

 

 

 

 

 

NOVO 2012 godina. 

 

DRINSKI PRAVAC, Tomislav Krsmanovic, fiksni tel.011-3511829; mob.tel.064-

3095176; Books@eunet.rs, Pokret@eunet.rs; Web-http://solair.eunet.rs/~tom/ 

  

 2012 godina:PROGRAMI  IZLETA  ZA  
PLANINARE  NA DRINSKE  PLANINE: 
DRINA-LJUBOVIJA , SRBIJA, SEZONA  
2011 GODINE.  

 NISKE  CENE, UKUSNA  DOMAĆA  HRANA, KOMFORAN 
SMEŠTAJ, RAZNOVSNI  PROGRAMI,  REFERENCE 
PLANINARSKIH  VODIĈA.  

 Izvolite u prilogu naše programe planinarskih izleta za 2012 godinu. Već nekoliko 

godina dovodimo planinare u ovaj deo Zapadne Srbije, uvek uz njihovu punu satisfakciju 

,organizujemo programe izleta, smeštaj, ishranu, rafting-splavarenje, posete manastirima, 

zabavne i rekreativne aktivnosti, prevoz, i sliĉno.  

 U prilogu niže se nalaze imena i kontakt adrese pojedinih planinarskih vodiĉa i poslenika 

,koji su sa nama saraĊivali, od njih možete saznati utiske. Naša naĉela su: kvalitet usluge, 

jeftina cena, striktno poštovanje dogovora , kooperativnost. 

 U nadi da ćete neke od ovih naših predloţenih  izleta ukljuĉiti u vaše programe za 2012 

godinu.  

 Obaveštavamo vas da je osetno skraćen put za Ljuboviju od Beograda preko Valjeva, 

završena je deonica puta Pecka -Ljubovija, sada je distanca Beograd-Ljubovija svega 

170 kilometara. 

  

Cene za sezonu  2012 godine. 

 PUN PANSION, 1.300 dinara, prenoćište i tri obroka , u seoskom kućama ( komfor, 

struja, voda, kupatila, TV, telefon, ponegde i PC, kategorizovano, kvalitetno, ĉisto ), u 

parametru od 300 metara, u selu Uzovnica, kod Ljubovije , na obali Drine, u podnoţju 
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Дпкумент брпј 393. 

 

ДРИНСКИ ПРАВАЦ, Томислав Крсмановић, фиксни тел.011-3511829; 

моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs, Pokret@eunet.rs; Web-

http://solair.eunet.rs/~tom/ 

  

ПОНУДА  ЗА  ГОСПОДИНА  АЛЕКСАНДРА  ЛАЗАРЕВИЋА. 

ПУН ПАНСИОН, 1.300 динара, преноћиште и три оброка , у сеоском кућама ( 

комфор, струја, вода, купатила, ТВ, телефон, понегде и ПЦ, категоризовано, 

квалитетно, чисто ), у параметру од 300 метара, у селу Црнча, код Љубовије, у 

организацији Томислава Матића , на обали успора Дрине, која недалеко до села 

улази у Зворничко језеро , у подножју Мачковог камена ( 930 метара), дистанца је 

око 6 километара од смештаја до врха планине, кроз шуму. Преноћиште + 3 

оброка= 1.300 динара. 

Обезбеђујемо јефтине и укусне оброке од здраве хране земљорадника-доручак око 

200 динара, ручак-350 динара, вечера 350динара, преноћиште 400 динара по 

особи. Или све ове категорије по договору.  

Томислав Мати је власник угоститељсог објекта-ресторана од око 80 седишта, 

капацитет преноћишта објекта је око 20 кревета, и у оближњим сеоским кућама 

се може сместити укупно до 60 посетиоца. 

Једнодневни спуст Дрином ( рафтинг , сплаварење)-500 динара по особи, у режији 

Јована Савића из села  Лоњин, у дужини од око 15-20 км, маршруту одређујемо у 

договору, спуст траје око 5 часова, чамци су гумени, са коморама, водичима, по 

прописима, Дрина је овде полупланинска, безбедност на највишем нивоу, 

организовали смо спустове за децу и старије особе, никад није било ни једне ни 

најмање неприлике. Искрцавање је у селу Црнча, недалеко до објекта Томислава 

Матића. 

Успон на планине и брда, планинарење, излети, шетње, стрикинг, посете 

манастирима , културно историјским споменицима, речне воденице, Дринско 

језеро Зворник-Љубовија, рафтинг -сплаварење Дрином, купање на Дрини и у 

језеру, пецање, камповање, посете оближњој Републици Српској. 

Овај део Србије се одликује благотворном климом, која погодује изнуреним 

особама које су жељне мира, бескрајних шума, сликовитих планинских превоја, 

да се одмарају и крепе здравље на чистом ваздуху, уз цврчке и свице, да се шетају  

по планинскм косама изнад села које иду до 930 метара надморске висине. Или да 

седе у густишу на обали запенушане зелене Дрине, да уживају у хуку сјактавих 

брзака, да се купају, возе чамцем, или пецају, све по жељи. 

Посетиоцима је омогућено да беру крупне слатке шумске дивље купине, ово је 

малинарски крај, има печурки, здраве еколошки чисте хране, млека, сира, 

кајмака. Овај крај је чувен по гостпримству мештана. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                       Рех 82/10 

Виши суд у Београду 

 

                 

ДОДАТНИ ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ ЗАКАЗАНУ ЗА 

29.06.2012  год.  

 

У нади да ће Виши суд у Београду, објективно проценити податке и поднету 

документацију, и донети одлуку да БУДЕМ РЕХАБИЛИТОВАН. 

 

Да ли ће бити рехабилигтовани и брат моје покојне мајке Велимир Поповић, и брат 

мајке моје мајке Ранко Беатовић , који су као цивили убијени у Јасеновцу маљем у 

главу јануара 1942 године, сестра мајке моје мајке са две ћерке је маја 1941 године 

убијена од окупатора на железничкој станици у Вишеграду. У Сребреници и Братунцу, 

Босна, је за време Другог светског рата поклано од усташа тридесетак сродника моје 

мајке. Никад нико није одговарао за ове злочине. И не само то. Убице увучене у 

комунистичке власти у Босни су након 1945 године прогнале сроднике моје мајке у 

Београд, где су против њих нахушкали недорасле србијанске властодршце које су их 

невине наставили да прогоне. 

 

Сличну судбину је доживела моја породица, отац и мајка, и њихова деца, моја два брата 

и сестра, i ja. Нажалост, ,мој отац је пао под удар јер јер лажно био оквалификован као 

сарадник четника. Прилажем електронски примерак моје књиге САГА О ::..ИЋИМА , 

Први том 1940-1953, Виски, вотка, шљивовица,  шгто је мој аутобиографски роман и 

дневничк записи, из кога се виде чињенице. Прилажем и диск са релевантним 

подацима.( 3 беле књиге)  

 

Нажалост, отровна омраза према мени траје до данашњих дана, иако су многи 

прогонитељи преминули, углавном превремено, њиховом странпутицом без извлачења 

поуке настављају неки други.  

 

Очекујем да будем рехабилитован. И да буде стављена тачка на овај мрачнн досије. 

 

О себи дајем следеће додатне податке: Завршио сам Економски факултет у Београду 

1963 године и Пост-дипломске студије из истраживања друштва при Католичком 

институту за високе комерцијалне студије ICHEC , Брисел, 1969 године, са оценом ‘‘ 

grande distinction‘‘, имам припремљен ( неодбрањен) докторат, и одличне референце 

белгијских послодаваца. Писац сам више књига, објављивао сам стотинак научних  и 

стручних радова у престижним часописима у земљи и ван ње: Социолошки преглед, 

Теме Универзитета у Нишу, Република, Херетикус, Српска нова политичка мисао, и 

друго, ISIL Network, итд., написао сам неколико стотина саопштења. Оснивач сам 

првог југословенског одбора за људска права 1975 године; оснивач и председник  

Покрета за заштиту људских права, и неколико невладиних организација; био сам 

кандидат за Председника Републике на републичким изборима 1990 године у потпуно 

неравноправним условима, под драстичном репресијом био 14 од 30 учесника; Покрет 

је на изборима за Републичку скупштину 1993 године у  крајње неравноправним 

условима, без динара средстава, из подрумског стана, под репресијом и 

дискриминацијама од 115 учесника заузео 14 место, да је био директан 

пропориционалан систем имао би свога представника у Скупштини Србије ( према 

листу ПОЛИТИКА),  Покрет је добио  више гласова од Грађанског савеза, а не много 
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Tомислав Крсмановић: ОПСТРУКЦИЈЕ БИА ЗА ВРЕМЕ МОГА ЛЕТЊЕГ 

БОРАВКА У СЕЛУ УЗОВНИЦА, КОД ЉУБОВИЈЕ, ЗАПАДНА СРБИЈА. 

 

Овим путем обавештевам јавност да сам за време мога летњег боравка у 

селу Узовница ( родно село мога покојног оца), у два наврата од 4 до 24 

јуна и од 30 јуна до 22 јула .о.г, наишао на велике сметње у употреби 

телефона и компјутера, било је и телефонских претећих позива ради 

података о моме здрављу, што се састојало:  

-у апсолутној немогућности телефонирања те сам био принуђен да се 

излажем трошковима и да купим нов телефонски апарат, и утичницу, те 

сам био  тек након тога у могућности да без сметњи користим телефон као 

средство комуницирања.( уз повремена , ређа , искључења). 

-при раду са компјутером у ворду, долазило је да учесталих искључења 

фазе и блокаде рада на компјутеру, а ја лети тамо пишем књигу, те сам 

тако био немогућен у том за мене врло значајном послу. 

-у неколико наврата су се непознате особе јављале интересујући се за 

стање мога здравља. 

 

Предочавам да сам до сада јавност редовно обавештавао да сам на сличне 

начине био спречен да користим компјутер и током године у Београду. То 

је дело истих организација и појединаца. То су оне саботерске 

безбедоноснне службе, које уместо да се баве криминалцима и свакојаким 

врло бројним прекршиоцима закона, Србијом неометано и некажњено 

вршљају банде кринмилаца, о чему се врло мало говори у мас медијима,  

надзоравају безброј поштених и лојалних грађана. Да тако подмукло јачају 

криминал и руше Србију изнутра. 

 

Ове службе су велеиздаја и срамота Србије, МУП-а и Владе Србије. Оне 

изнутра разарају нашу државу и наш народ. Велика је трагедија да ово 

питање ниеј постављено на дневни ред. 

 

Желим да кажем да наведене опструкције нису дело локалних структура, 

јер сам ја у том делу Србије уважаван и добро познат, омиљен , радим на 

развоју туризма. То је долазило из Београда. 

 

Становништво општине Љубовије се драстично смањује, села су 

облепљена читуљама, умиру не само стари него и средовечни, па и млади, 

у селу се годишње роди једно дете а умре 20, млади одлазе, читави делови 

села су опустели, нарочито у брдским пределима, куће зарасле у коров, 

њиве необрађене, пригушена пољопривреда лошом државном политиком, 

затварају се фирме, народ је забринут и преплашен, остарео и болестан. 

 

Ја покушавам да дам скроман допринос да овај крај живне. 
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Tomislav Krsmanovi?   
Stanka Paunovi?a 70, 11.090 Beograd. Te l. 3411829; Mob.tel.063 - 3094176; Books @eunet,rs   
Vikipedija,  www.isil.org   (  USA).   
  
Gospo?a Helena Surli?   
Odeljenje za nadzor rada sudova   
  
Po?tovana gospo?o Surli?,   
  
Hvala na ljubaznom telefonskom razgovoru  i detaljnim obja?njenjima u vezi moga podneska  
gospodinu Nikoli Selakovi?u, ministru pravde , predatom u prizemlju va?eg ministartstva  
dana 23.8.2012 godine, na kopiji koju posedujem se nalazi  pe?at sa navedenim  datumom.  
Ju?e ,  dana 3.sept e mbra ove godine sam zvao njegov kabinet, kazali su mi da  je podnesak  
prosle?en va?oj slu?bi..    
  
Molim Vas da  prenesete  gospodinu Selakovi?u da je nova vlada saop?tila da je prethodno  
sudstvo bilo korumpirano, i nepravi?no, zna? i  nevalidne su  i sudske odluke  vezi moga  
podneska za obe?te?enje koj i  je podnet 1993 godine, a sada se nalazi pred Visokim  
kasacionim sudom( Revizija).   
  
Mene su li?no progonili Da?i?, Nikoli? i Vu?i? imam mnogo dokaza , januara 1999 godine  
Kabinet S,Milo? evi?a je izdao kom i nike za ?tampu  ( sa potpisom i Da?i?a),  da je Pokret za  
za?titu ljudskih prava, ?iji sam ja predsednik ‗‘ agent CIA‘‘,  ?to su gromoglasno prenela sva  
medija, to je bio poziv na lin?, i ja sam zbog toga pretrpeo vrlo velike neprilike. Da ?i?  
nastavlja omrazu, on me je u 2011 godini osam puta pozivao na informativne  razgovore uz  
pretnju utamni?enja na neodre?eno vreme, zato ?to tra?im obe?te?enje.   
  
Imam podatke da u zatvorima i psih i j a trijskim bolnicama ima mnogo politi?kih zatvorenika,  
to  su oni koji kritikuju mafija?e i tajkune. Mojim poznanicima prete utamni?enjem.  
KRISTALNA NO? je nastavljena ona traje odavno. Da?i?  stalno uzvikuje :HAPSI?U,    

i  samo gleda svoj ?ar, i od velike trave ne vidi ?umu.  ( Svaka njegova izjava je  
 HAPSI?U I MOJE, za?to ih nije dosada uhapsio, on kao minist a r policije je u  
obavezi da prijavi prekr?ioce).  Molim Vas da saop?tite gospodinu Selakovi?u da interveni?e  
ODMAH da sud donese pravi?nu odluku.  Ako to ne ura di, SVE ?U OBZNANITI o  
zlo?i ni ma sada?njih ministara , koji ga zloupotrebljavaju jer on kao mladi? nije svestan u ?ta su  
ga gurnuli .  Ja verujuem da je on kvalitetan kadar, ali sa 28 godina on nema nikakvo iskustvo,  
za mesto ministra pravde treba sna?an zreo  ?ovek sa ogromnim iskustvom i energijom. (  
Sne?an a  Malovi? je vrlo kvaliteta n  kadar, ali ne za ministra pravde, nego za kulturu,  
diplomatiju, protokol). To su  vrl opasne  kadrovske ujdurme da se nastavi sabota?a resora  
pr a vosu?a.  Kakvo nezavisno sudstvo, s udije rade ?to im narede ministri i tajkuni.   
  
Visoko cenim Va?e zalaganje za pravi?nost, ali Vi ne odlu?ujete ,  nego kriminalci. U vezi  
moga ro?i?ta za Rehablitaciju, koje je odlo?eno za 12 oktobar, obave?tavam Vas da njihovo  
obrazlo?enje ?to nije bilo odr? ano prethodno ro?i?te (da nije bio prisutan ?lan porote), ne stoji,  
oni to tvrde od 2006 godine ,  kada sam podneo ovaj zahtev.   
  
Molim Vas ako mo?ete prosledite ovaj dopis gospodinu Selakovi?u..O?ekujem da Visoki  
kasacioni sud don e se pravi?nu odluku.    
  
S‘po? tovanjem   
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Томислав Крсмановић                            у Београду   .8..2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник; т. 3511829; м.т. 064-3095176; 

Станка Пауновића 70, 11090 Београд; Books@eunet.rs; Википедија, www.isil.org,  

www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ. 

 
 

Ивици Дачићу, Томиславу Николићу и Александру 

Вучићу: ви сте ме лично прогонили . 

Ви сте изјавили у  Коалиционом  споразуму о  смерницама рада будуће Владе Србије,  да ће  
најзначајнији циљеви ваше Владе бити функционисање правне државе и владавина права, 
борба против корупције и организованог криминала,  и убрзање процеса европске интеграције. 

Уједно сте  саопштили  јавности Србије,  да свако има право да еволуира, да се мења, па и ви 
лично, и да се не треба бавити прошлошћу , него да се треба  окренути будућности. 

Ви треба вашим будућим радом, и личним примером да покажете да ће те се држати ових 
обећања. 

Желим да вам предочим да сте се ви лично, и поједине ваше страначке колеге из СПС, и 
сродних политичких странака,  тешко огрешили о мене лично, и моје блиске, за шта поседујем 
необориве доказe: богату документацију и сведоке. Стога је на вама велика морална, и законска,  
обавеза да последице отклоните. 

Уколико сте се стварно променили, ви би требали да ме  рехабилитујете и надокнадите штете 
које сте ми нанели вашим незаконитим и силеџијским  поступцима .  

Ја сам вам се овим поводом обратио е-маил порукама дана 28.8.2012 годинев , и у јуну месецу,   
и дана 23.8.2012 године писменим дописом  господину  Николи Селаковићу , министру правде 
Србије, захтевајући ваш одговор.  

Ја до сада нисам добио било какав одговор на моје претходне  дописе. Вис те слично поступали 
у време Слободана Милошевића, и неки од вас и  за владавине Јосипа Броза Тита. Надлежни 
државни орган је дужан по Уставу и закону да одговори на поднеске грађана, поготову  јер сам 
ја у то време, када сте ви били осиони силници  и креирали данашњу трагедију Србије,  био 
прогањан као патриота који се  залагао за демократију  и улазак  у Европу. Ја сам заслужни 
грађанин, председник НВО Покрет за заштиту људских права, добитник значајних 
међународних признања, писац и научник. 

Будући да сте одбили моју коректну  сугестију да се a l’ amiable нагодимо око мојих легалних 
захева,  да заборавимо раније ваше злочине, да се измиримо- ја ћу бити принуђен да нашироко 
у нашој  јавности и на међународном нивоу, обзнаним ваше злочине, не само према мени него и 
према безброј других невиних грађана. 

Овога пута износим ове, по вас врло компромитујуће податке,  о неким вашим злоделима и 
злочинима према мени лично и мојим блиским. 

Уколико не поступите ОДМАХ по закону, упозоравам вас да ћу почети да објављујем о вама све 
податке и документа која поседујем. То је ужасавајуће. Ви сте се огрешили о закон и починили 
тешке злочине.  Нисте успели да све однесете вашим огромним камионом који је 1 априла  2000 
године дошао и  опљачкао моју врло волуминозну личну, и страначку архиву,  да би тако 
укрили  трагове.  

Ви се уздате у подршку остварењу вашег пројекта у Србији, у чијем центру су ваши лични 
интереси, на штету народа Србије и то преко грбаче милиона. Али знајте да Србија има у 
међународној заједници моћних кругова који желе да подрже Србију да се усправи. 
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Др. Обрен    Цицовић  РУСИЈА    ДАЈЕ    СРБИЈИ КРЕДИТ    ОД    ЈЕДНЕ  
МИЛИЈАРДЕ ЕВРА   ЗА  ПОТРЕБЕ    БУЏЕТА .   
ДА  ЛИ  СЕ  ПОНАВЉАЈУ КРЕДИТИ  ИЗ  ВРЕМЕНА ЈОСИПА  БРОЗА ТИТА?   
  
  

Медија су пренела да Русија даје Србији кредит у износу од једне м и лијарде евра  

за потребе теку ћег буџета.   
  

Овакав потез Русије је знак искреног пријатељства савезника по крви и вери.    

  

Али има и своје наличје.   

  

Сетимо се како су САД и поједине западно европске државе, одржавале  

деценијама претходну Југославију на апаратима, сипајући у врећу без дна  огромне  
суме долара.   
  

Чиме су шминкале тешког болесника.  Пропусти су систематски били укривани,  

б ољка  није  била  отк ривана , узимала је све више маха, није била благовремено  
успостављана тачна дијагноза. Огроман новац добијан на овај начин, је одлазио  

на ј ачање репресивног апарата, војске и полиције,  купован је социјални мир,  
завршавао је  у приватн им  џепов има  ондашњих властодржаца   ( правили су  

луксузне  станове , куће, викендице, улагали у некретнин е , скупа кола,  за  
школовање деце на Западу, у живот на висок ој нози) .   

  

Уместо да ондашња Југославија успостави јасан увид  у нарастајућу кризу ,  

огромни кредити су замагљивали  препознавање стварног стања ,  стварали  су  
привид зави дних резултата.  Лидери Југославије су се на сва уста хвалили како су  

развили земљу , оства рили висок стандард грађана,  и створили јединствени  
самоуправни систем .   

    

Због чега нису благовремено  открили  узроке   нарастајуће кризе , и предуз ели    

прав е  мер е . Југославија је из деценије у деценију, из године у годину  убрзано  
срљала у оно што се десило 9 0 - их година прошлог века .    

  

Ово што данас доживљавамо је наста ј ало тада.  Наши унуци  и праун у ци  ће морати  

да враћају проћердане кредите , који су отишли у приватне џепове  ондашњих  
појединих моћника, у транзицији претворених у данашње  тајкун е,  најбогатиј е   

људ е  у Србији  .     
  

Србија је била  тако  подмукло  унесрећивана деценијама.   
  

Да ондашња Југославија није добијала т е  енормне кр е дите,  она би била принуђена  
или да пропадне, или да се окрене себи, своме народу и својим људима и  

ресурсима ?  И да уложи огромне напоре да се спасе.    
  

Да је тако онда поступано,   Србија би данас била сасвим другачија и стабилна  
држава .   

  

Т ада, пре неколико деценија су направље не судбоносне грешке: Југославију су  
још онда  ставили на апарате,  уместо да је усправе н а ноге и подвргну енергичној  
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Дпкумент брпј 400. 

Томислав  Крсмановић                                        у  Београду  10.9.2012 године 
Покрет  за заштиту људских права, председник; т. 3511829; м.т. 064-3095176; Станка Пауновића 
70, 11090  Београд; Books@eunet.rs;  Википедија,  www.isil.org,   www.tomislavkrsmanovic.com, 
Архив САНУ. 
 
 

ПОДАЦИ И ДОКАЗИ О ЗЛОУПОТРЕБАМА  Ивице  Дачића, 
Томислава Николића и Александра Вучића.!  

Желим да предочим да су се Ивица  Дачић, Томислав Николић и Александар Вучић , и поједине 
њихове страначке колеге из СПС, и сродних политичких странака,  тешко огрешили о мене 
лично, и моје блиске.  

За шта поседујем  необориве доказe: богату  документацију и сведоке.  

Стога је на њима морална и законска  обавеза да последице отклоне? 

Ја  сам им се овим поводом обратио  е-маил порукама дана 28.8.2012 године , и у јуну месецу,   
и дана 23.8.2012 године писменим дописом  господину  Николи Селаковићу , министру правде 
Србије, захтевајући  њихов  одговор. Особље  ових установа ми  је потврдило  да су моји 
дописи стигли до њих..  

Чиме они још једном на делу доказују да желе да наставе по старом. 

Ја до сада нисам добио било какав одговор на моје претходне  дописе. Надлежни државни 
орган је дужан по Уставу и закону да одговори на поднеске грађана, поготову,  јер сам ја у то 
време, када су они били  властодршци,  био прогањан као патриота који се  залагао за 
демократију  и улазак  у Европу. Ја сам заслужни грађанин, председник НВО Покрет за заштиту, 
добитник престижног америчког признања Isil , San Francsco BRUCE EVOY MEMOR IAL AWARD 
(www.isil.org  ), и других међународних признања, писац и научник. 

Министар полиције Ивица Дачић, члан Социјалистичке партије и близак 
сарадник Слободана Милошевића, је био портпарол Владе која је јануара 1999 године издала 
саопштење које су громогласно пренела телевизија и друга медија, да је Покрет за заштиту 
људских  права, чији  сам  ја  председник  до  данас, страни плаћеник, агент  на списку ЦИА .  

Марта 2008 године Полицијска управа града Београда је иницирала моја 
привођења, покушавајући да ме не неодређено време изолује из јавности у специјалну казнену 
установу, '' зато што пише саопштења и тражи обештећење''. Само у 2011 години је по налогу 
Дачића било осам таквих незаконитих полицијских позива на информативне разговоре. Мени је 
често био блокиран ПЦ, прављене сметње у употреби телефона и факса, био сам жртва 
бесомучне кампање застрашивања и изнуривања. 

Др.Војислав Шешељ је изјавио за скупштинском говорницом Србије 1993 године 
да сам ја психијатријски случај, што су пренела телевизија и медија, казао ми је лично, да је то 
морао да учини, по наредби Кабинета Слободана Милошевића, и лично  Ивице Дачића.  

Од 2008 године до недавно Полицијска управа Београда се лаћа ове Шешељеве 
изјаве да ме тако блати у јавности 

Фебруара 1999 године када је Аелксандар Вучић био министар информисања сам се обратио 

медијима, са захтевом да објаве мој деманти овог коминикеа Владе Србије. Ниједно гласило то 

није учинило, поједини уредници, што имам у мојој архиви, су ми јасно казали да не смеју да 

објаве овај мој деманти по личној наредби министра Вучића, према  коме су се ''Покрет за 

заштиту људских права и Томислав Крсмановић ставили у службу неких светских моћника у 
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Проф. дрМила Алечковић Николић, психијатар  »  Политичка злоупотреба „Ф 

одељења― СРБИЈОМ ВЛАДАЈУ ОПАСНЕ ПСИХОПАТЕ! 

   

Ужасна деструкција и напади против Русије почели су, у освит пропадања данашњих 

Римског царства и Картагине. Али у пост хладноратовској ери глобалистичке 

контролисане и цензурисане информације, одавно се зна да класична средства хладног 

рата нису више употребљива на стари начин. Данашња најновија психо-техника свих 

непријатеља Русије (који се крећу од личних неразјашњених мржњи до политичких 

антируских и антиевроазијских платформи) јесте злоупотреба патолошког 

„лумпенпролетеријата― и „којекуде маргиналаца―.  

 

Некада су западне амбасаде, ширећи демократију у комунистичким и бившим 

комунистичким земљама ишле по школама и Факултетима бирајући најспособније и 

најинтелигентније људе за, рецимо, Фулбрајтову стипендију. И данас то исто раде. 

Али, ми који, на жалост, по природи свог заната знамо како изгледају тестирања 

интелигенције и личности, и какве су ту све злоупотребе могуће на овом, иначе, без 

сумње научном, пољу, можемо да антиципирамо шта се све, потенцијално, дешава. 

Антиципација догађаја је први степен, а други степеник је сведочење о нечему што се 

већ зна.  

 

 А шта се ту у ствари дешава и шта се већ зна? Иду изасланици тих амбасада и даље по 

школама и факултетима (по обдаништима још не) посткомунистичких, транзиционих 

земаља и нуде и даље они своје стипендије „најбољим ђацима―. Али, уместо да 

тријажирају, као некада, заиста најбоље и најуспешније ликове, или будуће генијалне 

научнике који ће, као Тесла, задужити човечанство, они, овога пута, 

злоупотребљавајући нашу струку клиничких психолога, когнитивних психолога и 

психијатара, праве одабир у потпуно„обрнутом― смеру. Наиме, уместо да бирају 

најбоље, у свој стручни одабир сада (делимично то камуфлирајући) траже најлошије 

„субјекте― на тестовима. Али, тестови су разноразни. Тестови способности су једно, а 

клинички тестови личности су друго. И једни и други су овде веома важни, јер спој 

ниже интелигенције са клинички лошим профилом, даје овим „удруженим политичким 

службама― и неформалним центрима моћи, идеалан профил из снова. Њихових снова, 

наравно. 

 

Који је то, заправо, идеалан профил? 

 

Сви неостварени маргиналци овде су прави „изабраници― и миљеници: асоцијални 

људи, аутистични, фрустрирани, перверзни – не у политичком, него у клиничком 

значењу ове речи (егзибиционисти, инфантилни регресивни нарциси, нимфомани, 

садомазохисти, педофили, зоофили, некрофили), и, наравно, до недавно и 

хомосексуалци. Ови последњи данас су углавном избрисани из категорије перверзија 

(иако у класичним уџбеницима психијатрије, а и у неким данашњим, и даље ту остају). 

Лично против њиховог амнестирања из патологије, као ни против њих немам ништа, 

осим када су у питању „комбинована стања―, као на пример хомосексуализам повезан 

са педофилијом, некрофилијом или неким од ових других најтежих облика рано 

фиксиране и незреле сексуалности, здружене са деструктивним нагонима, односно са 

врхунским нагоном смрти.  

 

Траже оне који „вољу и кољу― 
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- 

Дпкумент брпј 402. 

Томислав Крсмановић, тел. 064-3095176, Book@eunet.rs 

 

Поштовани професоре Тркуља,  

 

Молим Вас да узмете у обзир приложени текст, зато јер је врло актуелан, многи ће у 

њему препознати своје тешкоће, и увидети како да се изборе, схватиће боље стање у 

судству и друштву. Не ради се о моме личном CASE , него о масовној појави, кроз 

мој случај се прелама трагедија нашег судства и правде, то ће многе занимати и 

охрабрити. А да не говорим о томе, да ће те тако подржати мене деценијског борца 

у мојој борби за моја права. Текст је правна материја, занимаће превасходно и 

правнике. 

 

Текст има 18.500 карактера , око 9 страна, дакле осетно је дужи од Вашег става, али 

Вас молим, да поступите у границама Ваших могућности, компетенција и 

овлашћења, да ипак буде објављен, јер је оваква дужина овога текста објективно 

условљена, јер се ради о поступку који траје већ 18 година, обухвата неколико 

стотина тешких кривичних деликата тужене према мени од 1975 ( и раније), све до 

данашњих дана.  

 

Потсећам Вас на мој текст објављен у Херетикусу  О ЗАБЛУДАМА О ОПСЕГУ 

РЕПРЕСИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПОСЛЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ ИНФОРМБИРОА 1948 

године, који је био вишеструко дужи, али је ипак био објављен ( знајте да је неке 

ствари расветлио). 

 

У нади да ће те проучити овај текст и придати му дужну пажњу објавивши га у 

часопису. Ја ћу бити слободан да Вам се јавим ових дана.у вези овога текста. 

Ја Вам изражавам моју захвалност за досадашњу подршку. 

 

С изузетним 'поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

 . 

 

 

Томислав Kрсмановић: Моја Уставна жалба на Пресуду Врховног  

касационог суда (Рев 386/12 од  05.07.2012.године). 

 

 

Позивајући се на уставне и законске одредбе о праву на накнаду штете, сам се 

обратио  Првом општинском суду у Београду Тужбом за накнаду штете дана 

28.5.1994 године, против Републике Србије и Републике Југославије, због преко две 

стотине кривичних деликата и узрочно-последичних штета, почињаваних према 

мени континуелно од стране органа тужене у временском периоду од 1975 ( односно 

1963 године), до дана подношења тужбе.  

 

У поступку који још траје, предмет је након реформе правосуђа дат у надлежност 

Вишем суду  у Београду  који је Пресудом од 17.11.2010 године одбио тужбени 

захтев. Дана 03.02.2011 године је поднета Апелационом суду у  Београду Жалба 

против Пресуде Вишег суда у Београду од 17.11./2010. Апелациони суд у Београду  

дана 13.12.2011 године доноси одбијајућу Пресуду .Поднета је Ревизија Врховном 
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Томислав Крсмановић: БИСЕРИ  КОАЛИЦИЈЕ  НА  ВЛАСТИ. 
 

Министри Владе су саопштили да  Влада и држава немају ингеренција да утичу на 

цене. Што је потпуно нетачно: ПОРАСТ  ЦЕНА, КАО  И ИНФЛАЦИЈА  СУ  

ЗАВЛАЧЕЊЕ  РУКЕ  ДРЖАВЕ И ТАЈКУНА У РУКЕ  ОБЕСПОМОЋЕНИХ 

ГРАЂАНА. 

 

Томислав Николић је пре два дана изјавио мурдарски громогласно преко тв станица: 

Драги земљаци, ми смо под страховитим притиском међународне заједнице у вези 

Косова, морамо да попуштамо! И претходна власт је била под сличним притисцима, и 

морала да попушта. А Николић је оптуживао за издајничку сарадњу са западним 

државама. 

 

У листу Данас од јуче се виде да седе на неком скупу у првом реду поред Нобеловца, и 

Дачић и Мишковић. Јасно је ко је устоличио Николића Вучића и Дачића, то су 

Мишковић и тајкуни. 

 

Громогласни Дачићеви повици ХАПСИЋУ су започели са Агробанком, али се и ту 

застало? Агробанка је видљиви делић огромног леденог брега, а не зна се колико је 

огромно тог брега под водом, нити које су то струје које га покрећу?. Дачићеви људи по 

Србији насрћу на поштене грађане који оптужују тајкунску власт. ( Изнећемо ускоро 

податке о жртвама масовних прогона у Србији, Дачић и судије прогоне поштен народ, а 

не тајкуне пљачкаше).  

 

Зашто би прогонили оне који их плаћају? 

 

На тв Студио Б, функционер правосуђа Петровић је изјавио прекјуче :'' Приче о 

масовним злоупотребама су дело свакојаких таблоида који узнемиравају јавност, јер 

када почну провере дође се донекле и застане ''. Наводно нема доказа. Природно, судије 

добију налог да забашуре. 

 

Србија нема опозицију. Нова власт обмањује и вршља, нико је не критикује? Демократе 

уместо да укажу на пропусте се свађају око вођства? Тако је нова власт још једном 

изиграла и намагарчила недорасле демократе?  

 

Занимљиво, народ се плаши нове власти као што се плашио Милошевића? Или чак и 

Тита? О чему се то ради?  

 

Мишковић је наредио Николићу, Вучићу и Дачићу да интервенишу да мој оштетни 

захтев буде одбачен и од Врховног касационог суда (сада је пред Уставним судом 

Србије). 

 

А ја имам доказе да су ме сва четворица прогонили пре 2000 године..Дачић ме је 

јануара 1999 године јавно огласио као '' агента ЦИА''. И громогласно позвао на линч. 

(Само у 2011 години Дачићеви бојовниоци су ме осам пута покушавали да утамниче на 

неодређено време зато што тражим обештећење. Какав је то правни институт: 

ИЗОЛАЦИЈА НЕПОЖЕЉНОГ НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ? Тога је било у време 

инквизиције и Стаљњина?). А сада Дачић , Николић и Вучић слепо извршавају оно што 

им кажу они за које су ме они оптуживали да сам њихов агент. 
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Tомислав Крсмановић: Документ доказ о незаконитим 

поступџцима Ивице Дачића, Томислава Николића и 

Александра Вучића. 

 

У прилогу документ о једном, од врло бројних злоупотреба и криминалних радњи  ове тројице.Они су ме 

и раније слично квалификовали, као и многе друге, који нажалост ћуте, због чега сам био изложен линчу. 

Обратио сам им се недавно учтиво да ме подрже да добијем обештећење. У одговор на то су почели да 

ми прете, да шаљу на мене асоцијалбне психопате да ме провоцирају на јавним местима, и да ми 

свакодневно перманентно опструирају мој компјутер. 

 

Уместо да буду позвани на кривичну одговорност, они сада прете хапшењем , хоће наводно да хапсе 

кримналце. Уствари таквим речима заплашују у Србији све оне који оптужују тајкуне и мафијаше. 

Ускоро ћемо у јавност изнети податке кога они хапсе: то су поштени грађани који се боре против тајкуна. 

 

Ову тројицу на власт су довели тајкуни. Они су крвци за крах Југославије и данашњу кризу. Уместо да 

одговарају, они оптужјуу друге. 

 

Сви смо ми кривци што дозвољавамо шибичарима да варају народ Србије. Удружимо се и не свађајмо се.  

Ову тројицу подржаав гео-окружење. Они отворено нуде поделу Косова, што је кривично дело јер је 

против Устава Србије ( и Резолуције 244). На чело Преговарачког тима са Приштином одређују Дачића 

који је перјаник заговарања поделе Косова ( по налогу Николића и Вучића).То је издаја! 

 

omi                ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ ГРАДА БЕОГРАДА 

 
                                 КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 
Подносилац   Кривиčне  пријаве: ТОМИСЛАВ   КРСМАНОВИЋ,  из     
Београда, Станка Пауновића 70,стан бр.3, 
 
Окривљени:Главни и одговорни уредници:РТС ( Први, Други, Трећи 
програм),ТВ Политика,ТВ Телеком, ТВ Београд, Радио Београд Први и 
Други програм, Радио Политика, Дневник-Нови  Сад, Танјуг, Радио 202.  
због кривичних дела лажног информисања, необјављивања исправке и 
клевете.  
 
Зато што су узастопно дана 13,14 и 15 јануара ове године пренели 
саопштење Владе Србије које су   прочитали др .Војислав  Шешељ, Ратко  
Марковић и Милан Бојић, према коме је у дужем излагању о наводном 
тајном документу ЦИА , речено између осталога, да ЦИА финансира 
поједине опозиционе странке концентрисане у Савезу за промене, и 
организације за   заштиту  људских  права, укључујући и Покрет за заштиту 
људских права, чији сам ја председник и овлашћцено лице. А све са циљем 
да ове организације које сачињавају издајници и страни плаћеници, тако 
чинећи желе да сруше државу и да раде против националних интереса. 
 
Овако чинећи наведени уредници медија су починили кривична дела 
преношења неистинитих информација, клевете, и не обављање исправке 
јер нису објавили нашу ИСПРАВКУ  послату 21.1.1999 године ( у 
прилогу).Покрет за заштиту људских права никад, и ни  од кога,  није добио 
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     ДОПУНА МОЛБЕ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА    у Београду 18.10.2012 године 

                  
У вези са мојом Молбом општини Палилула од 15.10.2012 године, исту 
допуњујем изјавом да са њом имају сагласност сва три сина, три најближа 
сродника, поред Велибора Крсмановића и Милића Крсмановића, и трећи 
син Томислав Крсмановић 
 

Томислав Крсмановић 
Улица Станка Пауновића 70, 11090 Београд 
Лични подаци 
Рег.број :И 223962 
ЈМБГ:2007936710214 
 

Велибор Крсмановић   
из Новог Сада, улица Јанка Веселиновића број 12. 
Рег.бр. 00107314 
ЈМБГ: 0811932710518 
 
Милић Крсмановић 
Ул.Шуматовачка број 31, 11.000 Београд 
Рег.број:003585096 
ЈМБГ:2910934710098 
 
 
Велибор Крсмановић   
из Новог Сада, улица Јанка Веселиновића број 12. 
Рег.бр. 00107314 
ЈМБГ: 0811932710518. 
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Томислав Крсмановић                                                                                 у Београду    1.11.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник; т. 3511829; м.т. 064-3095176; Станка Пауновића 70, 11090 

Београд; books@eunet.rs; Википедија, www.isil.org,  www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ Београду     

 

 

Господин Томислав НИКОЛИЋ, председник Србије 

 

Господин Ивица Дачић, председник Владе Србије 

 

Господин Александар Вучић, министар одбране 

 

 

Поштовани, 

 

Вама су добро позната недела претходне милошевићевске власти, чији сте ви били перјаници,  према 

мени и мојом сроднцима је почињено преко 200 тешких кривичних дела и последичних штета. Још 1994 

године сам поднео ТУЖБУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ, правда још није задовољена, сада се Уставна жалба 

налази у Уставном суду Србије где је предата 1.10.2012 године ( ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Рев.386/12). 

 

По Уставу и законима Србије држава је обавезна да рехабилитује и надокнади штете које је починила. Ја 

сам Вам се као што вам је познато обратио последњих месеци у пар наврата , Ви ми нисте ни одговорили. 

( Рехабилитација пред Вишим судом траје од 2006 године, Рех.број 82/10)  Потсећам Вас на закон и 

Устав, државни функционер је у обавези да одговори грађанину. Поготову јер сам ја познати борац за 

поштовање закона још од 1975 године,  председник Покрета за заштиту људских права, добитник 

међународних признања, писац и научник; а то је утолико непримереније, јер сте се ви лично тешко 

огрешили о мене и моје сроднике током 1990-их година ( доказе имам у мојој архиви, и сведоке). 

 

Живимо у врло сложеним и опасним временима. Оно што нам најмање треба данас су лоше процене и 

реваншизми. Ваши сарадници су заслепљњени нетолеранцијом према својим сународницима, уместо да 

буду такви према онима који нас угрожавају. Органи полиције ми свакодневно опструирају рад на 

компјутеру, у среду 5 .10.2012 године око 19 часова сам био физички нападнут у аутобусу број 48 , 

недалеко од Ауто команде,  због седишта ме је напао младић оптужујући м бесмислено да сам сео у 

крило његовој девојци, путници су протествовали против наручених насилника, младић и девојка су брзо 

устали и истрчали из аутобуса ( све се свело на вербалне претње) ; у петак 5.10.2012 године у суседној 

улици Мараковића, недалеко од мога стана, ми је без икаквог повода са моје стране око 20 часова  

пришао млађи човек са узвицима: Шта радиш ту, иди умри, убићемо те.! 

 

Заговарам исправне процене и разумевање друге стране. Ја сам пензионер на ивици социјале, уместо да 

уживам плодове мога рада, ја сам лишен мога права на обештећење од стране оних који су деценијама 

упрошашћавали мој живот и мојих ближњих. Убеђен сам да Ви то добро разумете. Захтевам од Вас да 

поступите по закону и предузмете мере у границама Ваших овлашћења и компетенција да Уставни суд 

испоштује закон. Уколико не поступите п закону, ја ћу бити принуђен да прибегнем свим средствима 

која ми припадају по закону, укључујући о обзнањивање врло поверљиве документације о Вашим 

недоличним поступцима и тешким кривичним деликтима. За веки веков, жиг ће остати на покољењима, 

ако остану. Овакав исход би био врло лош по нас, а ликовали би наши заклети непријатељи: ЕВО  

ЗАВАДИЛИ  СМО ЈОШ  ЈЕДНОМ НАИВНЕ  СРБЕ, НЕК  СЕ ИСТРЕБЉУЈУ!. Ја не гутам ту удицу. А 

како Ви реагујете на ту замку? Очекујући Вашу легалну интервенцију и одговор на овај мој допис. 

Уколико тако не поступите, очекујете са моје стране најбеспоштеднију легалну борбу да обзнаним 

чињенице и аргументе. 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

 

 

 



2723 
 

 

Дпкумент брпј 407. 

 

Tomislav Krsmanovi?: SRBIJA IZME?U AMERIKE I VATIKANA - DIVIDER    ET     
IMPERA. MAGNUM CRIMEN.    
  
 i sa   a sе Srbијa nalazi  налази     i sa SAD ,  zajedno sa Vatikanom. Ali ne treba me?ati ?abe i  
babe ,  podmukla i ubita?na omraza Vatikana traje hiljadama, godina. A ne korektni, ili ?tetni  
postupci SAD su novijeg datuma . I  druga?ije su svrhe, kvaliteta i emotivnih naboja .    
  
S u?tinska razlika  prema    ju?nim Slovenima je slede?a : katoli?ko - 
latinsko -  apeninsko - vatikanska omraza je divlja?ka, radi se o  neosnovanim rasnim  
predrasudama prema Ju?nim Slovenima kao nedoraslim, divljim, bez integriteta, povodljivim,  
vrsti stoke i robova.Koje oni kao takv e  tretiraj u  nedoraslim za slobodu i prosperitet. Sm a traju  
da ih ve?ito treba zava?ati i dr?ati u stanju pot resa, nestabilnosti, trvenja, bede i gladi, ru?enju  
su d stva i policije, porodice, braka , morala, kulture .  J ednostavno oni sm a traju da treba  
ovekove?iti njihovo vekovno ropstvo.   Kao dokaz ove teze navode ratove u  J ugoslaviji 90 - ih  
godina pro?log veka. Ka?u: ‘‘ Kao divljaci ?to su ratovali u Burundi i Urandi, zato smo im  
postavili staratel j e u Bosni i na Kosovu‘‘.   
  
A kada se radi o  SAD,  tu nema rasne mr?nje, radi se o ?istom geo - politi?kom  
utilitarizmu.Oni ?ele koncesije na Balkanu. Oni koji im smetaju  padaju pod udar.   
  
Na na?u nesre?u podudarile su se dve vrlo nesretne okolnosti po nas:    
- hiljadugodi?nja demonska omraza Vatikana, i aktuelni interesi SAD na Balkanu.   
. A mi smo se pokazali nemo?nim da se i mi upletemo u tu  
geo - politi?ku igru, da izna?emo po nas bolja re?enja.   
  
Ova razlika u sadr?ini i kvalitetu emocija  ova dva vladaju?a svetska pola,  je vrlo bitna za nas.   
  
Zato jer se sa Vatikanom ne mo?e nikako pregovar ati, jer su rasne predrasude nadojene  
opakim emocijama, to znaju psiholozi, psiho - sociolozi i psihijatri, i one se ne mogu tako lako  
ukloniti. Vatikan ?e uvek i?i na to da doka?e da su Ju?ni Sloveni ‘‘ skiavoni‘‘ ( roblje), koje  
ne zaslu?uje ni?ta bolje. U vek ?e sve u?initi da nas nadmudre i  namagar?e ( Oni upravo ovu  
re? koriste) .  Na? odgovor treba da bude: SLOGA I PROMI?LJENOST, KRAJNJA    
OPREZNOST.   
  
A kada se radi o Amerikancima, budu?i da se tu radi  o geo - politi?kom utilitarzmu, mnogo  
nam je otuda lak?e  pregovarati sa njima, nego li sa Vatikanom i Apenincima, Latinima -   
Katolicima. Jer je utilitarziam stvar interesa, a ne emocija. Sa Amerikancima treba da budemo  
vrlo diplomati?ni, da upoznao njihove stavove i namere, i da u?inimo sve ?to je mogu?e  
mudrom  diplomatijom da prona?emo u okviru njihovih interesa , ona re?enja koja s u  najbolja  
po nas. A njih ima. Amerikanci iznad svega cene pragmati?nost i eskperte.   
  
DIPLOMATIJA  JE  UMETNOST  MOGU?EG. Diplomatija je iznad svega mudrost.   
Poku?ajmo da na?emo spreg u, da razdvojimo interese Vatikana i SAD, da pridobijemo SAD.   
A sa Vatikanom se ne raspravljajmo, budimo i sa nji m a mudri,  ne zanosimo se - Oni nikad  
ne?e biti sa nama.  DOKA?IMO  IM   PAK  DA  JU?NI SLOVENI  NISU ‘‘ SKIAVONI‘‘ (  
stoka).   
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Strah i politika. 

 

Antiĉki filozof je mudro kazao: Ako se ne bavimo politikom, ona će se baviti nama.  

 

Osvrnimo se na ono što se dešavalo poslednjih decenija, i na zavoĊenje pluralizma u 

našoj zemlji.Mi smo se tada lavovski borili, bavili smo se politikom. Bili smo hrabri, 

kritikovali. 

 

Danas je situacija u zemlji neuporedivo ne samo sloţenija, nego i gora, nego li onda. A  

ima neuporedivo manje kritike nego li u to vreme. 

 

A narod ćuti. Guta, potiskuje stres u sebe. Jer nema mogućnosti da se izrazi, sudovi su 

zatajili, policija neefikasna ĉesto, medija govore o pevaljkama, Hleba i igara. Mudra 

javnost raspravlja o drugoj naciji, o meĊunarodnoj zajednici, a ne o onome što se 

najviše tiĉe većine teško ugroţenih graĊana Srbije. 

 

Radi se o tzv. POTISNUĆIMA, u potsvest. Ako nema eskternalizacije, to neminovno 

vodi u duševne poremećaje , ili psiho-somatrska organska oboljenja. 

 

Danas je zdravlje većine graĊana Srbije drastiĉno ugroţeno. 

 

Današnja Srbija je od većine jasno prepoznatljiv spektakl zgrada oblepljenih ĉituljama, 

pognutih izanĊalih ţena u crnom u mimohodu, potresnih ridanja na grobljima i u 

stambenim zgradama, odjekuju jauci nemoćnih i bolesnih.   

 

Medicinske eminentne nauĉne ustanove npr. istiĉu da je glavni uzrok dugogodišnji stres. 

Potom navode i druge moguće razloge: zagaĊenje NATO bombama 1999 godine, 

sankcije i izolaciju, osiromašenje, tranziciju. 

 

Oni kaţu STRES, i gotovo! Prema ovim izvorima istraţivanja dakle niko nije kriv za 

nacionalnu zdravstvenu  katastrofu, kriv je stres. Skinuta je odgovornost, stvar se 

zaboravlja, gura pod tepih, ništa se ne preduzima. NIKO NIJE KRIV! 

 

Ako je taĉno da je stres unesretio zdravstveno Srbiju, a to je tako samo delimiĉno, taj 

stres nije došao sam od sebe, nije pao s‘ neba, neko ga je napravio. Dobro je poznato ko 

su ti koji izlaţu vec decenijama stanovnike Srbije  neizvesnosti, nesigurnosti, nasrću na 

njih, potkradaju ih, pljackaju, ugroţavaju im masovno liĉnu bezbednost i imovinsku 

sigurnost, pretvaraju im ţivote u svakodnevnu zebnju, brigu i nesnosan strah.  

 

Krivci su frankenštajnski mafijaši i tajkuni. A zašto to oni ĉine?  

 

Narod Srbije ţivi u strahu. I taj strah proizvodi stress. Od ĉega nastaju bolesti. 

 

Jer, uprkos formalne pobede demokratije, nije došlo do znaĉajnijih poboljšanja u Srbiji, 

zato što nema diskontinuiteta u odnosu na prethodnu vast. Oni kriminalizovani 

segmenti ( neformalni centri moći) koji su kršili ljudska prava u SFRJ, zaobilazeći 

zakon,  su se snaţno konsolidovani  u Republici Srbiji u novim uslovima, nedovoljno 

spreĉeni od još od njih zaziruće neoĉvrsle zvaniĉne vlasti, nastavljaju da budu kao i 

ranije drţava u drţavi. Ojaĉali decenijama, umesto da budu kaţnjeni za propast koju su 
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Tomislav Krsmanovi?: SRBIJA IZME?U AMERIKE I VATIKANA - DIVIDER    ET     
IMPERA. MAGNUM CRIMEN.    
  
 i sa   a sе Srbијa nalazi  налази     i sa SAD ,  zajedno sa Vatikanom. Ali ne treba me?ati ?abe i  
babe ,  podmukla i ubita?na omraza Vatikana traje hiljadama, godina. A ne korektni, ili ?tetni  
postupci SAD su novijeg datuma . I  druga?ije su svrhe, kvaliteta i emotivnih naboja .    
  
S u?tinska razlika  prema    ju?nim Slovenima je slede?a : katoli?ko - 
latinsko -  apeninsko - vatikanska omraza je divlja?ka, radi se o  neosnovanim rasnim  
predrasudama prema Ju?nim Slovenima kao nedoraslim, divljim, bez integriteta, povodljivim,  
vrsti stoke i robova.Koje oni kao takv e  tretiraj u  nedoraslim za slobodu i prosperitet. Sm a traju  
da ih ve?ito treba zava?ati i dr?ati u stanju pot resa, nestabilnosti, trvenja, bede i gladi, ru?enju  
su d stva i policije, porodice, braka , morala, kulture .  J ednostavno oni sm a traju da treba  
ovekove?iti njihovo vekovno ropstvo.   Kao dokaz ove teze navode ratove u  J ugoslaviji 90 - ih  
godina pro?log veka. Ka?u: ‘‘ Kao divljaci ?to su ratovali u Burundi i Urandi, zato smo im  
postavili staratel j e u Bosni i na Kosovu‘‘.   
  
A kada se radi o  SAD,  tu nema rasne mr?nje, radi se o ?istom geo - politi?kom  
utilitarizmu.Oni ?ele koncesije na Balkanu. Oni koji im smetaju  padaju pod udar.   
  
Na na?u nesre?u podudarile su se dve vrlo nesretne okolnosti po nas:    
- hiljadugodi?nja demonska omraza Vatikana, i aktuelni interesi SAD na Balkanu.   
. A mi smo se pokazali nemo?nim da se i mi upletemo u tu  
geo - politi?ku igru, da izna?emo po nas bolja re?enja.   
  
Ova razlika u sadr?ini i kvalitetu emocija  ova dva vladaju?a svetska pola,  je vrlo bitna za nas.   
  
Zato jer se sa Vatikanom ne mo?e nikako pregovar ati, jer su rasne predrasude nadojene  
opakim emocijama, to znaju psiholozi, psiho - sociolozi i psihijatri, i one se ne mogu tako lako  
ukloniti. Vatikan ?e uvek i?i na to da doka?e da su Ju?ni Sloveni ‘‘ skiavoni‘‘ ( roblje), koje  
ne zaslu?uje ni?ta bolje. U vek ?e sve u?initi da nas nadmudre i  namagar?e ( Oni upravo ovu  
re? koriste) .  Na? odgovor treba da bude: SLOGA I PROMI?LJENOST, KRAJNJA    
OPREZNOST.   
  
A kada se radi o Amerikancima, budu?i da se tu radi  o geo - politi?kom utilitarzmu, mnogo  
nam je otuda lak?e  pregovarati sa njima, nego li sa Vatikanom i Apenincima, Latinima -   
Katolicima. Jer je utilitarziam stvar interesa, a ne emocija. Sa Amerikancima treba da budemo  
vrlo diplomati?ni, da upoznao njihove stavove i namere, i da u?inimo sve ?to je mogu?e  
mudrom  diplomatijom da prona?emo u okviru njihovih interesa , ona re?enja koja s u  najbolja  
po nas. A njih ima. Amerikanci iznad svega cene pragmati?nost i eskperte.   
  
DIPLOMATIJA  JE  UMETNOST  MOGU?EG. Diplomatija je iznad svega mudrost.   
Poku?ajmo da na?emo spreg u, da razdvojimo interese Vatikana i SAD, da pridobijemo SAD.   
A sa Vatikanom se ne raspravljajmo, budimo i sa nji m a mudri,  ne zanosimo se - Oni nikad  
ne?e biti sa nama.  DOKA?IMO  IM   PAK  DA  JU?NI SLOVENI  NISU ‘‘ SKIAVONI‘‘ (  
stoka).   
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On 01.12.2012 14:50, anmila@bvcom.rs wrote: 
 

УДРУЖЕЊУ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

 

ПРЕПОРУКА ЗА ПРИЈЕМ ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА У УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

 

 

Томислав Крсмановић, ерудита и познавалац европске и француске литературе, 

европски је дух у његовом најизворнијем аутентичном виду. Међутим његов 

српски архетип и даље је веома јак: у  књижевним сведочењима Крсмановић не 

заборавља усташке жртве своје и многих других породица, не заборавља 

историју  родне Босне и народа који су у њој живели. Он, ходајући путем 

Иве Андрића, продире у вирове тамног вилајета, из кога излази као очишћен 

и светао дух. 

 

Некада психијатријска жртва, али одувек борац за људска права и 

дугогодишњи притајени књижевник, дуго времена и европски прихваћени 

држављанин, Тома Крсмановић,осмелио се да у својим романима "Саге о Ићима" 

проговори о сопственој прошлости,о детињству, о патњама и колективном 

наслеђу српског народа, о страдањима у свима нама наслаганим бескрајним 

братоубилачким ратовима, о борби са осећањем прогона, али и о хајдучкој 

борбености коју је у себи пробудио. 

 

Иако жртва злоупотребе психијатрије у једном тренутку свога 

живота,Крсмановић је кроз писање и стваралачку сублимацију нашао снаге да 

све то поново проживи. Некада, као и сада, посматрач и борац против 

злоупотребе људи,посебно оних интелигентних и даровитих људи, Томислав 

Крсмановић кроз своје књиге, у ствари само сведочи. Он сведочи о нити 

детињства која у нама читав живот повлашћено живи и сећа нас на мајчинску 

свеприсутност, на једину силу која нас храни и храбри докле год смо у 

нашем земаљском телу. 

 

Мајка је у дубинској анализи памћења Томе Крсмановића "океанско све", и са 

њом је поистовећено целокупно животно примање. Зато и појам знања 

Крсмановић у свом писању везује за Мајку, и тај субјективизам ,делом 

свесно, а делом несвесно,избија кроз његов језик и наталожено памћење. 

Али, изнад свега, Тома Крсмановић сведочи о моћи дара у човеку који се 

бори са изгнанством у себи и око себе, док снагом ума и стваралаштва 

уклања патњу као достојног, па ипак, пред интелектуалним и уметничким 

даром, побеђеног противника. 

 

Животни пут Томислава Крсмановића је згуснута памјат о томе да нам ни ђаво 

у нама,нити онај изван нас, не могу ништа ако у себи подигнемо бесмртни 

део стваралачке снаге и поверимо јој улогу непробојног животног менталног 

оклопа. Томислав Крсмановић је данас на путу који нашу књижевност обогаћује 

сведочанствима још једног искреног српског родољуба и Европљанина. 

 

Зато предлажем да Томислав Крсмановић буде примљен за члана Удружења 

Књижевника Србије. 

 

Проф. др Мила Алечковић 

------------------------------------------------------------- 

 



2727 
 

- 

MEDIJA O KNJIZI ―KAZNENA PSIHIJATRIJA‖ T.KRSMANOVICA 2004 godina 

 

 

Knjiga T.Krsmanovica‖Kaznena psihijatrija‖ pobudjuje znacajnu paznju citalacke kritike i javnosti. 

Ona je ustalasala javnost. i dobija laskave kritike: 

 

-Tanjug je preneo iscrpnu zabelesku,  list Politika‖ od 29.9.2004 godine.je dala detaljan prikaz. 

-Danasnj list ―Kurir‖ na strani 10, na tri stubca prikazuje knjigu Krsmanovica i govori o aktivnostima 

Pokreta za zastitu ljudskih prava, odajuci prizanje za doprinos osvetljavanju ovakvih zloupotreba.. 

-Veceras na Radijo Beograd I Program od 22 casa 30 minuta do 23 casa  ce biti intervju 

T.Krsmanovica o njegovoj knjizi ―Kaznena psihijatrija‖ koji je sa njim obavio novinar M.Manojlovic. 

-Nedeljnik ―Evropa ― na strani 18 ( i 9) na cetiri stupca prenosi prikaz knjige i stavove autora o stanju u 

psihijatriji, zdravstvu, sudstvu, o kriminalcima i mafiji, o tabu temama. Zakljucak Krsmanovica i -

nejgove preporuke su: ispravne procene,  pomirenje, sloga. i da svako radi kako treba svoj zadatak. 

-Danasnja ―REVIJA 92‖(13.10.2004 g) na citavoj strani 33 je objavila tekst o knjizi, Borba u svome 

dvobroju za vikend je takodje objavila zabelesku, Radio Beograd 1 je preneo petnaesto minutni 

razgovor, i Radio B i program polusatni intervju.sa autorom. 

 

-I druga medija nastavljaju da manifestuju znacajan interes za knjigu. U petak 15 oktobra u 10 casova 

na Rdio Beogradu 2, u emisiji ―Suceljavanja u kuluturi‖ o knjizi ce sa Krsmanovicem razgovarati 

profesor dr.Stevan Petrovic, psihijatar, Moma Dimic, pisac i voditeljka gospodjica Meliha. 

 

-U sredu 20 oktobra oktobra u 19  casova nova promocija knjige u Sali Kuca Djure Jaksica u 

Skadarskoj ulici, govore: autor, profesor dr.Stevan Petrovic, psihijatar, ,profesor dr.Markio 

Mladenovic,Pravni fakultet,  Miodrag Bogic, filmski reditelj, i Drasko Stojanovic, izdavac, VEDES. 

-u petak 15 oktobra 2004 od 10 do 11 casova, u Emisiji‖Sporovi u kulturi‖ ce o knjizi T.Krsmanovica 

govoriti: profesor dr.Stevan Petrovic, psihijatar; Moma Dmic , pisac; autor i voditelj Meliha. 

 

- -Radio Beograd 2, u emisiji‖Sporovi u kulturi‖ petak 15 oktobar od 10 do 11 casova. Ucesnici: 

profesor dr Stevan Petrovic, psihijatar; MOma Dimic, pisac: i autor. Emisiju vodila Meliha Pravdic, 

novinar. 

 

-List‖Borba‖ u dvobroju  od 9-10 oktobra, strana 18. 

 

-Promocija knjige odrzana u JUBINU, Beograd, 26.9.2004 godine, u sredu 20 oktobra  2004 u 19 

casova u Kuci Djure  Jaksica, Skadarlija, Skadarska ulica,  

-U sredu 20 oktobra je  odrzana promocija knjige u prepunoj sali Kuce Djure Jasica , u Skadarliji. 

Pored autora su govorili: Moma Dimic, pisac, M idorag Bogic, filmski reziser , I Drasko Stojanovic, 

izdavac-Vedes. 

-u ponedeljak 18 oktobra od 12-12 casova i 30 minuta je objavljen intervju sa autorom na talasima 

rasdio Studija B. 

-u sredu 3.11.2004 godine je Knjizevno vece u Domu kulture Studentski grad povodom knjige  

 

Ovih dana ce se medija  sve vise oglasavati., o cemu cemo obavestiti. 

 

Knjiga se prodaje u knjizarama u centru Beograda: Prosvete, Plato, Stubovi kulture, Studentski kulturni 

centar, Knjizara Nikola Pasic, knjizara u Domu omladine, Knjizara Srpske knjizevne zadruge, itd. Ima 

je i u knjizarama  Stubovi kulture u Uzicu, Kragujevcu ,Krusevcu i Arandjelovcu 

 

Knjiga se prevodi zasad u SAD i Francuskoj. 

 

Narodna biblioteka Srbije stavlja sve knjige KRSMANOVICA NA CD ROM ,skenira ih,ili fotokopira, 

procenjuje se da je Krsmanocvic napisao stotinak knjiga( uglavnom samizdata,), od kojih su mnoge 

zaplenjene.. 

 

Uskoro izlaze nove  knjige Krsmanovica.  

 

Na kulturnoj sceni nase zemle se pojavljuje novi velikan. 

 

Savet Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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Medija o knjizi ―Kaznena psihijatrija‖ T.Krsmanovica 

 
Knjiga ―Kaznena psihijatrija‖ autora T.Krsmanovica dozivljava znacajan publicitet u medijima: 

 -Danasnji broj lista ―Balkan‖ 

-Danasnji casopis ―Republika ― posvecuje citavu stranu 

-Evropske novosti, 23.10.2004 godine 

-Ekspres politika, 1.11.2004 godine 

 

Danas je Knjiezvno vece povodom knjige u sali Doma kulture Studentski grad, Bulevar Avnoa 179, pored autora ce govoriti: 

-profesor dr.Marko Mladenovioc, Pravni fakultet 

-profeso dr. Stevan Petrovic, psihijatar 

-Miodrag Bogic, direktor Magma film, filmski reziser 

-Drasko Stojanovic, Izdavac VEDES 

 

Knjiga se moze nabaviti u knjizarama Prosvete  u Beogradu, Plato, St trg   u Knez Mhajlovoj, Stubovi kulture (Beograd, Uzice, 

Kraljevo, Kragujevac, Arandjelovac),Cigoja na Terazijama( kod Hotela Moskva), Studentski kulturn centar, Srpska knjizevna 

zadruga preko puta Beogradjanke, Knjizara Nikola Pasic. 

 



2729 
 

 

 

Tomislav Krsmanović 

Books@eunet.rs, tel. 3511829, Mob.tel. 064/3095176 

 

Milane, 

 

Hvala ti velika za svu dosadašnju tvoju podršku, i sada za ovu u vezi tvoga predloga da 

me UKS primi u svoje ĉlanstvo. U prilogu tvoje MIŠLJENJE-RECENZIJA za moju 

knjigu DRINSKI RAŠOMON, i ispunjeni formular UKS ( još treba da ga malo 

doradim) za svrhe prijema u UKS. Molim te pošalji mi tvoj predlog ŠTO PRE. Da sada 

odmah sve nosim u UKS. Predlog su mi dali i Kosta Dimitrijević, Mila Aleĉković i 

Marinko Arsić Ivkov.Pošalji na moju email adresu, a dobra je ideja da isto proslediš i 

Miri Bulatović u UKS, i da liĉno intervenišeš kod ĉlanova Komisije za prijem novih 

ĉlanova  da me prime.Raĉunam na tebe i tvoj uticaj. 

Veliki pozdrav od Tome. 

 

 

 

-dr.Milan Mladenovic: POBEDNIK SA DRINSKE VODODELNICE SVETOVA 

      ―DNEVNICI‖ Tomislava Krsmanovi}a 

 

Ve} vi{e od dva desetle}a Tomislav Krsmanovi} slovi kao uporan i  

nepo{tedan borac za qudska prava i dostojanstvo qudske li~nosti. Za razliku od ve}ine 

drugih javno osvedo~enih sadelatnika, koji su se utapali u manipulatorske rabote 

zapadwa~kih izvoznika internacionalizma, Krsmanovi} je u svojoj celo`ivotnoj borbi 

~vrsto stajao na tlu svoje otaxbine i svoga naroda, duboko zami{qen nad svetskim 

po{astima koje su se dohvatale wegove du{e i sudbine, istovremeno ostaju}i neumorno 

dejstven i delatan u wihovom suzbijawu. 

 Naporedan patriotski i sve~ove~anski zahvat ove blage i pomirive, ali u sudaru sa 

ovaplo}enim zlom veoma `estoke i hrabre li~nosti, osvedo~uje se na svakoj stranici 

―Dnevnika‖ koje Krsmanovi} od pre nekoliko godina objavquje putem internetskog 

foruma ―Qudska prava‖. Osniva~ i predsednik istoimenog uticajnog pokreta posegao je 

za svojim pisanim tragovima i uspomenama po~ev od najranijeg detiwstva obele`enog 

ratom, verskim, nacionalnim i ideolo{kim mr`wama, i to na prostoru drinske 

vododelnice svetova koja mu je dosu|ena kao neizabrano polazi{te. Wemu se 

po(ne)sre}ilo da se razdobqe wegovog pam}ewa i svedo~ewa podudari upravo sa 

vremenom idejnog, moralnog i politi~kog posuvra}ivawa velikih nasle|enih tekovina 

wegovog naroda. Vo|en svestranim nastojawem da kroz svoju li~nu povest doku~i 

korene stradawa svog nara{taja, pa I svoje vlastite izio{tenosti, u pripovednom postupku 

pribegao je tehnici koju bih nazvao ―uspostavqawem dvostrukog prezenta‖.  Tom se 

tehnikom ravan doga|awa, presazdana kori{}ewem sa~uvanih zapisa i dokumenata, 

pro`ima potowom ta~kom gledi{ta oslowenom na li~na se}awa i svedo~ewa drugih. 

Takav postupak  omogu}uje piscu da istovremeno bude i sudeonik i prosuditeq, retko 

propu{taju}i priliku da iz ko{nice zbivawa sa filosofskim mirom iznese medonosno sa}e 

trajne pouke. 

Neposredni svedok ratnih i potowih ―mirnodopskih‖ ostra{}enosti i nasiqa nad 

qudima i wihovom prirodom, Krsmanovi} se, me|utim, sa~uvao od svake vrste 

pristrasnosti, iskqu~ivosti i netrpeqivosti. Iako su wegove naklonosti prirodno okrenute 

i vlastitom narodu i wegovoj dobrobiti, a unutar wegove kobne podeqenosti onom 

wegovom delu koji ba{tini vi{evekovno preda~ko zave{tawe, on nalazi mnogo lepih re~i i 

opravdawa i za druge, redovno nastojavajau}i na zajedni~kom poreklu i istovetnoj 
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-Децембар 2012.гпдине. 

 

Koста Димитријевић, књижевник: Књиге Томислава 

Крсмановића треба прочитати, па тек онда дати суд.  
 

Живимо у време поплаве писаца. Проблем је у томе, што има много писаца 

и много књига, а ко ће све то да прочита?. Ипак, квантитет рађа квалитет, Србија 

је тло из кога израста много надарених писаца. Уколико не успемо да исправно 

оценимо све те многобројне нове песнике, романсијере, есејисте, запашћемо у 

озбиљну замку: да не подржимо оне праве, а њих засигурно има. Или да кујемо у 

звезде оне медиокритетне које подржавају кланови.  

 

А нама данас изнад свега требају надарени. Погледајмо како нам отимају 

надарене и одводе их да јачају друге државе. А ми своје запостављамо. 

Томислав Крсмановић има 76 година, он већ пола века слови за 

беспоштедног и признатог борца за људска права овенчаног страним признањима 

у тој области људског деловања. ( Од домаћих нема ниједно!).  

 

Њега и мене веже та заједничка нит: деценијска борба за наша права која 

су охоло угрожавали свакојаки силници и кабадахије. Посебно када се ради о 

прибегавању психијатрији да се тако омаловаже и казне неистомишљеници. А 

Крсмановић је дуги низ година имао окапања управо са психијатрима, из којих је 

изашао као победник, написао је врло запажену књигу КАЗНЕНА 

ПСИХИЈАТРИЈА-Ко је овде луд, која је постала врста уџбеника за све оне које 

занима како се психијатрија може злоуптребљавати, уместо да лечи, да кажњава. 

На ову књигу и анализе Крсмановића се позивају и такви светски ауторитети као 

што је амерички психијатар др.Томас Шац. Крсмановић је због свога доприноса у 

овој области добио 19 марта 1999 године у Парламенту Копенхагена значајно 

међународно признање: ISIL- s BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( 

www.isil.org/. 
 

Био сам у прилици да читам Крсмановићеве књиге о злоупотребама са 

људским правима и психијатријом, његова саопштења, иступе на медијама, на 

разним трибинама, укључујући и у Француској број 7, дошао сам до занимљивог 

сазнања: он је дугогодишњи врло надарени, притајени писац. Био сам још више у 

том убеђењу када сам прочитао његову прву књигу која би могла бити виђена као 

лепа књижевност: ДРИНСКИ РАШОМОН. Тај прелаз са научне анализе и 

есејистике, на романсијерску прозу, је врло деликатна ствар, то се видело и по 

овом његовом литерарном првенцу. Пре годину дана  се појавио први том његовог 

аутобиографског романа САГА О.... ИЋИМА, Том 1 ( 1940-1953), Виски, вотка, 

шљивовица. Био сам врло пријатно изненађен његовим напретком, читајући овај 

том сазнао сам да обилује врло узбудљивим стилски дотераним књижевним 

пасажима. Он је публиковао недавно том 2 ове Саге ( 1953-1965 ) БЕОГРАДСКА 

КОШАВА, до краја године ће бити објављен том 3 ( 1965-1978 ) РОМАН О 

БРИСЛУ ( још три тома све до данашњих дана ће бити представљени јавности до 

пролећа 2014 године).  

 

Пред нама је сада не само врло надарен, него и оригиналан, зрео писац. У 

његовој саги има неколико стотина, и више , ликова, са пуним именима и 

презименима, сви догађаји су аутентични. Он је врло оригиналан. Ова његова 

књига је необична. 
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Дпкумент брпј 410 

 

Дпкумент брпј 411 

 

                                    УДРУЖЕЊУ  КЊИЖЕВНИКА  СРБИЈЕ. 

 

Предлажем Томислава Крсмановића за члана Удружења књижевника    

                                                    Србије. 

 
Томислав Крсмановић је одавно требао да буде члан УКС. Својим дугогодишњим 

друштвеним ангажманом, и својим најновијим књигама, он се представља као 

заслужни јавни прегалац, који је као такав утицао на промене. Што он још увек 

чини. Поврх свега он је надарен  и зрео писац. Написао је више књига. У прилогу, 

као потпору овом Предлогу достављам моје мишљење о њему. 

 

У Београду        децембра 2012 године.             Коста Димитријевић. 

Томислав Крсмановић                                                            3.12. 2012 godine 

С.Пауновића70, 11090-Београд, тел..3511829; Моб.тел. 064-3095176; 

Pokret@eunet.yu; DRINA-http://solair.eunet.yu/~tom, Vikipedija, www.isil.org, Лични web-

www.tomislavkrsmanovic.com, Архив САНУ. 

 

 

 

                            Ж А Л Б А 
  Министарству пољопривреде, трговине , шумарства и водопривреде 

 

преко Јавног водопривредног предузећа '' Србијаводе'' , Београд, ВПЦ '' САВА-

ДУНАВ'', 11070 Нови Београд,  Бродарска број 3. 

 

Предмет: Решењa Јавног водопривредног предузећа '' Србија воде'', Београд ВПЦ 

''САВА-ДУНАВ'' број 721/437 и 721/ 438 од 4.1о.2012 године о висини накнаде за 

коришћење водног добра. 

 

Подносим ову жалбу( члан 213 Закона  управном поступку-у даљем тескт Закона) 

у прописаном року ( члан 220 Закона), против РЕШЕЊА Јавног водопривредног 

предузећа '' Србија воде'', Београд ВПЦ ''САВА-ДУНАВ'' бројеви  721/437 и 721/ 438 од 

4.1о.2012 године године о висини накнаде за коришћење водног добра. 

 

Даље износим чињенице, доказе и сведоке којима образлажем моју Жалбу на поменуто 

РЕШЕЊЕ. 

 

ЖАЛБУ, шаљем препорученом поштом , на адресу Јавног водопривредног предузећа 

'' Србијаводе'' , Београд, ВПЦ '' САВА-ДУНАВ'', 11070 Нови Београд,  Бродарска 

број 3-. Уједно је прослеђујем факсом или посредством интернета свим 

релевантним руководиоцима СРБИЈАВОДЕ, ради детаљног и прецизног 

упознавања релевантних чињеница, ради даљег поступка. 

 

Оспоравам основаност овог Решења ( члан 192,став  1 Закона), што се тиче 

утврђеног износа накнаде за коришћење водног земљишта за спорт, рекреацију и 

туризам према подацима из Записника/Уговора  2019 од 21.04.2010 године и то 

-зона 1-окућница туристичког објекта( физичка лица) у површини од 600 М2 реке 

Дрине Км 123+700, Острво КРСМАНОВИЋА ЧАГЕЉ  К.О УЗОВНИЦА, С.О 

ЉУБОВИЈА , износ од 11.274 динара 

и исто за 

- зона 1-окућница туристичког објекта( физичка лица) у површини од 600 М2 реке 

Дрине Км 123+000, Острво ЦРНИ ВИР , К.О УЗОВНИЦА, С.О ЉУБОВИЈА , износ 

од 11.274 динара 

 

 јер нису испоштоване и утврђене одлучне чињенице у поступку. 

 

Потсећам на моје дописе од 20 фебруара, 26.5.2011 и 30..01.2012 године упућене на 

адресу Србијаводе, и истог овога Министарства. Као што сам био слободан да 

предочим, у великој поплави крајем пролећа пошле 2011 године, у незапамћеном 

поводњу, набујала Дрина је однела делове ових острва из зона 1, то јест око 

трећине острва Крсмановића чагељ,  и добар део парцеле зона 1 Црни вир, чије 

сам мале парцеле био узео под закуп, и уредно платио све дажбине у 2010 години. 
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Дпкумент брпј 412 

 

Напомена: установљено је да непознате особе мењају садржај страница на 

www.tomislavkrsmanovic.com  и у другим фајловима, и у мојој кљизи САГА О ..ИЋИМА, Први 

том, Виски, вотка, шљивовица, да би их учинили неубедљивим. Молим читаоце да уколико 

тако нешто примете да буду љубазни да ме о томе обавесте. 

Томислав Крсмановић. 

 

 

Томислав Крсмановић                                                                                .12.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; Vikipedija; www.tomislavkrsmanovic.com;  АРХИВ САНУ. 

 

 

СВАКОДНЕВНА ПОЛИЦИЈСКА  РАЦИЈА И СУДСКИ     

                                       ТЕРОР. 
 

Званичници тврде да се у Србији остварују напретци у поштовању људских права. 

 

Што је гнусна лаж и подвала. 

 

Ја сам, иако председник НВО Покрет за заштиту људских права и заслужни грађанин  

изложен свакодневној полицијској рацији и судском терору.  

 

Само зато што захтевам рехабилитацију и обештећење. 

 

А што се јасно и документовано види на  линковима на личном webu 

www.tomislavkrsmanovic.com, кликнути,  ићи на МЕНИ лево, притиснути  дугме 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, када се отвори видеће се три линка: 

Tuzba za naknadu stete; Bela knjiga o zdravlju; Bela knjiga o opstrukcijama kompjutera, 

interneta, telefona i faksa. Изволите отворити ове линкове, из њих се јасно види о чему се 

ради. 

 

Већина грађана Србије је драстично угрожена у њиховим основним правима и 

слободама, у Србији се људска права крше драстично, масовно и систематски. Данас је 

горе него ли пре десет, или двадесет година. Народ Србије је подмукло оробљен и 

обесправљен. 

 

А Србија и њене балубизиране елите ћуте. 

 

Томислав Крсмaновић 
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Дпкумент брпј 413. 

 

Томислав Крсмановић                                                                               7 .12.2012 године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; Vikipedija; www.tomislavkrsmanovic.com;  АРХИВ САНУ. 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОДНЕТ 15.12.2006 

године, ОДЛУКА ЈОШ НИЈЕ ДОНЕТА. 

 

 

Непоштовање разумног рока за доношење одлуке. 

 
На основу Закона о рехабилитацији поднео сам Окружном суду у Београду дана 

15.12.2006 године ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ , примљено у Окружном суду 

у Београду дана 15.12.2006 године, РЕХ -322/06. 

 

Окружни суд у Београду Рех број 322/06 дана 10.12.2007 године ми доставља допис 

захтевајући да мој ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ , позивајући се на члан 3 

Закона о рехабилитацији, усагласим са истим.  

 

Дана 21.2.2008 године сам доставио нови ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

усаглашен са захтевима Окружног суда у Београду од 10.12.2007 године. 

 

Како овај суд није ништа одговарао поводом мога дописа о неузимању у поступак 

мога поднеска, обратио сам се председнику Окружног суда  у Београду 26.10.2009 

године  

 

Затим сам се обраћао председнику Вишег суда у Београду више пута и 31.3.2010 

године ( Рех.број 82/10).  

 

Виши суд у Београду  Шест Су. Бр.335/10 је одговорио дана 13.09.2010 године 

поводом претходних притужби да је Окружни суд у Београду предмет уступио  у 

надлежност Вишем суду у Београду, где је заведен под Рех.бр.82/10 и додељен на 

рад судији Јасни Беловић. 

 

На делу је повреда законских одредби што се тиче дужине трајања поступка који 

улази у осму годину. 

 

Молим вас да предузмете мере у оквиру ваших овлашћења и  компетенција да се 

овај поступак ШТО ПРЕ приведе крају, и да ми дате савет којој судској инстанци 

да се сада обратим после скоро осам година развлачења.  

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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Дпкумент брпј 414. 

 

-7 јануар  2013- Tомислав Крсмановић: ЗАШТО  ТОМИСЛАВ  НИКОЛИЋ, 

УМЕСТО  ШТО  СПОМИЊЕ ОДЛАЗАК  НА КОСОВО, НЕ ОДЕ НА ЈУГ 

СРБИЈЕ. ТАМО  МУ НЕ БРАНИ  МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА. 

Срби на југу Србије нису много мање угрожени од Срба на Косову. Не само да се ради 

о споменицима борцима ОВК на југу Србије на територији суверене државе, него о 

нечему што је много горе: мањински Срби на југу Србије су изложени истинском 

терору албанске већине, који је сличан ономе на Косову, исељавају се под прогонима, 

трпе насиље и понижавања. 

А Београд их не штити. 
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Зашто Томислав Николић уместо што спомиње одлазак на Косово, а зна да му за то 

неће дати дозволу, не оде у Прешево, Бујановац или Медвеђу, да тамо охрабри Србе 

који живе званично у својој држави, а разапети су на крсту ка и њихови земљаци на 

Косову? 

Ако му безбедност није гарантована на југу Србије, па због тога тамо не иде, логично 

је да он зна да му је безбедност на Косову још мање гарантована. Природно је 

закључити да је он са задовољством сазнао да ће му захтев бити одбијен. Он је добро 

знао, да ће његов захтев бити одбијен, на делу је маркетиншки трик да придобије 

симпатије појединих наивних Срба. Њему добро иде на руку ''забрана'' међународне 

заједнице. 

Платформа о Косову је такође демагошки потез, Срби са Косова , кажу да је сада горе, 

и да се убрзано приводи крају албанизација ове јужне покрајине Србије.  

Коалиција на власти има две платофорем о Косову, два пробна балона, која праве две 

димне завесе. 

Србију збуњују хајке Вучића на тајкуне. Тресла се гора родио се миш. Браниоци 

ухапшенх и окривљених јавно тврде, да је једно некога окривити, а друго доказати, он 

тврде да нема доказа. 

Зашто то Вучић онда чини? Да тако збуне народ Србије и да цементирају власт, да 

створе конфузију, и да у њој сачувају власт они који су се незаконито обогатили. Не 

ради се ту о неколико десетина спорних приватизација, него о хиљадама покрадених 

фирми. 

Цела Србија је остригана до голе коже. И већина њених грађана. 

Шта треба чинити? Никакав обрачун са криминалцима се не може десити докле год не 

заживи правично судство. Јер криминал буја ако нема казне.У Србији се масовно и 

драстично, некажњено крши закон. 

Корупција и тајкуни се не могу сузбити докле год не заживи судска правда. 

Треба реформисати из корена правосудни систем , све судије које развлаче у недоглед, 

и које суде неправично, треба ражаловати, спровести провере њихове имовине, и 

привести их правди. 

Када се то деси, у Србији више неће бити пљачки, крађа, провала, убистава,. 

незаконитих приватизација и корупција. 

А ово што Вучић данас ради је политички маркетинг за наивне, млаћење празен сламе, 

и зидање куће која нема темеља .Мурдарење... 

  

Дпкумент брпј 415. 

 

9 јануар 2013.Tомислав Крсмановић:: СУДСТВО У СРБИЈИ ЈЕ КОСОВО УСРЕД 

СРБИЈЕ-Највећи национални и државни проблем. 

Правна држава у Србији не функционише, судови и даље растежу и доносе неправичне 

одлуке, као што су чинили у време Тита , Милошевића и претходне владавине 

такозваних демократа.  

Овакво расуло у правосуђу није у стању да кажњава све оне који крше закон, нити је 

вољно да то учини.  
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Што има за последицу бујање свакојаких прекршиоца закона.  

Безакоње, корупција, накажењено насиље, пљачке , крађе, отимачине, провале, 

убиства, Србија је оборена од стране криминалаца на колена, она издише у правом 

смислу речи. 

Правосуђе Србије је правничка радионица пљачкаша тајкуна. Тајкуни се потсмевају 

Србији и њеним грађанима, кажу: то о тајкунима који су се незаконито обогатили су 

рекла казала којекавих таболида, а када почне суд испостави се да нема доказа. 

Тачно, јер неће њихови судови да осуде своје газде. 

Ево већ више од пола године како је дошла на власт нова коалиција. Нема никаквих 

побољшања, него је све горе и горе: судови одлажу одлуке, суде неправично, 

замајавају судске судеонике, преводе их неуке жедне преко воде. Доведен је министар 

правде који има само 28 година. Избор претходне министарке правде Снежане 

Маловић, врсне правннце,  али за друго радно место, је био видљива саботажа. А ово 

са 28 годишњим премладим, министром правде је нечувене катастрофа.  

Србији треба зрео, образован, искусан, и морално чврст правник да поведе наше 

посрнуло и потонуло правосуђе. А човек од 28 година то не може. 

Они који су га довели на место министра ову чињеницу добро знају, значи довели су га 

намерно, да изврше погреб правде у Србији. 

Долази се на суштину проблема Србије: она је запала у садашњи амбис, јер је то неко 

учинио. Тај ко је то учинио је могао то да уради јер је кршио закон, није био привођен 

правди. 

Србија може бити подигнута из мртвих, само ако се хитно и енергично заведе ред у 

судству. 

Ако до тога ХИТНО не дође, Србија ће клонути, изгубити Косово, Војводину, Рашку ( 

Санџак) и југ Србије. 

Дакле, правосуђе је највећи национални и државни проблем, већи од Косова и свих 

других државних проблема.. 

Ако наши државни руководиоци не могу да оду да охрабре Србе на Косову, а 

очигледно не смеју да оду на југ Србије ( ко тамо штити преостале Србе, ако лидери 

државе тамо не смеју да оду, Србија не зна трагедије Срба на југу Србије?), ЗАШТО 

ОНИ НЕ СПАСУ СРБИЈУ: ПОД ХИТНО ЗАВЕДИТЕ РЕД У СУСТВУ. 

 

Дпкумент брпј 416. 

-22 јануар 2013.године. Томислав Крсмановић, ТОМИСЛАВУ НИКОЛИЋУ, 

председнику Србије.АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, потпредседнику ,ИВИЦИ ДАЧИЋУ, 

председнику Владе. 

Документ број 416. 

Користећи моје уставно и законско право, обратио сам Вам се дана 26.7.2012, 21.8.2012 

године и још у неколико наврата дописима у вези ускраћивања мојих права из судских 

поступака, у вези захтева за накнаду штете поднетом 1993 године ( Предмет се налази 

од 1 октобра 2012 године пред Уставним судом Србије Уж. 7489/2012), и 

рехабилитације поднет 2006 године (Захтев за рехабилитацију Окружном суду у 
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Београду 2006 године, Виши суд у Београду, Посл. Број VI су.371/12, који још није 

решен). 

Иако је од тада прошло неколико месеци, ја нисам добио никакав одговор на ове моје 

поднеске. 

Државни орган је по члану Устава 46, обавезан да свакоме одговори на његов поднесак 

или допис.( Свако има право да, сам или заједно с другима, упућује предлоге државним 

органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења, органима аутономне 

покрајине и органима јединица локалне самоуправе, и да од њих добије одговор када га 

тражи.).  

Државни орган је дужан да одговори сваком грађанину. Поготову јер сам ја председник 

НВО Покрет за заштиту људских права, који је био политичка странка, а основан је 

марта 1974 године. Ја сам познати борац за поштовање закона и заслужни грађанин. Ја 

сам Вам се обраћао у сличним околностима, и сличним поводима, још 1990-их година, 

када сте били у структурама власти Слободана Милошевића, када сте ме јавно 

неосновано проглашавали за агента ЦИА, и позивали на линч против мене, и мојих 

блиских . Ни тада никада нисам добио Ваш одговор. 

Захтевам од Вас да испоштујете Устав и законске прописе и одговорите ми на моје 

поднеске. 

Да ли Ваше игнорисање мојих поднесака значи да Ви желите да наставите ускраћивање 

мојих права, и већине грађана Србије, као што сте чинили раније? Овакви Ваши 

поступци доводе у озбиљно сумњу искреност Ваших обећања да желите да Србију 

извлачите из деценијских назадовања и страдања. 

Ви се декларишете јавно да желите да браните права Срба на Косову и на југу Србије, а 

овде се наставља масовна и флагрантна судска неправда, народ није заштићен од 

насртаја свакојаких прекршитеља закона, агонизира осиромашен, здравствено 

руиниран и обесправљен, живи у свакодневном неизмерном страху и стресу. Људи 

масовно умиру, не само стари него и средовечни и млади. Сасвим су у праву они који 

се питају: Да ли је цела Србија Косово?  

Тачно је да је Србија под ултиматом моћних држава, да Ви као државни функционери 

сте обавезни да спроводите њихове наредбе, иако се оне могу косити са интересима 

грађана.  

Утолико пре би требали да будете крајње разумни, понизни и скромни, одмерени, и да 

не погоршавате непотребно ионако деликатан тежак положај већине грађана.  

Погледајте Албанце како су сложни као један, не мисле само на себе, него пре свега на 

њихове колективне интересе. Уместо тога, у насталој конфузији изгледа да само 

мислите  на Ваше интересе 

И то онда када су нам најпотребнији разум и слога. 
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Позивам се на Уставне и законске одредбе и захтевам од Вас да их испоштујете и да ми 

одговорите на моје поднеске. Мој захтев за накнаду штете се развлачи ево већ 18 

година, а захтев за рехабилитацију 8 година. 

Томислав Крсмановић. 

 

Дпкумент бр пј 417. 

 28 januar 2013.године. Покрет за заштиту људских права, 28.1.2013 године. 

Томислав Крсмановић, председник, тел. 3411829;Моб тел-063-3094176; 

Pokret@..... Vikipedija. www.isil.org.  

 

 ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ СРБИЈЕ И ИТАЛИЈЕ ЗА ХЕ 

(ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ) НА СРЕДЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ-ПРАВНИ АКТ 

СУПРОТАН УСТАВУ СРБИЈЕ И ЊЕНИМ ЗАКОНИМА, 

МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ, И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА ПОДРИЊА. 

  

Шта смо доживели? 

Драгомир Марковић, директор ЕПС-а и Гаетано Макафери власник италијанске 

компаније "Сећи енергија" потписали су у Влади Србије Протокол о сарадњи за 

изградњу хидроелектрана на средњем току Дрине, у Дубравици, Тегарима и Рогачици, 

чија је вредност процењена на око 820 милиона евра. Пре две године су начелни 

договор потписали генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић и председник 

"Сећи енергије" Гаетано Макафери, у присуству министра рударства и енергетике 

Србије Петра Шкундрића, министра економског развоја Италије Паола Романија и 

амбасадора Италије у Србији Арманда Варикија. Италијански министар Романи оценио 

је да је то само почетак плодне сарадње између Србије и Италије, и додао да је 

планирано да електрична енергија из тих хидроелектрана подводним каблом стиже у 

Италију.  

Овај Протокол о сарадњи о градњи ХЕ у средњем току Дрине је ПРАВНИ АКТ 

СУПРОТАН УСТАВУ СРБИЈЕ И ЊЕНИМ ЗАКОНИМА, МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ, 

имао би, уколико се оствари , катастрофалне вишеструке и разуђене разорне последице 

по интересе грађана и државе с'обе стране Дрине Средњег ПОДРИЊА. 

Пре свега, би такав пројекат нанео непроцењиве штете екологији овог дела Србије и 

РС, био би у потпуности измењен крајолик ове регије. 

То би био тектонски удар у срце нашег идентитета, историје и наше културе..  

 Нестанак Дрине са лица планете би личио на дубок хируршки захват на лицу 

човека, који би му потпуно изменио лични опис. А што би имало трагичне 

пoследице по идентитет и морал остарелих, изнурених и деморалисаних 

становника ове регије. 

 Дрина је река европска лепотица, бисер Европе, заборављена ( неоткривена) 

речна ривијере Србије и РС, БХ, то знају европски туристички посленици, 

последњих година је започет скроман, али врло обећавајући развој наутичког 

туризма у овој регији, и волонтерских еколошких пројеката, да Дрина остане 

нетакнута природа, чиста, валовита са њеним познатим буковима и каскадама.  

 Уколико се направе хидроцентрале, Дринин валовити ток ће нестати, настаће 

мирно језеро, а таквих језера широм Европе има свугде. А Дрина је само једна.  

mailto:Pokret@....
http://www.isil.org/
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 Сви пројекти ревитализације Дрине као туристичког потенцијала Србије би 

били закопани заувек. 

 Била би поплављена плодна поља идеална за пољопривреду и преживљавање 

локалног руралног становништва. Становници ове регије неће добити адеквaтну 

накнаду, јер је сада цена земљишта и стамбених објеката драстично опала.  

 Према члану 48. устава Србије : Јемчи се мирно уживање својине и других 

имовинских права стечених на основу закона. Право својине може бити одузето 

или ограничено само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду 

која не може бити нижа од тржишне. Законом се може ограничити начин 

коришћења имовине. А према члану Устава 88: Коришћење и располагање 

пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским 

земљиштем у приватној својини, је слободно. Законом се могу ограничити 

облици коришћења и располагања, односно прописати услови за коришћење и 

располагање да би се отклонила опасност од наношења штете животној средини 

или да би се спречила повреда права и на законом заснованих интереса других 

лица.  

 Одузимање земљишта које ће бити поплављено ће управо нанети непоправљиве 

штете животној средини, а становници неће добити адекватну накнаду.  

 Становништво ће напуштати овај крај, многи ће заувек отићи ван земље. 

 Пашће у воду пројекти повратка младих, да се повећа запосленост. Млади ће 

наставити да беже. 

 Дошло би до значајних поремећаја флоре и фауне, и климе. A Устав Србије 

члан 73. гласи: Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и 

потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и 

аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан 

да чува и побољшава животну средину 

 Била би поплављена поједина гробља, као православаца тако и муслимана. 

 Посебно треба подвући да су се у овај пројекат увукли италијански мафијаши 

Пљачка наших природних богатстава, овога пута на Дрини, је већ почела. 

Шипионе адвокат Гаетана Макаферија је данас менаџер групе Макафери у 

Београду, тачније, италијанско-српске компаније направљене да управља 

изградњом ових хидроцентрала и продајом струје у Италији, он је познат као 

склон подмићивању и аферама. Он овде у Београду и Србији успоставља 

контакте и склапа свакојаке договоре са сумњивим бизнисменима из Србије, без 

да је јавност са таквим работама довољно упозната.  

 Није испоштовано уставно право из Члан 41: Свако има право да истинито, 

потпуно и благовремено буде обавештаван о питањима од јавног значаја и 

средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују. Свако има право 

на приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима 

су поверена јавна овлашћења, у складу са законом).  

 Домаћи и страни мафијаши су досада збрзавали потпуно необавештени народ и 

збуњену локалну самоуправу овога краја, и у фази су финализације 

дезинформација и укривања овога опасног пројекта. Али још није касно да 

становници ове регије и локална самоуправа дигну свој глас, и да се 

најенергичније супротставе пљачкашима. И да тако спасу своје. ( Члан 12 устава 

Србије: Државна власт ограничена је правом грађана на покрајинску аутономију 

и локалну самоуправу. Право грађана на покрајинску аутономију и локалну 

самоуправу подлеже само надзору уставности и законитости). 

 Природна добра су, према европском праву, јавна добра и ни у којем случају не 

могу бити у претежном приватном власништву. Примера ради , све велике 
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хидроелектране на европском Западу и у Сједињеним Америчким Државама су 

у потпуном (100 посто) власништву државе. Она је дужна да реке приведе 

њиховој економској употреби на општу добробит свих грађана. Ни под каквим 

условима није их могуће уступити странцима или домаћим приватницима. И 

мале хидроелектране су у претежном власништву општина, регија (државе) у 

најмањем износу од 41 посто . 

 Коришћење природних ресурса у Србији би требало бити стручно регулисано 

Уставом, законима и подзаконским актима. У стварности Пројекат изградње ХЕ 

у средњем току Дрине није у складу са међународним правом, у законодавству 

Србије на делу су нејасне и неразрађене правне формулације ове материје, које 

остављају широк простор за субјективне интерпретације и самовољу. 

 Према члану 16. Устава Србије: Општеприхваћена правила међународног права 

и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике 

Србије и непосредно се примењују. Потврђени међународни уговори морају 

бити у складу с Уставом. Према нејасном члану 84 устава Србије-Својинска 

права странаца: Страна физичка и правна лица могу стећи својину на 

непокретностима, у складу са законом или међународним уговором.Странци 

могу стећи право концесије на природним богатствима и добрима од општег 

интереса, као и друга права одређена законом. Док према члану 87 Устава 

Србије : Природна богатства, добра за које је законом одређено да су од општег 

интереса и имовина коју користе органи Републике Србије у државној су 

имовини. У државној имовини могу бити и друге ствари и права, у складу са 

законом.Физичка и правна лица могу стећи поједина права на одређеним 

добрима у општој употреби, под условима и на начин предвиђен законом. 

Природна богатства користе се под условима и на начин предвиђен законом. 

Имовина аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, начин њеног 

коришћења и располагања, уређују се законом. 

 С обзиром да власништво над природним богатствима код нас није законски 

прецизно регулисано, будући да нема довољне транспарентности , узимајући у 

обзир инертност локалне самоуправе, тишину медија, и снемоћалост локалног 

становништва, у стварности је управљање њима доспело у руке појединих 

моћника , које не занимају интереси државе и народа, него само њихове 

провизије личне фирме, и џепови. 

 Природна богатства су последње уточиште нашег биолошког опстанка на овим 

просторима. Уколико их изгубимо пашћемо у трајно колонијално ропство и 

биолошки нестанак. При самом смо крају тог пута. 

 Сасвим је оправдан страх :да нам се догоди да нас домаћа власт гурне у 

колонијално ропство, а да нико није крив, да би се то спречило потребно је 

постојећи кривични закон допунити одредбама о кривичној одговорности Владе 

и народних посланика који доносе штетне одлуке. Али у Србији парализе 

судова, то не би било делотворно. Највише од свега, треба покренути цело 

Средње Подриње, локално становништво, НВО, медија и Цркву, и локалну 

самоуправу, да се сви удруже против удруженог домаћег и страног криминала у 

овом пројекту направљеном без њиховог учешћа.  

 Они имају право да у одбрани њихових виталних интереса могу одржати и 

локални референдум. 

 Пробудимо се! Освестимо се!  

 Зауставимо зло распродаје наше Дрине. 
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 Декларацијом црногорске Скупштине о заштити реке Таре, и извештајем 

УНЕСЦО-а из 2004. године заустављена је идеја о градњи хидроелектране на 

подручју Таре.  

 Дрина за Србију, РС и БХ, је исто што и Тара за Црну Гору. 

 Следимо пример Таре. 

 Извор реке Дрине, место на којем се спајају Пива и Тара, на самој граници 

Босне и Херцеговине и Црне Горе, више од 30 километара тока ове реке, могао 

би ускоро бити заустављен и претворен у неколико акумулационих језера. 

Влада БХ. ентитета Република Српска потписала је уговор са немачким 

енергетским концерном РWЕ (ЕР ВЕ Е) о градњи 3 нове хидроелектране на 

Дрини. Начелник општине Фоча Здравко Крсмановић истиче да ентитетска 

Влада није испоштовала законске процедуре да би градила на Дрини. Као такав, 

пројекат је неприхватљив за локалну власт. Са обе стране реке у Јошаници и 

Паунцима, житељи српске и повратници бошњачке националности забринути су 

за своју будућност, уколико дође до градње хидроелектрана. У одбору против 

градње ХЕ Паунци истичу да би многе куће би биле потопљене, као и 

најплоднија земља, али и православно и муслиманско гробље које се налазе 

једно уз друго. Начелник Крсмановић истиче да неће посустати у борби за 

интересе свих грађана Фоче.  

 Што не праве хидроцентрале на италијанским и швајцарским брзим рекама, има 

их, нису ни издалека тако лепе као Тара и Дрина, али имају сличан 

хидроенергетски потенцијал? Неће, чувају своје природне лепоте и екологију.  

 А знају поједине површне тајкуне Балканце да су лакоми на мито и масне 

провизије, продаће за паре и оца и мајку, и отаџбину. Хоће да нам униште наше 

природне лепоте, да уназаде нашу екологију, да уништавају пољопривреду, да 

зауставе економски туристички развој у овој регији, да терају становништво са 

села и ван земље, желе распамећене да нас олеше и унакараде као да смо 

најобичније будалетине. И да нам унаказе идентитет, да нас обесхрабрују и 

уназађују у сваком погледу. 

 Хоће да у Србији јачају тајкуне мафијаше да нас изнутра дотуку преко њих. 

 НЕ ДАЈМО ДРИНУ, НЕ ДАЈМО СРБИЈУ, НЕ ДАЈМО РС, НЕ ДАЈМО ЦРНУ 

ГОРУ, ПОЗИВАМО ФЕДЕРАЦИЈУ БХ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖИ, ЈЕР И ОНА 

ИМА ЈЕДАН ДЕО ДРАГУЉА ДРИНЕ. 

 У распамећеној Србији која не уме да води политику заштите својих виталних 

интереса, чији поједини званичници се не разумеју у екологију, међународну 

политику, који не познају историју, који резонују ПОСЛЕ НАС ПОТОП, који су 

пре свега заслепљени масним провизијама- је све могуће. 

 НЕ! Сви се удружимо у борбу за спас средњег тока Дрине. Ако изграде ХЕ, ми 

више нећемо имати наш завичај!.  

 Предлажемо да се оснује ОДБОР ПРОТИВ ГРАДЊЕ ХЕ У СРЕДЊЕМ ТОКУ 

ДРИНЕ. Придружите нам се! СПАСАВАЈМО НАШ ЗАВИЧАЈ -ПОСЛЕДЊИ ЈЕ 

МОМЕНАТ! 

  

 Документ број 418 

 . 
 -6 фебруар 2013.године. Томислав Крсмановић    

 Покрет за заштиту људских права, председник.  Тел.3411829 ; Моб тел-063-3094176; 

Pokret@eunet.rs. Википедија. Архив САНУ. 
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 ПРОЦЕСУИРАЊЕ  ПОЈЕДИНИХ ТАЈКУНА- ТРЕТМАН СИМПТОМА. ТРЕБА 

ЛЕЧИТИ БОЉКУ: КОРУМПИРАНО СУДСТВО.  

  

 Хапшење Мишковића и још неколицине тајкуна, процесуирање Бекоа и 

потерница за Шарићем , су дејство на симптоме.  

  

 Потребно је излечити бољку: КОРУМПИРАНО СУДСТВО. 

  

 Јер, њихово процесуирање неће ништа променити на боље. Из простог разлога 

јер је бројка преступника огромна, Србија је преплављена у свим сферама и 

сегментима, од врха до дна, свакојаким крвопијама и дерикожама, оним који су 

се обогатили на незаконит начин, лоповима, провалницима, рекеташима, 

шверцерима, па све до примитивних свакодневних свугде присутних силеџија 

који многима загорчавају живот, или истинских убица, скривених `` тајних 

манипуланата``, макроа....  

  

 Овако чинећи, било би приведено правди само неколико деликвената , а безброј 

свакојаких неспутаних криминалаца би остао несанкционисан, и охрабрен: 

ШТО ДИКЛА ТО НАВИКЛА. 

  

 Док се не заведе ред у судству Србије, нема изласка из кризе. Добро је познато, 

да уколико у једној држави нема казне за оне који крше закон, бујаће безакоње и 

криминал.  

  

 А то се управо дешава деценијама у Србији. Србија је у истинској агонији и 

растакању управо  због тога. 

  

 Зато, уколико се приведе правди неколико преступника, тиме се неће ништа 

постићи. Неопходно је лечити бољку. Уместо деловања на кијавицу, потребно је 

енергично сузбити запаљење плућа.  

  

 А Србија болује од много теже бољке, него ли што је то запаљење плућа. 

  

 Најопаснији организовани криминал чине судије у Србији. Ако актуелна власт 

стварно и искрено жели да спасе Србију из амбиса, прво треба да почне да 

приводи правди неправичне судије. Ако то не уради, онда се све своди на –трла 

баба лан, да јој прође дан. У данашњој Србији се ћути о суштини кризе: О 

ПРАВОСУЂУ СРБИЈЕ. 

  

 Адвокати притвореног Мишковића су изјавили дословце:'' У јавности се свашта 

протура, а када крене судски поступак, на крају се установи да нема доказа''.  

  

 Тачно, јер је судство корумпирано и све забашури. Испада да су тајкуни невини. 
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 Док се не заведе ред у правосуђу Србије и судије не почну да суде правично, 

Србији нема воскрснућа из дубоког вишедеценијског посрнућа. 

  

 Нова власт је изјавила по устоличењу да је судство за време демократа пало на 

врло ниске гране: МИ ЋЕМО ЗАВЕСТИ ПРАВДУ ЗА НАРОД.  Али досада није 

дошло  до било каквих помака: судије растежу и досуђују неправично као и 

раније, за време Тита, Милошевића и демократа. 

  

 Неко ће рећи: треба новој власти оставити времена, не може све доћи преко 

ноћи. 

  

 Деценијама вараним  грађанима не требају олака обећања, они траже правду, 

они немају времена да чекају. ОБЕЋАЊЕ ЛУДОМ РАДОВАЊЕ. 

  

 Актуелна процесуирања појединцима тајкунима ће се по свој прилици свести на 

делимична поравнања са појединим од њих, а остаће некажњени безбројни они 

који су Србију опустошили и унесретили.  

  

 Народ ће то на крају исправно оценити као маркетиншку димну завесу  која је 

имала за циљ да помпезнло скрене пажњу са круцијалних проблема који море 

ову земљу, да ојача актуелну власт'' спаситеља'', и да привуче симпатије гласача 

на брзо исфорсираним новим будућим изборима, да тако по други пут запечати, 

и овековечи, своју власт. 

  

 Уместо симптоматског третмана, Србија треба да заведе правично судство.  

  

 Једино то може спасити Србију од убрзавајућег самоубиства 

 

  

Документ број 419. 

 -11 фебруар 2013.године.                                

 Томислав Крсмановић 

 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; Станка 

Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.063-3094176;  

 Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 

  

 Господину Николи Селаковићу, министру 

 Министарство правде Србије 

 Поштовани господине Селаковићу, 

  

 Дозволите да Вам се обратим као деценијски борац за поштовање закона, 

председник Покрета за заштиту људских права, добитник међународних 

признања,и писац,са захтевом да интервенишете у границама Ваших 

http://www.isil.org/
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овлашћења и могућности, да моја ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ поднета 

1993 године, буде приведена крају, и то уз поштовање закона и начела 

правичности. 

 Мене је поводом мога недавног сличног обраћања обавестио 31.1. 2013 године 

господин Данило Савковић из КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ,да 

ће предузети кораке који се налажу да моја ТУЖБА добије правичан епилог 

кроз одговарајуће мере у Вашем ресору.  

 Ви сте изјавили почетком септембра да је стање у нашем правосуђу лоше, и да 

је правда постала теже доступна грађанима, да је криза кулминирала у 

последње три године.И да ће новоизабрана власт стање поправити.Ова Ваша 

изјава охрабрује, убеђен сам да је искрена. Земља може изаћи из убрзаног 

колапса, када се спречи узрок. То значи да би се земља спасла треба као 

задатак број 1 да буде хитно успостављање институција правне државе, да 

заживи правично судство. 

 Због вишедеценијских политичких прогона насталих по основу мојих 

филозофских, моралних и духовних убеђења, због ненасилног израженог 

мишљења и залагања за демократију, због последично насталих тешких 

повреда мојих законских права, тортура и штета које су из тога проистекле, 

што се тиче материјалних последица, претрпљеног душевног бола,страха, 

угледа, нарушавања здравља,што се види из приложених доказа ,докумената и 

сведока у тужби,и приложених података на диску БЕЛЕ КЊИГЕ у прилогу, 

позивајући се на уставне и законске одредбе о праву на накнаду штете, сам се 

обратио Првом општинском суду у Београду Тужбом за накнаду штете дана 

28.4.1993 године, против Републике Србије и Републике Југославије. А због 

преко две стотине кривичних деликата и узрочно-последичних штета, 

почињаваних према мени континуелно од стране органа тужене у временском 

периоду од 1974 ( односно 1963 године) до дана тужбе. Након реформе 

правосуђа предмет је дат у надлежност Вишем суду у Београду 

П.бр.2228/2010, који је моју нову тужбу од 12.10.2010 одбио17.11.2010 године. 

Моја Жалба Апелационом суду у Београду на пресуду Вишег суда П.бр. 

2228/2010 од 17.11.2010 године је поднета 03.02.2011 године. Апелациони суд 

у Београду је дана 13.12. 2012 године донео одбијајућу пресуду. Ревизија 

Врховном касационом суду против Пресуде Апелационог суда у Београду 

Гж.бр.1321/11 од 13.12.20011 године, је поднета дана 01.03.2012 годин,која је 

одбијена од стране Врховног касационог суда Рев 386/12.дана 04.07.2012 

године. 

  

            Дана 1.10.2012 године сам се обратио Уставном жалбом Уставном суду 

Србије, који још није донео одлуку. (Уж./7489/2012). 

 Имаћу ускоро 77 година, заслужан сам грађанин, уместо да живим у миру и 

уживам плодове мога рада,овај врло стресан и скуп маратонски судски процес 

за накнаду штете се растеже ево већ скоро 19 година. Мени су припадници 

организованог криминала деценијама упропашћавали живот, и наносили ми 

огромне штете, и материјалне и нематеријалне. Моји приходи су врло 

скромни. ( 30.000), у дуговима сам, мој 31 годишњи син грађевински техничар 

је без запослења. Моја сестра Нада ( 1936-2010), је умрла у нељудским 

околностима, разболела се од тешке болести ( прошла као и многи данас у 

Србији посрнуле медицине, кроз свакојаке медицннске арбитрарности и 

душегупке), њена пензија је износила свега 4.000 динара, зато што њена 

Ауторска агенција забавне музике није уплаћивала доприносе скоро 20 
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година, нису хтели да је приме на лечење које јој је било неопходно,неки су 

отворено тражили новац.Надина ћерка Валерија (1980) је без сталног 

запослења и издржава ћерку од 19 година, ученицу( мужа су јој недавно убили 

криминалци на радном месту обезбеђења).Мој брат Милић( 1939),пензионер, 

има пензију свега 13.000 динара, јер је и он био жртва прогона.  

 Уместо да поступи по закону удружени криминал растеже, опструира, све са 

циљем да ме стресовима уклони тихо без пресуде и пуцња , или уз шкрипу 

аутомобилских кочница, или прибегавајући свемогућим медицинским 

злоупотребама.  

 Народ очекује своју правду и дела,а не речи.Уколико они који су били жртве 

терора и пљачки не буду рехабилитовани и обештећени, уколико све остане на 

недовршенм обећањима,то би била национална трагедија широких размера. 

Јер би у темељима будуће државе били зазидани превара, лаж, пљачка,у 

подрумима такве државе њени темељи би убрзано трулили у крви и сузама 

милиона унесрећених људи.Таква држава не би имала никакве будућности, 

била би осуђена унапред да убрзано тоне и на растакање. 

 Остатак живота желим да проведем пишући књиге и развијајући туризам у 

завичају на Дрини ( Општина Љубовија).Забринут сам евентуалним 

ускраћивањем суда да испоштује моја права из накнаде штете. Зато јер би ме 

то нагнало да се свим својим знањем и енергијом, више него икада, борим за 

моја права. А на радост свих оних који ће то једва сачекати да нас опет 

завађају. Уместо да радимо за опште добро. 

 Дозволите да Вам предочим да се у Одељењу за надзор рада судова при вашем 

министарству налази целокупна судска документација у вези овога досијеа. ( у 

прилогу диск са Белом књигом Тужба за накнаду штете, и још три беле књиге-

Опструкције интернета,Полицијска малтретирања и Здравље). 

 У нади да ћете предузети мере да ова Тужба сада добије законит и правичан 

завршетак. Очекујући Ваш одговор.  

 С'поштовањем.Томислав Крсмановић. 
  

Документ број 420. 

  

 -7 март 2013-године. ТомиславКрсмановић: РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Уж./7489/2012- УСТАВНИ СУД ПРЕДСЕДНИКУ УСТАВНОГ СУДА 

 

 

 

http://www.ustavni.sud.rs/
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 Поштовани, 

 Пред Уставним судом се води поступак по мојој Уставној жалби 

(Уж./7489/2012) у вези моје Тужбе за накнаду штете,коју сам поднео вашем 

суду 1.10.2012 године. 

 Дозволите да Вам предочим да овај судски поступак траје од 1993 године,у 

међувремену сам недавно рехабилитован Решењем о рехабилитацији Вишег 

суда у Београду ( Рех.број 82/10) од 13 децембра прошле године , уручено дана 

13.2.2013 године, исто је достављено 14 фебруара ове године Уставном суду 

Србије. 

 Господин Никола Селаковић је изјавио јуна прошле године да је судство 

затечено у жалосном стању , и да тек треба порадити да заживи правна држава. 

То значи да мој судски спор за накнаду штете који траје од 1993 године, се није 

одвијао у регуларним и законитим условима. Моја Ревизија је одбијена од 

стране Врховног касационог суда, чија председница Наташа Месаровић сада 

треба да буде смењена због почињених незаконитости .  

 У претходним решењима судови су одбијали наводе моје Тужбе за накнаду 

штете образлажући : нисам претрпео штете, држава није кршила моја права и 

стога није надлежна и дужна да исте надокнади, истичући недостатак правне 

легитимације или застарелост. У Решењу о рехабилитацији Вишег суда у 

Београду Рех.број 82/10 од 13 децембра, изричито се закључује да сам ја био 

жртва незаконитих политичких прогона од стране државе, и да су ништавне све 

формалне и неформалне одлуке истичући какве су све последице настале по 

мене све до данашњих дана, што се тиче насталих имовинских и других штета. 

 Имајући у виду да сам рехабилитован, као и наведене изјаве и податке о стању у 

судству, и у предмету, логичан закључак је да су досадашње судске одлуке о 

мојој тужби за накнаду штете мањкале суштински у законитости.  

 И да је сада дошао прави моменат да се донесе пред Уставним судом у Београду 

правична и ургентна одлука по питању моје Уставне жалбе (Уж./7489/2012).. 

Време је да се заврши овај судски поступак који траје од 1993 године. 

 Очекујући од Вас да допринесете правичности судске одлуке, и окончању 

несносне психичке тортуре која због овога траје већ скоро 20 година, слободан 

сам да Вас обавестим да ми организовани криминал наговештава да ће моја 

Уставна жалба бити одбијена, од стране Уставног суда, упркос јасних 

аргумената да је чињенично стање на мојој страни. 

 Забринут због оваквих претњи наставком флагрантног безакоња, предочавам 

Вам да иза таквог евентуалног незаконитог исхода могу стајати само снаге 

мрака ( организовани криминал), које би тако чинећи, желеле да ме изазову 

против коалиције на власти, и правосуђа, са циљем рушења истих структура, 

завада и стварања метежа и хаоса у Србији. ( Видети податке о мени на : 

ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org. Архив САНУ , Покрет за заштиту људских права.-

председник)  

 Са жаљењем Вас обавештавам да ја имам 76 година, у дуговима сам, али ћу још 

имати снаге да се изборим енергично и успешно до краја уколико би на овај 

начин опет била угрожена моја права по овом основу. 

 Да ли данашњој Србији треба копање ратних секира? Нама у Србији данас 

уместо тога требају исправне процене, мирење и слога.  

 Ово све истичем да у случају поновне незаконите одлуке, која би ме бацила у 

оправдан гнев, неко опет може рећи да сам ја вечити бунџија и рушитељ.  

http://www.isil.org/


2755 
 

 У нади да ће бити донета законита одлука, и да ће бити предупређена оваква 

еволуцију и ново уношење рушилаштва и завада, које трају деценијама 

 .  

 У потврдном, изјављујем да желим да се у потпуности повучем у миран живот, 

и дефинитивно и потпуно престанем да се бавим људским правима и 

политиком, да се посветим развоју туризма у родном крају на Дрини ( општина 

Љубовија) и писању књига које никога појединачно неће стављати на увид. 

 Да ли ћу ја постати бунтовник и бескомпромисни рушитељ власти, или 

пензионер који води миран и повучен живот у интересу Србије и њених грађана, 

зависи управо од оних који буду донели одлуку у мојој Уставној жалби?.  

 Молим Вас да у границама Ваших овлашћења и компетенција дејствујете да 

Уставни суд овога пута донесе правичну одлуку. 

 С'поштовањем. 

 Томислав Крсмановић. 

  

Документ број 421. 

  

 Покрет за заштиту људских права, председник, тел.3411829; моб.тел.063-

3094176; Books@.... Википедија. 

 Господин Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих 

послова Србије. 

 НАСТАВЉАЈУ СЕ ОПСТРУКЦИЈЕ МОГА КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА- 

РАЗБОЈНИЧКИ ПОСТУПЦИ МУП-а Србије. 

 Позивам се на моје претходне поднеске, да ли то ваше службе настављају да 

опструирају мој рад на компјутеру и интеренту, чиме ми је драстично угрожено 

право на употребу компјутера и интернета. 

 Упркос провера од стране стручњака, провајдера, провера техничке 

исправности, уграђивања програма против вируса, провера да вируса нема, 

настављају се сметње које се састоје: 

 -повремена блокирања-кочења система, сваких пола сата 

 -нарочито је стресно онемогућавање нарезивања дискова ( ја сам писац књига у 

електронској верзији) , сваки други покушај ( један од два)нарезивања бива 

онемогућаван, и диск упропашћен 

 -повремено се измешају редови и друге свакодневне учестале сметње. 

 Што проузрокује стрес, трошкове, губитак времена, енергије и новца. 

 Ни у ком случају се не ради о техничким сметњама услед несавршености 

апарата, сметње су истинске опструкције о којима сам вас обавештавао већ дуги 

низ година ( доставио сам вам БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА 

КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА), на сличне опструкције се жале и други 

грађани и јавни посленици, они су покретали петицију коју су подржали бројни 

угледни интелектуалци. 

 Овакве злоупотребе су акт флагрантног безакоња, истинско разбојништво, и 

доказ су да је Србија једна од ретких земаља у свету, где не постоји слободан 

приступ интернету и раду на компјутеру. 

 Уместо да се баве криминалцима и тиранијом над Србима на југу Србије, 

судијама које крше закон и мафијашима који слободно и несметано 

комуницирају интернетом кујући планове незаконитих поступака- они се баве 

поштеним грађанима који се управо боре против вршљања криминалаца. 

mailto:Books@...
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 Овако чинећи се бламирају  у јавности, поготову јер сте ви лично, А.Вучић и 

Т.Николић мени ускраћивали права на употребу телекомуникација, док сте били 

на позицијама власти у Милошевићевој влади.  

  

 Уместо крајње скромности и понизности и разумевања за грађане у овим 

тешким, сложеним временима, који су изложени добро познатим поступцима од 

стране међународне заједнице и домаћег криминала,  неке  је фикција власти 

опила. Оваквим штеточинским поступцима се радује непријатељско гео-

окружење кажу : ''Оне који се боре пр отив нас, не треба ми да ућуткамо-то чине 

они у Србији'').  

  

 У нади да ћете дати налог да надлежне службе прекину да ми сметају у моме 

раду на компјутеру. 

 Томислав Крсмановић.  

 

Дпкумент бр пј 422. 

-12 март 2013 .године. Покрет за заштиту људских права 12.3.2013.год. 

 Станка Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.063-3094176;  

 Тел.3411829.Pokret@....  

 Професор Славица Ђукић-Дејановић, миниистар  

 Министарство здравља Србије. 
  

 ИЗАЂИТЕ ПРЕД ГРАЂАНЕ И ЈАВНОСТ СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА О 

АФЛАТОКСИНУ. 

 Грађани Србије су не само у врсти панике и бриге за здравље и животе своје 

деце и њих самих, него се налазе у тоталној конфузији и необавештености о 

чињеничном стању у вези присутности канцерогеног афлатоксина. Утолико пре 

што рак хара Србијом, ретке су породице које му нису платиле данак. 

 Дужност надлежних државних органа, пре свега вашег Министарства, је да 

утврди чињенично стање, да грађане благовремено обавести, и да најхитније 

спроведе ефикасне мере заштите здравља грађана.  

  

  

  
          Структура афлатоксина. 

  

 Грађани Србије су не само у врсти панике и бриге за здравље и животе своје 

деце и њих самих, него се налазе у тоталној конфузији и необавештености о 

чињеничном стању у вези присутности канцерогеног афлатоксина. Утолико пре 

што рак хара Србијом, ретке су породице које му нису платиле данак. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Aflatoxin_b1_3d_structure.png
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 Дужност надлежних државних органа, пре свега вашег Министарства, је да 

утврди чињенично стање, да грађане благовремено обавести, и да најхитније 

спроведе ефикасне мере заштите здравља грађана.  

 Изволите одговорити на следећа питања: 

 - Да ли параметар Србије о присутности ове материје ( 0,4) гарантује заштиту 

здравља? 

 - Да ли је мерило ЕУ ( 0,04) доказ да је параметар Србије ( 0,4), опасан по 

здравље грађана Србије ? 

 -Наведите имена произвођача млека у којима има недозвољених количина 

афлатоксина, и оних у којима нема афлатоксина? 

 -Да ли сада у продаји има зараженог млека? Од којих произвођача? 

 - Од када датира по здравље повећано опасно присуство афлатоксина у млеку? 

Код којих произвођача? 

 -Уколико датира дуже, зашто то није раније регистровано? 

 -Ко су кривци? Нису криви само највиши државни органи, него и све надлежне 

државне установе до најнижих општинских нивоа? А пре свега они који такво 

млеко нуде тржишту? Није довољно спровести смене појединаца у 

министарствима, него покренути судске опступке против сваког произвођача 

контаминираног млека, јер су ОНИ ПРАВИ КРИВЦИ. 

 -да ли оваквих , и сличних, токсичних материја има и у другим производима?  

 --шта надлежни државни органи чине да више не буде продаје зараженог млека? 

 -како грађани треба да се понашају у оваквим околностима? 

 Прави кривци су безобзирни трговци млеком, који само воде рачуна о заради, а 

не о квалитету и здрављу оних који троше њихове производе. Ови 

франкенштајни су нанели штете здрављу милионима невиних незаштићених 

грађана Србије. То су исти они ''вични капиталисти'' који су покрали о 

опљачкали Србију, стекли су своје богатстсво не својим радом и способношћу, 

него кршећи закон. Лако је се тако богатити. 

 Држава треба НАЈХИТНИЈЕ да уклони заражене прехранбене производе из 

продаје, да спречи даљу производњу опасне хране, да приведе правди 

виновнике и да их најригорозније казни. 

 Уколико тако не поступи ( а не ради се само о млеку), Србија ће бити 

претворена у посед Доктора Менгелеа, у простор Страшног суда, што већ и сада 

делимично јесте. Становништво Србије је остарело, болесно, ослабљеног 

имунитета, изложено деценијским разорним стресовима, изгладњивању. Већини 

је ослабио имунитет.  

 А дејство канцерогеног афлатоксина на овакву здравствену подлогу може бити 

врло изражено ( или је већ јако присутно дуже времена , јер ми не знамо од када 

овај отров постоји у намирницама?). 

 Изнурено и снемоћало становништво није у стању да брани своје територије, да 

привређује, а што има своје последице на наталитет. Још нешто врло битно: 

такво обеспомоћено становништво није у стању да се избори против пљачки 

тајкуна, за лустрацију, реституцију, обештећење, за своја угрожена права пред 

судовима. Србија је вештачки створен рај за домаће мафијаше и оне који желе 

да нам снемоћалим отимају територије. 

 У нади да ће ваше министарство поступити одговорно и допринети чувању и 

спасу здравља нације. 

  

 13 марта 2013.гпдине Папска кпнклава  изабрала аргентинскпг кардинала  Хпрхе 
Марип Бергпглип ппд именпм Фраоп - први ваневрппским папа пд Сиријца Гргура III 
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(731-731), први из западне и јужне хемисфере, први језуит. Али и пп пцу и пп мајци син 
италијанских исељеника.  

Дпкумент брпј 423. 

 
-18  март 2913.године. Томислав Крсмановић: Покрет за заштиту људских 

права, председник. Тел.3411829; моб.тел.063-3094176; bo...@eunet.rs 

<mailto:bo...@eunet.rs>; www.isil.org.Vikipedija; АРХИВ НУ. 

 

*ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ* 
 

     Обавештавамј авност да сам из ложен ИСТИНСКОМ ЛИНЧУ, к ао и мој и 
     нај ближи сродници, драст ичним уск раћивањима мој их зак онск их права, 
     што се т иче личне безбедност и и имовинск е сиг урности, свак одневним 
     прет њама, провок ациј ама, узнемиравањима и заст рашивањима. Што 
     поприма одличј а вишег одишње несносне и по здравље разорнет ортуре. 
 

     А шт о се састој и: 

 
     -већ 19 г одину водим судск и спор з а нак наду штете, мој  захт ев ј е 
     неосновано одбио и Уставни суд Србиј е. 
 

 

     -Виши суд притешњен чињеницама ниј е имао к уда, па ме ј е 
     рехабилитовао 2012.г одине. 
 

 

     -Комисиј а за нак наду штете Минист арства правде Србиј е ј пщ није рещила 
мој  Захтев за нак наду штете к ој и сам поднеопоосновуРешења о 
рехабилит ациј и. 
 

-22 друг ог  Априла2000 г одине орг ани полициј е су запленили мој у личну 

истраначк уархиву, к ој ом прилик ом ј е дошао велик и к амион и однео 

ог роман материј ал, из међу ост алог а, нек олик о хиљада досиј еа жалиоца, 

четири хиљаде примерак а нових к њиг а, рук описе двадесет мој их 

необј ављених к њиг а, велик и број  личних необј ављених научних радова, 

врло бог ату личну преписк у са поз натим личностима, политичарима, 

научницима, к њижевницима, фот ог рафиј е, драг е успомене.Мени ј е т ак о 

отето све што сам стварао цео живот, т о ј е брисање памћења, монструозан 

духовни з лочин. Упрк оспредузетих радњи у сарадњи са адвок ат ом, и свих 

потребних зак оном предвиђених благ овремених и примерених поднесак а, уз 

очиг леднедок азе и сведочења сведок а, Први општинск и суд уБеог раду (XИXП 

2082/2000, XИX П 2083/2000) и Чет врти општинск и суд у Беог раду раст ежу 

све до данас, архива ј ош ниј е враћена ( ИВ Општ инск и суд Посл.бр.И-ИИИ-

ИИ99/02-ВИ.цy.1361/03). 

 

-П*олициј ск а управа г рада Беог рада ј е учест ало пок ушавала од 2008 

до 2012 г одине, да ме насилно спроведе на неог раничено време 

у психиј атриј ск у установу зат вореног  т ипа, `` з ато што тражи обештећење 

и узнемирава ј авност``* 

 

-изложен сам перманентним, свак одневним, врло стресним и 

узнемиравај ућим к рај ње дрск имопст рук циј ама у раду на моме личном 

mailto:bo...@eunet.rs
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рачунару. Што су разбој ничк и ак ти к ој и имај у за циљ производњу 

свак одневног  врло инт ензивног , и по з дравље раз орног  ст реса. 

 

*-пут ем т елефона, или на мој у емај л адресу, или дрск им провок ациј ама 

на ј авним местима,су ми повремено упућиване увреде, к левете, па све 

до претњи смрћу, здрављу, од стране пој единаца, или г рупе к риминалаца.* 

 

-саботажа мог а рада у раз вој у туризма у мом родном к рај у, у 

Општини Љубовиј а, средњи ток Дрине, Србиј а. 

 

-- мој а бивша супруг а Алек сандра Крсмановић Пешић ( 1936) ек ономист а 

у пензиј и,пот иче из полит ичк и прог ањане породице к ој ој  ј е после 

Друг ог  светск ог  рата одуз ета имовина, и чиј и сродници су постали 

жртве децениј ск их политичк их прог она, била ј е испит ивана од орг ана 

полициј е, излаг ана претњама, уценама. Сада ј е ск оро непок ретна, тешк о 

оболела, без довољних средстава з а лек ове и живот. Живи у породичној  

зај едници самој им сином Миланом (1981) к ој и ј е незапослен.Милан ј е 

так ође био жртва прог она, иак о ј е млад, атлета, има к оефициј ент 

интелиг енциј е 120, онемог ућено му ј е добиј е радно место у партиј ск ој  

држави г де се запошљава по партиј ск ој  припадности, изложен прет њама и 

провок ациј ама. Обадвој е живе у данашњој  Србиј и у опсади, морам да се 

старам о њима, и да их финансиј ск и помажем, а мој а пенз иј а ј е врло 

ск ромна и у дуг овима сам. 

 

.сест ра Нада Крсмановић ( 1936-2010) ј е страдала упоредо са 

целом породицом,износ њене пензиј е пред смрт ј е био свег а 4.000, оо 

динара, ј ер ј ој  њена радна орг анизацј а Аг енциј а аут ора забавне мзик е, 

ниј е уплатила 17 г одина радног  ст ажа,цео живот ј е т рпела 

шик анирањапоретк а у вези професиј е и на друг е начине. Преминула ј е у 

к рај ње нељудск им ок олност има, здравст вене установе су одбиј але да ј е 

хоспитализуј у, да ј ој  дај у непходну медицнск у нег у, рук оводиоци болница 

су тражили мито. 

 

-брат Милић Крсмановић, пензионер, сада прима пензиј у у износу 

од 16.000, 00 динара, г одинама био нез апослен к ао ` морално-

полит ичк и неподобан``. 

 

** 

 

ДОКАЗИ: 
 

-http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE; --- 

 

-http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA. 

 

-http://enlite.org/bela/04.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 

 

-БЕЛА КЊИГА О СМЕТЊАМА У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА-

http://enlite.org/bela/03.doc. 

 

-http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE 

http://enlite.org/bela/01.doc-BELA
http://enlite.org/bela/02.doc-BELA
http://enlite.org/bela/05.doc-BELA
http://enlite.org/bela/04.doc
http://enlite.org/bela/03.doc-BELA
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-http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU 

 

 

     На делу су  мет одично дуг от рај но замарање, произ водња ст раха и 
     стреса, финансиј ск о исцрпљивање, узимање времена и енерг иј е. 
 

     За време Друг ог  свет ск ог  рат а уст аше су пок лале двадесетак  мој их 
     сродник а, двој е ј е убиј ено маљем у Јасеновцу на Светог  Саву 
     ј ануара 1932.г одине, зај едно са Јевреј има,мој и су спашавали 
     Јевреј е од Холок ауст а. Исте те снаг е мрак а су наст авиле да прог оне 
     мој е блиск е после Друг ог  светск ог  рата, шт о се дешава и данас. 
 

Свак о к о познај е овак ве з лоупотребе, врло добро му ј е познато да 

ак о т рај у дуг и низ г одина, да проузрок уј у перманетан и по з дравље 

разоран стрес. 

 

Кој и ј ак о пог одуј е пој ави психосоматск их и друг их лак ших или 

тешк их орг анск их и душевних обољења.Када ј е 

стресно<http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%81_%28

%D0%BC%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29>стањепродужено, к ад 

суендок рини<http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BA

%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BC>инервниси

стем<http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BC>сувише дуг о из ложени 

хиперфунк циј и, природно ј е очек ивати да ће се створити услови з а 

настанак поремећај а 

уорг анизму<http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC>. 

 

Под деј ст вом психосоциј алних стресора, ук аз уј у број ни подаци, 

настај у несаница, нервна напетост, слабљење имунск ог  система, 

к ардиоваск уларне болести, чир у стомак у, диј абетис, мождани и срчани 

удар, психофизичк а и свак а друг аизнуреност, до потпуне слабости и 

функ ционалног  исцрпљивања, к олапсаорг анизма. 

 

Охоли и сурови починиоци врло добро з нај у к олик о ј е раз оран стрес, 

и к ак ве су њег ове пог убне последице по орг анизам. 

 

Зато то и чине. 
 

Стрес ј е данас у Србиј и подмук ли разбој ник-убој ица, удружен са 

друг им подмук лим починиоцима, ј е невидљиви масовни убица. Стрес ј е 

Србиј у облепио читуљама . Смањуј е ј е из дана у дан. 

     Што у ст варности,у моме случај у, поприма обележј а пок ушај а т ихе 
     лик видациј е- без пресуде и пуцња, без увида шире ј авности. 
 

То ми се чини зат о шт о захтевам : обештећење за претрпљене 

децениј ск е прог оне од 1974 г одине ; з ато шт о сам поднео захтев за 

рехабилит ациј у; водим поступак за повраћај  одуз ете архиве, и заплењене 

имовине оцу мој е мај к е пок ој ном Василиј у Поповићу, вредну нек олик о 

милиона евра; ист упам у ј авности прот ив свих оних к ој и к рше зак он, и 

http://enlite.org/bela/06.doc
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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делај у против инт ереса државе и њених г рађана. А првенствено и 

суштинск и, зато штосаминт елек туалац, припадник већинск ог  народа. 

 

Да будем отворен: овак о ј е са већином г рађана Србиј е. У Србиј и 

одј ек уј у к анонаде нечуј них масовних ег зек уциј а 

 

Србиј а нестај е. 
 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ,А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ. 
 

Грађани Србиј е су так о подмук ло онеспособљени да бране териториј е, 

да привређуј у, и да се расплођавај у. 

 

Побеђени су без обј аве рата. 
 

*Одг оворност за мој е здравље сносе наведени починиоци, мног и 

су преминули превремено, али ј ош има ратоборних и острашћених 

пој единаца, иак о су махом оболели. * 

*Снаг е к ој е г убе ће бити зак опане. * 
 

Нас прог оне прек о овдашњих распамећених они к ој и носе з нак `` U``,т о 

ј е вишевек овна уј дурма `` DIVIDER ET IMPERA``, к ој а 

век овима производи``MAGNUM CRIMEN``. Звађају браћу Србе и Хрвате. 

 

``Што к од паметног  постиг не разум, к од будале постиг ну батине``.. И 

ми имамо право да се удружимо-JOIN INSTEAD TO OPPOSE. 

 

*Имамо право на самоодбрану. Имамо заштиту. * 
 

** 

Документ број 424. 

 -22 март 2013.године. Напад на моје здравље, да не добијем 

обештећење.  
 Томислав Крсмановић  Покрет за заштиту људских права,председник. 

 Станка Пауновића 70, 11090-Београд. Моб.тел.063-3094176;  

 Тел.3411829.Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 
  

 Професор психијатар госпођа Славица Ђукић-Дејановић, министар 

 Министарство здравља Србије. 

  

 Поштована госпођо Ђукић-Дејановић, 

  

У аташменту:БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 

  

http://www.isil.org/
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 Дозволите да Вам се обратим као деценијски борац за поштовање закона, 

председник Покрета за заштиту људских права, познат по својим 

расветљавањима злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, добитник 

међународних признања, и писац, са намером да Вас упознам са недозвољеним 

угрожавањима мога здравља.Захтевам од Вас да се упознате са садржином овога 

дописа и да му дате адекватан наставак у границама Ваших овлашћења и 

могућности 

  

 Дозволите да Вас потсетим на чланове Устава Србије 24 (Неповредивост 

физичког и психичког интегритета: Физички и психички интегритет је 

неповредив. 

Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем 

поступању ) и 68 ( Свако има право на заштиту свог физичког и психичког 

здравља), на законе и подзаконска акта који регулишу ову материју, и обавезе 

Владе Србије које проистичу из поштовања међународних правних аката и 

конвенција које се тичу поштовање права на здравље. Према Светској 

здравственој организацији:Академска је заједница пружила доказе о штетности 

по здравље појава као што су сиромаштво, низак социјални градијент, социјална 

изолација, и друга, и разјаснила да на људски живот и здравље не утичу 

искључиво обележја појединца (генетска и понашајна) него да пуно снажнији 

учинак на њихово здравље остварују обележја социјалне групе којој припада и 

утицаји окружења( друштва). 

 Позивам се на :БЕЛУ КЊИГУ O ЗДРАВЉУ, на диску у прилогу ( на истом 

диску се налазе још три беле књиге: ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ, БЕЛА 

КЊИГА О ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА и.БЕЛА КЊИГА О 

ПОЛИЦИЈСКИМ МАЛТРЕТИРАЊИМА). . У овим досијеима се налазе врло 

детаљни подаци о тешким злоупотребама са мојим правима , што све траје дуги 

низ година, и има између осталога, за циљ здравствено изнуривање.  

 На делу је стратегија изнуривања, осиромашења, узимања времена и енергије, 

опасан атак на моје здравље и виталност. Удружени криминал на очиглед 

јавности покушава да ме уклони тихо без пуцња. Да ме тако тихо елиминише 

као жалиоца. Да тако будем онемогућен да се изборим за моја права , која се 

тичу мојих судских поступака за накнаду штете, и реституцију.  

 Ова БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ има за циљ да кроз приказивање података, 

аргумената и сведока, разобличи злочиначки пројекат уништавања мога 

здравља који траје методично и програмирано од 1963 године.  

 Нажалост, слично је са већином грађана. 

 Желим да расветлим ову мрачну УЛИЦУ ДУГЕ МРЖЊЕ, и да ставим 

државним органима и свима онима којима је стало до поштовања закона и спаса 

Србије, податке о узроцима катастрофално лошег здравља нације, о трагедији 

која је задесила наш народ и наше здравство.  
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 Представници Ваше страначке коалиције су изјавили почетком септембра да је 

стање у нашем правосуђу и друштву лоше, и да је правда за време владавине 

демократа постала теже доступна грађанима, да је криза кулминирала у 

последње три године.И да ће новоизабрана власт стање поправити.Оваква изјава 

охрабрује, желим да се надам да је искрена.  

 Земља може изаћи из убрзаног колапса, када се спречи узрок.А то су масовно и 

драстично неометано кршење закона и невиђена деструктивност починитеља.  

 Знајте да је деценијама обмањиван народ врло неповерљив, и године. 

 Народ очекује своју правду и дела,а не речи.Уколико они који су били жртве 

терора и пљачки,не буду рехабилитовани и обештећени, уколико све остане на 

недовршенм обећањима,то би била национална трагедија широких размера. Јер 

би у темељима будуће државе били зазидани превара, лаж, пљачка,у подрумима 

такве државе њени темељи би убрзано трулили у крви и сузама милиона 

унесрећених људи.Таква држава не би имала никакве будућности, већ би 

убрзано тонула и растакала се. 

 Очекујући Ваш одговор.  

 С'поштовањем. 

 Томислав Крсмановић 

   

  

 Документ број 425 

 

 -23 март 2013 .Tомислав Крсмановић: ОТКУД ТОЛИКИ  ИНТЕРЕС ЗА 

ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ? 

  

 Генетски модификована храна, афлатоксин у млеку, увоз трулог меса и рибе, 

загађен ваздух, масовно затрована храна у рафовима продајних пунктова, 

застарели рокови намирница, бајата храна у ресторанима, непроверени 

медикаменти, извоз у Србију свакојаког прехрамбеног и медицинског отпада, 

загађене воде, све лошија политичка ситуација која ствара осећај 

бесперспективности и перманентне депресије, несносан стрес, несташице 

лекова, лоша медицинска нега, корупција у здравству, сиромаштво, беспарица, 

лоша исхрана- су само неки од фактора који свакодневно застрашују ионако 

депримиране и забринуте грађане за њихово здравље, и у Србији стварају осећај 

ванредне ситуације. 

 Стање здравља већине остарелих грађана Србије је лоше, или врло лоше, са 

тендецијом рапидног погоршања. 

 У Србији постоји консензус да је здравље грађана Србије предмет нечије врло 

интензивне пажње, да је на делу методично разрађен медицински здравствени 

инжињеринг, чија сврха је смишљено слабљење здравља већине грађана. 

 Али у Србији нема прецизног објашњењо: 1..Ко то чини и .2.Зашто? 

 Одговор на питање број 1 није тешко дати: то су сви они у Србији који крше 

закон без санкција, да би се тако брзо, лако и енормно богатили, којима је 

важнји њихов лични џеп од здравља грађана. Зна се ко су ти '' мудри 

бизнисмени'', то се може сазнати увидом у књиге о имовном стању енормних и 

других нагло новопечених богаташа. 

 Они крше закон и трују народ превасходно да би пунили џепове. Али је међу 

њима раширена једна прећутна свест и спознаја, о још нечему другом: тако 

слабимо здравље народа, а руиниран и обеспомоћен народ нам одлично 
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одговара, јер нам се не може супротставити: ДА МОЖЕМО БЕЗ ОТПОРА 

ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАМО  НЕМОЋНЕ 

ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧИМО ОНЕ КОЈИ НАС МОГУ ТУЖИТИ  ЗА 

НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋИМО РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, 

ЛУСТРАЦИЈУ,ДА СПРЕЧИМО СНАЖАН ОТПОР.ДА САЧУВАМО 

ЗАУВЕК status quo. 

 Тако они умишљају. 
  

 А суштина је ипак много сложенија и деликатннја, другачија. 

 . 

 Шта чинити?  

 Постоји ефикасан начин спаса Србије: да НАЈХИТНИЈЕ заживи правично 

судство, свако ко крши закон мора бити приведен правди.  

 Или Србија или тајкуни?  

Документ број 426. 

  

 -24 март 2013.године. Томислав Крсмановић: Томиславу Николићу, 

ПРЕДСЕ ДНИКУ СРБИЈЕ- Наставља се одуговлачење са мојом тужбом за 

накнаду штете.  

 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; Станка Пауновића 

70, 11090-Београд. Моб.тел.063-3094176;  

 Pokret@....  

 Википедија, www.isil.org. Архив САНУ. 

  

 Господину Томиславу Николићу, ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ. 

 Поштовани господине ПРЕДСЕДНИЧЕ,  

  

 Дозволите да Вас потсетим на моје претходне дописе,мене је поводом мога 

недавног сличног обраћања Вама, коректно обавестио 31.1. 2013 године Ваш 

сарадник господин Данило Савковић, да ће предузети кораке који се налажу да 

моја ТУЖБА за накнаду штете поднета 1993 године, добије правичан епилог 

пред Уставним судом кроз одговарајуће законске мере у Вашем ресору.  

 Потсећам, моја Тужбаза накнаду штете поднета 1993 године, се сада налази 

пред Уставним судом Србије, у форми УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, коју сам поднео 1 

октобра прошле године (Уж./7489/2012).  

 Значи ево већ скоро шест месеци. Уставни суд још није одлучио, одуговлачење 

судова које траје од 1993 године , се очигледно наставља.  

 Ово је утолико неразумније јер сам ја рехабилитован Решењем о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду ( Рех.број 82/10) од 13 децембра прошле 

године, исто сам доставио 14 фебруара ове године Уставном суду Србије. У 

претходним решењима судови су одбијали наводе моје Тужбе за накнаду штете 

то образлажући : нисам претрпео штете, држава није кршила моја права и стога 

није надлежна и дужна да исте надокнади. У Решењу о рехабилитацији Вишег 

суда у Београду Рех.број 82/10 од 13 децембра, изричито се закључује да сам ја 

био жртва незаконитих политичких прогона од стране државе, и да су ништавне 

све формалне и неформалне одлуке истичући какве су све последице настале по 

мене , што се тиче насталих имовинских и других штета. 

 Имајући у виду да сам рехабилитован, као и познато стање у претходном 

судству, логичан закључак је да су досадашње судске одлуке о мојој тужби за 

http://www.isil.org/
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накнаду штете мањкале суштински у законитости. И да је сада дошао прави 

моменат да се донесе пред Уставним судом у Београду правична и ургентна 

одлука по питању моје Уставне жалбе . 

 Очекујући од Вас да допринесете правичности судске одлуке, и окончању 

несносне психичке тортуре која због овога траје већ скоро 20 година, и руши 

моје здравље, слободан сам да Вас обавестим да ми организовани криминал 

дискретно наговештава да би моја Уставна жалба могла поново бити одбијена, 

овога пута од стране Уставног суда, упркос јасних аргумената да је чињенично 

стање на мојој страни. Забринут сам оправдано јер су на мене у последња два 

месеца два пута насрнуле на јавном месту непознате особе, изричући претње 

политичке сарджине. Дана 26 јануара и 22 фебруара ове године око 22 часа 

непознате особе су бацале грудве у прозоре мога стана и велике ледењаке у 

металну терасу ( обавештен МУП Раковица, тел. 2813192). Изложен сам 

опструкцијама у раду са компјутером и интернетом. Мој син Милан ( 1981) 

грађевински техничар сусреће при тражењу запослења исте оне опструкције на 

које сам и ја наилазио још за време покојног Тита. Радим од 2003 године на 

развоју туризма у родном крају на Дрини, Љубовија, у летњим месецима 

улажем изузетан труд да привучем туристе, постигао сам скромне али стварне 

резултате ( питати Општина Љубовија, Рада Тријић, началник). Уместо да 

будем подржан Србија воде и Министарство пољопривреде и шумарства, 

Дирекција за воде ( Решење број 324-01-243/2013-07 од 12.3.2013), без 

законског основа и не поштујући чињенично стање захтевају од мене да плаћам 

нереалне намете, чиме ме дестимулишу у моме друштвено корисном раду.  

 Са жаљењем Вас обавештавам да ја имам 77 година, и да овакав однос 

правосуђа очигледно има за циљ да растеже у бескрај. Организовани криминал 

примењује перманентне опструкције и репресалије са циљем изнуривања. 

Узимајући у обзир просечан век живота у Србији, препознатљиво је шта се тиме 

жели. 

 Изјављујем да желим да се у потпуности повучем у миран живот, и 

дефинитивно и поптпуно престанем да се бавим људским правима и политиком, 

да се посветим развоју туризма у родном крају на Дрини ( општина Љубовија) и 

писању књига које никога појединачно неће стављати на увид. 

 Ово све истичем да у случају поновне незаконите одлуке, која би ме бацила у 

оправдан гнев, неко опет може рећи да сам ја вечити бунџија и рушитељ. Јер 

уколико Уставни суд не донесе сада правично решење ( јер моја Уставна жалба 

стоји код њих већ скоро шест месеци), то ја не могу другачије видети него као 

продужену мржњу и реваншизам садашње власти, истих оних појединаца који 

су ускраћивали моја права за време Милошевића ( и Тита). 

 Уколико Уставни суд не донесе сада правично решење, мени не преостаје 

ништа друго, него да цео свој живот посветим бескомпромисној борби за моја 

права, и раскринкавање и обарање свим законитим средствима оних који ми 

продужено уништавају егзистенцију и живот, и мојој породици. А моја борба би 

у том случају била кобна по углед и политички реитинг починиоца. Они више 

не би били оно што су сада! 

 Да ли данашњој Србији треба копање ратних секира? Нама у Србији данас 

уместо тога требају исправне процене, мирење и слога. Само магарце завађају. 

Ја себе сматрам за разумног човека који заговара ОБЈЕКТИВНОСТ, РАЗУМ и 

КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА уз поштовање закона и права. Само будала 

удари два пута палцем у камен у своме дворишту. Уместо свађа нама су 

потребни смиреност и слога. 
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 У нади да ће бити донета законита одлука, и да ће бити предупређена оваква 

еволуцију и ново уношење завада, које трају деценијама 

 С'поштовањем. 

 Томислав Крсмановић 

 Документ број 427. 

  

 -28 март 2013 .године. Томислав Крсмановић: КОСОВО-МУДРОСТ И 

ДИПЛОМАТИЧНОСТ. 

  

 Сила не пита. Светски моћници захтевају прихватање њихових виђења.  

 Али то не значи да ми по питању Косова требамо да комадамо грлом у јагоде нашу 

државну територију. Ми имао право на одбрану мудрим аргументима , и учтивом 

дипломатичношћу. Знајмо, да ће нас тада они из западне хемисфере планете више 

уважавати као дорасле партнере. Поред наших државних руководиоца савијене 

кичме, постоји и народ. Шта вреди ако они признају решења о Косову на штету 

Србије, народ то неће прихватити. 

 Косовски преговарачи немају никакв државнички ниво и кредибилитет, јер њихови 

ставови нису мудра дипломатија, него упорна и перманентна тврдоглава осионост, 

равна фунадментализму. А то је сушта супротност и негација духовних вредности и 

норми западне цивилизације. 

 Mеђународној заједници су важнији  много бројнији у сваком погледу 

супериорнији и значајнији партнери јужни Словени, и Словени уопште, него ли 

Албанци.. Ако овај тег не претеже сада, то ће бити неминовно у будућности. 

 Независно Косово, или не, су теме које захтевају најдубље преиспитивање. Нама су 

наметнуте такве расправе које су уствари замена тезе.  

 Косово је део Србије према Уставу Србије и Резолуцији 1233:ОУН. 

 Косово и Метохија су сада окупиране територије. И Србија нема шта да расправља 

о независности или подели Косова, него да ствари виде онаквим какве јесу: 

ОКУПИРАНА ТЕРИТОРИЈА.  

 Са представницима окупиране територије не треба да расправљамо о статусу 

Косова, нажалост нама је то наметнуто, као што се у спортској утакмици наметне 

погрешан стил игре .И наши државници су наивно прогутали удицу. 

 Нека питају тренере фудбалских тимова да их подуче?  

 Дакле, никакви разговор о статусту Косова, сем да је то окупирана територија, што 

и јесте. 

 Уместо о статусу Косова, треба разговарати о положају и правима, заштити права 

Срба на Косову.( и других неалбанских мањина које тамо живе). 

 На сусрете са представницима албанске заједнице на Косову, не треба да иду 

Председник државе или Владе, него представници стручних служби. Нажалост, 

разговори највиших државника Србије са недораслим представницима Приштине-

терористима су чист дилетантизам.  

 Граница Републике Србије је неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за 

промену Устава. Члан 307 Кривично законика Републике Србије је врло изричит: 

Ко силом или на други противуставан начин покуша да отцепи неки део територије 

Србије или да део те територије припоји другој држави, казниће се затвором од три 

до петнаест година. 

 Губитак Косова би изазвао ланчану реакцију: југ Србије би захтевао припајање 

Косову, Санџак независност, а до тога би дошло и у Војводини. То би водило 
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стварању велике Албаније и растакању Македоније и Црне Горе, и даљем убрзаном 

слабљењу Србије..  

 Опција ПОДЕЛА КОСОВА, када се подвргне ригорозној логичкој и стручној 

анализи, је уствари по Србију далеко гора, и по могућим штетним последицама 

далеко погубнија, од опције НЕЗАВИСНО КОСОВО: 

 -јер би држава Србија званично прихватили начело да се цепа уставни интегртитет 

Србије, и да се крши међународно право. – садашња идеја да север КИМ-а има 

статус ентитета по узору на РС, не би чак била ни подела Косова, добили би смо 

само мали делић, а поклонили скоро 14% наше државне  

баснословно богате територије. - велико је зло што би тако били обилато награђени 

српски тајкуни србо-скептици који имају тапије на рудна богатства севера Косова 

.Уствари то би им била награда што су у време Тита и Милошевића потискивали 

Србе са Косова, јер су они још тада из сенке програмирали данашњу свеопшту 

страданију, скретали пажњу јавности са Косова на обрачуне са '' издајницима и 

страним плаћеницима'', уствари су тако чинећи подмукло гурали деценијама у 

запећак Косово. А охрабрени мафијаши тајкуни ће тако бити додатно охрабрени, да 

дотуку Србију. -они који су деценијама из потаје гурали Косово Албанцима, уместо 

да одговарају за то, су сада богаташи.  

 До етничког дебаланса на Косову на штету Срба је дошло после Другог светског 

рата, погрешном ( и злонамерном) политком комунистичког поретка ( из кога су 

настале данашње поједине владајуће политичке странке). Уместо да буду 

приведени правди, управо виновници данас заговарају поделу Косова, отварајући 

по навици своје набубреле џепове, да им краткоталасним јајарама издајницима, 

Албанци, и не само они, опет тамо ставе бакшиш. - многи Срби би остали у ропству 

Албанаца србофоба, на Косову би остале наше светиње и наши људи. 

- оваква подела Косова би убрзала растакање, јер би по угледу на поделу  

Косова, биле охрабрене нове неминовне поделе: југа Србије, Санџака, Војводине. -

уместо да се научним истраживањем установе узроци кризе Косова, и кривци 

обзнане, погрешке исправе, виновници уместо да буду подвргнути санкцијама, сада 

су баснословно награђени, да би сада фушерски нудили ПОДЕЛУ КОСОВА.  

-били би најзадовољнији албански тајкуни, јер би добили бесплатно масне порције, 

простране српске земље, устоличили би се на српском Косову.  

 -ово би у Србији јачалало даље мафијштво које гута државу Србију и нацију. 

- проузроковало би даљу вечиту балканизацију, потхрањивало нове мржње, 

припремало нове бескрајне ратове на Балкану.  

 Изнурени и снемоћали грађани Србије су деценијама изнутра изложени подмуклој 

и погубној пропаганди : Косово је де факто изгубљено, оно је велико оптерећење за 

Србију. 

 Најновији иницијатори независног , или поделе Косова, нестрпљиви да добију 

обећани ћар, кратковидо и провидно понављају добро познате тезе и аргументе 

албанских и других заговорника ове опције, који су им очигледно дали задатак да 

сада када су дошли на власт, да убрзано заврше ДОСИЈЕ КОСОВО, отуда је дошао 

баснослован ћар, и изборни инжињеринг: да смо ми де факто изгубили Косово, и да 

је боље добити барем нешто него ли ништа, истичући наводне виталне прагматичне 

аргументе -да данашња изнурена Србија која нестаје не би била у стању да 

издржава Косово, и да се бори са тамошњим напетостима, да би тако чинећи Србија 

запала у далеко веће тешкоће него ли да је без Косова. 

 Чисто је заношење и политичка површност и наивност да би дошло до трампе, 

Косово Албанцима, РС да се припоји Србији.Ко гарантује да би се то десило? 

Косово је српско, РС је српска, не трампи се своје за своје? 
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 Чланство у ЕУ заузврат за уступање Косова Албанцима, је врло проблематично 

обећање? Зар се наш улазак у ЕУ условљава глупошћу, да за то поклонимо Косово? 

Какве везе има наша територија са критеријумима пријема у ЕУ? Некоме треба 

наше Косово, сада је измислио ЕУ, сутра ће измислити нешто друго. 

 Ми сада нисмо у стању да повратимо Косово, ни оружаном интервенцијом, нити 

дипломатијом. Историја је најбоља учитељица, када је Србија била слаба, губила је 

Косово, а када би ојачала Српски Јерусалим би се увек враћао у окриље своје 

Матице.  

 Прибегавајмо мудрој дипломатији, добијајмо у времену док не ојачамо колико 

толико, док се наша међународна позиција не побољша и док не добијемо више 

пријатеља, онда ће и наше вечито Косово бити ближе матици. Држимо се начела: 

нас нико не може натерати да признамо отуђење Косово, то никад неће прихватити 

ни народ Србије.  

 Прихватимо Косово као '' окупирану територију''. 

 Косово је са свих страна укљештено Словенима православцима, оно се  

одатле не може иселити, увек ће ту бити. То треба да знају острашћени и  

ратоборни ‗‘политичари‘‘ из Приштине?. Они се заносе, време ће то показати. 

 Жалосно је да лидере јужнословенских суседних држава поткупљују они који  

нам отимају Косово, да се не удруже. Или их снејачале и ослабилих  

мозгова притискају они споља. Јер ако би се удружили, све би било  

другачије.  

 Због тога Албанци сматрају лидере Македоније, Србије и Црне  

Горе за потпуно недорасле аутсајдере. 

 Дипломатија је флексибилност у преговорима, Албанци тога немају, увек иста  

прича, зато су изгубили тотално углед и код европских кућних помоћница . 

 Поједине суседне државе тврде пазар..Oне су одлучиле још 1999 године да  

баснословно богат северни делић Косова дају српским тајкунима као бакшиш, што 

су деценијама слабили позиције Срба на Косову. А да остатак, скоро цело Косово 

припадне Албанцима.  

 Народ Србије је ојађен и понижен, после Другог светског рата, пола века 

комунизма, и двадесет година разбојничке транзиције, у остарелој Србији 

облепљеној читуљама и исељених мозгова, где су на најжешћем удару мудри људи, 

Србија је као породица без родитеља, свака шуша, поготову уз подмуклу подршку 

гео-окружења, може обезглављену и распамећену Србију превести жедну преко 

воде. 

 

Косово је окупирана територија Србије. 

 

Документ број 428. 

-1 април 2013.године. Покрет за заштиту људских права-КАКВЕ ВЕЗЕ ИМАЈУ 

КОСОВО И ВИТАЛНОСТ И ЗДРАВЉЕ НАЦИЈЕ. 

ОВО НИЈЕ ДЕФЕТИЗАМ, НЕГО ПОРУКА НА ПОБУНУ ДЕМОКРАТСКИМ СРЕДСТВИМА. КО 

ЋЕ СЕ СУПРОТСТАВИТИ ИЗДАЈИ КОСОВА КАДА СУ НАЈМУДРИЈИ И НАЈВИТАЛНИЈИ 

ПРЕВРЕМЕНО ПОУМИРАЛИ, ОБОЛЕЛИ, ИЛИ СУ ВАН ЗЕМЉЕ. 

Одговор Србије на издају Косова је крајње анемичан. Отуда безначајан.  

Да ли у Србији има организација и организованих појединаца кадрих да 

се супротставе уцењеним, преплашеним и корумпираним издајницима који 

на очиглед Србије и целог народа уступају Албанцима наше Косово. 
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РАСКРИНКАЈМО ПРЕВАРУ ДОКТОРА МЕНГЕЛЕА! КО ЋЕ СЕ СУПРОТСТАВИТИ ИЗДАЈИ 

КОСОВА КАДА СУ НАЈМУДРИЈИ И НАЈВИТАЛНИЈИ ПРЕВРЕМЕНО ПОУМИРАЛИ, 

ОБОЛЕЛИ, ИЛИ СУ ВАН ЗЕМЉЕ. ОНО ШТО ЈЕ ОСТАЛО У ЗЕМЉИ ЈЕ ПОЗАВАЂАНО, У 

БРИГАМА И НЕПРИЛИКАМА, У СВАКИДАШЊОЈ ЈАГМИ ДА ПРЕЖИВИ И ДА СЕ 

ИСКОБЕЉА.  

Немају они снаге ни мотива да се залажу за више циљеве, јер се боре 

да преживе. 

Да је Србија здрава и сложна, никад и нико не би смео тако да се 

понаша. Одговор би био громогласан, Албанци би ћутали. 

Србију урушавају домаћи издајници. Да је обеспомоће да могу у њој да 

вршљају. 

 

Генетски модификована храна, афлатоксин у млеку, увоз трулог меса и 

рибе, загађен ваздух, масовно затрована храна у рафовима продајних 

пунктова, застарели рокови намирница, бајата храна у ресторанима, 

непроверени медикаменти, извоз у Србију свакојаког прехрамбеног и 

медицинског отпада, загађене воде, све лошија политичка ситуација 

која ствара осећај бесперспективности и перманентне депресије, 

несносан стрес, несташице лекова, лоша медицинска нега, корупција у 

здравству, сиромаштво, беспарица, лоша исхрана- су само неки од 

фактора који свакодневно застрашују ионако депримиране и забринуте 

грађане за њихово здравље, и у Србији стварају осећај ванредне 

ситуације. 

Тако се руши здравље већине. 

Стање здравља већине остарелих грађана Србије је лоше, или врло лоше, 

са тендецијом рапидног погоршања. 

Сада када желе да издају Косово, јасно избија у први план какве су 

релације Косова и националног здравља?. 

У Србији постоји консензус да је здравље грађана Србије предмет 

нечије врло интензивне пажње, да је на делу методично разрађен 

медицински здравствени инжињеринг, чија сврха је смишљено слабљење 

здравља већине грађана. 

Али у Србији нема прецизног објашњењо: 1..Ко то чини и .2.Зашто? 

Одговор на питање број 1 није тешко дати: то су сви они у Србији који 

крше закон без санкција, да би се тако брзо, лако и енормно богатили, 

којима је важнији њихов лични џеп од здравља грађана. Зна се ко су ти 

'' мудри бизнисмени'', то се може сазнати увидом у књиге о имовном 

стању енормних и других нагло новопечених богаташа. 

Они крше закон и трују народ превасходно да би пунили џепове. Али је 

међу њима раширена једна прећутна свест и спознаја, о још нечему 

другом: тако слабимо здравље народа, а руиниран и обеспомоћен народ 

нам одлично одговара, јер нам се не може супротставити- ДА 

МОЖЕМО БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА 

ПЉАЧКАМО НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧИМО ОНЕ КОЈИ НАС 

МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋИМО РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧИМО СНАЖАН ОТПОР. 

ДА САЧУВАМО ЗАУВЕК status quo. 

Тако они умишљају. 

А суштина је ипак много сложенија и деликатннја, другачија. 

ТАЈКУНИ СУ  ИНСТРУМЕНТАЛИЗОВАНИ од СУСЕДНОГ ГЕО-

ОКРУЖЕЊА ДА ТАКО ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И НАРОД , ДА НЕ 
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МОГУ ДА БРАНЕ КОСОВО, ЈУГ СРБИЈЕ, РАШКУ( САНЏАК) И 

ВОЈВОДИНУ. 

Шта чинити?  

Постоји ефикасан начин спаса Србије:  

1. да се сви сложимо 

2. да се успоставе исправне процене 

3. да НАЈХИТНИЈЕ заживи правично судство, свако ко крши закон 

мора бити приведен правди.  

4. спашавати здравље људи, обесити макете доктора Менгелеа на 

Теразијама, да их цела Србија испљује и на крају јавно спали. 

5. Нова спољна политика , тражење решења кроз дипломатичност и 

договор са Великим.  

Или Србија или тајкуни? 

 

 Документ број 429. 

 - 1април 2017.године.  ANA FILIMONOVA: ULOGA VATIKANA U 

DRUŠTVENO-POLITIĈKIM PROCESIMA NA PROSTORU BIVŠE 

JUGOSLAVIJE OD 1991-2000. 

  

   
  

LupUS in fabula. 
  

  

 Od trenutka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) 1918. g, kao i tokom 

celokupnog perioda njenog postojanja - sve do balkanske krize 90-tih godina 20 veka, 

istorija Jugoslavije ukazuje na aktivnu teţnju Sv. Stolice da uĉestvuje u društveno-

politiĉkim procesima na jugoslovenskim teritorijama. MeĊutim, postojanje istinske 

strategije i taktike Vatikana u pogledu juga Balkanskog poluostrva najjasnije se 

ispoljilo prilikom globalnih promena geopolitiĉke karte Evrope – prilikom sloma 

Austro-Ugarske monarhije i formiranja novih drţava poĉetkom HH veka; prilikom 

formiranja profašistiĉkih reţima u vreme Drugog svetskog rata i, najzad, prilikom 

raspada Jugoslavije pred kraj 20 veka.  
  

 Na poĉetku 20 veka, na katoliĉkim teritorijama Habzburške monarhije – u Sloveniji i 

Hrvatskoj – pod rukovodostvom viših crkvenih jerarha a u saglasnosti s opštom 

ideologijom Sv. Stolice, poĉeli su da se formirau nacionalni katoliĉki pokreti, i u 

njihovim okvirima stvarao se sistem razliĉitih katoliĉkih organizacija. Za njih je bilo 

http://images.kurir.rs/slika-900x608/ana-filimonovna-foto-printscreen-yt-1417987040-596961.jpg
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karakteristiĉno da su teţile da obuhvate razliĉite društvene slojeve, ali se kao 

prioritetno usmerenje isticao rad sa mladima – sa Ċacima i studentima. Mnogobrojne 

religiozno-prosvetiteljske organizacije razvijale su ''ţivo katoliĉko osećanje i 

potpomagale da se na temelju katoliĉkih principa uĉvrsti nacionalna svest, formirajući 

pri tom posebnu hrišćansku kulturu. Kao rezultat, Rimo-katoliĉka crkva je pojaĉala 

svoj uticaj na liĉni i društveni ţivot: i pre i posle stvaranja jugoslovenske drţave, 

razvijao se sistem rimo-katoliĉkih bratstava, kongregacija i verskih škola, a katoliĉka 

štampa i publicistika postale su uticajna politiĉka snaga. Katoliĉki jerarsi zagovarali 

su ideju uĉestvovanja crkve u svetovnoj vlasti i u ţivotu graĊanskog društva, 

utvrĊivali pravo crkve da kontroliše institucije braka i porodice, religiozno, idejno i 

moralno pouĉavanje mladih na svim nivoima obrazovnih procesa. 

 

Posle stvaranja Kraljevine SHS (od 1929. g. Kraljevine Jugoslavije), delatnost rimo-

katoliĉkih politiĉkih krugova bila je usmerena samo na formiranje hrvatskih drţavno-

nacionalnih programa sa ciljem izdvajanja Hrvatske iz jugoslovenske drţave, pri 

ĉemu se razraĊivala strategija i taktika suprotstavljanja srpskim politiĉkim snagama. 

Vatikan je bio nepomirljivi protivnik jedinstvene drţave i sve do vremena raspada 

Jugoslavije neprekidno je sprovodio akcije usmerene na izdvajanje katoliĉkih naroda 

iz njenog sastava. 

 

Enciklika Pija XI ‘‘Ubi arcano Dei‘‘ od 23. decembra 1922. g. postavila je pred 

katoliĉki svet zadatak da razradi nove organizacione forme, sposobne da obuhvate sve 

katolike i sve sfere društvenog ţivota. Sveta Stolica se usmerila na formiranje nove 

katoliĉke misije koja je, za razliku od prethodne, široko razvijala apostolsku delatnost 

mirjana, tj. njihovo višestruko uĉešće u religiozno-društvenom ţivotu. Posle pojave 

enciklike u Hrvatskoj, Sloveniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, delatnost Rimo-

katoliĉke crkve podelila se na dva usmerenja: katoliĉki pokret i katoliĉka akcija. 

Hrvatski prelati prepustili su se volji Sv. Stolice i pristupili reorganizaciji onih 

katoliĉkih pokreta koji su već postojali do tog vremena. Oslonac katoliĉke akcije u 

Kraljevini SHS postala su omladinska društva pod nazivom ''Soko'' (1).  

I. Merc, ideolog ''sokola'', proglasio je za cilj katoliĉke akcije njegovo pretvaranje u 

''suštinu nacionalnog ţivota hrvatskog naroda'' (2). Kao rezultat, ''soko'' se razvio u 

najmnogobrojniji i najuticajniji pokret na hrvatskim teritorijama, koji je obuhvatao 

oko 30 000 ljudi (3). MeĊutim, nakon što je 6. januara 1929. g. uveo diktaturu liĉne 

vlasti, kralj Aleksandar KaraĊorĊević zabranio je ''Soko'' uporedo sa drugim, kako 

hrvatskim, tako i srpskim organizacijama koje su imale nacionalni ili religiozni 

karakter. 

 

Posle 1929. g, u Jugoslaviju su poĉeli da pristiţu podaci o teţnjama Vatikana da 

promeni postojeću politiĉku situaciju u Srednjoj Evropi. Rimska kurija je još 1918. g. 

istupila s inicijativom za stvaranje Podunavske konfederacije na temeljima 

Habzburške monarhije. Kasnije se u Vatikanu pojavio plan izdvajanja Hrvatske i 

Slovenije kao dve zasebne republike (3). Poĉev od 1929. g, Sv. Stolica je planirala da 

pripremi tlo za predstojeće geopolitiĉke promene na teritoriji Jugoslavije (a takoĊe i u 

Rumuniji i Ĉehoslovaĉkoj), uz pomoć moćnih katoliĉkih partija i pokreta (4).  

Krajem 1936. i poĉetkom 1937. g. na hrvatskim teritorijama, a takoĊe u okvirima 

katoliĉke akcije, stvoreno je sportsko-gimnastiĉarsko društvo ''Hrvatski junak'' koje je 

predstavljalo deo opšteg hrvatskog nacionalnog pokreta i u kojem su se objedinili 

ciljevi katoliĉke akcije, Hrvatske seljaĉke stranke i bloka frankovaca. Istovremeno je 

I. Protupilac, jedan od lidera ''sokola'', preporodio svoju organizaciju pod drugima 
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nazivom - ''Kriţari'' (''Krstaši''). U 1938. g. postojalo je 480 muških društava ''kriţara'' 

(sa 30 000 ĉlanova), kao i 342 ţenska društva (sa 19 000 ĉlanica) (6). Od tog 

vremena, ''kriţari'' su poĉeli da sprovode politiku snaţno izraţenog hrvatskog 

ekskluzivizma.  

U Nezavisnoj Drţavi Hrvatskoj, koja je stvorena nakon okupacije Jugoslavije, na 

ĉudan naĉin sjedinili su se ustaška ideologija i katoliĉki politiĉki krugovi. Cirkular 

zagrebaĉkog nadbiskupa A. Stepinca od 27. aprila 1931. g. ukazivao je: sledeće: 

''Nastupilo je vreme kada jezik treba da zaćuti a da progovori krv svojom mistiĉnom 

vezom sa zemljom... Ne govorim vam samo kao sin hrvatskog naroda, nego i kao 

predstavnik svete crkve. Govorim vam kao predstavnik crkve i kao pastir duša, molim 

vas i pozivam da svim snagama teţite ka tome da naša Hrvatska postane Boţija 

zemlja, jer ćemo samo tako moći da izvršimo naša dva velika zadatka... i hrvatski 

narod biće narod Boţiji...'' (7). Ustaški voĊa Ante Pavelić uputio je pismo Piju XII u 

kojem je, pozivajući se na ''dubinu katoliĉkog osećanja'' i ''odanost papi'', izjavio da 

upravo papi pripada ĉast stvaranja NDH (8). Deo višeg katoliĉkog klira i religioznih 

organizacija na teritoriji NDH saraĊivao je sa ustašama (9).  

 

Posle poraza nemaĉke vojske kod Staljingrada, diplomatski napori Svete Stolice bili 

su usmereni ka formiranju antikomunistiĉkog fronta. U politici Vatikana pojaĉale su 

se pacifistiĉke tendencije. Teţnja ka uspostavljanju mira odjeknula je u boţićnom 

radijskom obraćanju Pija XII koji je naglašavao da nijedna nacija ili rasa ne samo da 

ne bi trebalo da budu potpuno uništene, nego ne bi trebalo ni da se osećaju 

poniţenima i bez mogućnosti za punovredan razvoj'' (10). Motivi Rimske kurije, 

meĊutim, nisu bili uzrokovani samo brigom za sudbinu naroda: u novu koncepciju 

Vatikana o pravednom miru nije bila ukljuĉena bespogovorna kapitulacija Nemaĉke, 

koju su zahtevali saveznici. Zbog toga je Vatikan 1933. pojaĉao svoju posredniĉku 

delatnost u sklapanju separatnog mira. Sovjetski Savez je tu delatnost procenio kao 

ništa drugo do pokušaj Vatikana da za Nemaĉku postigne takav mir koji će joj 

omogućiti da saĉuva osvojene teritorije i poziciju moćne drţave, sposobne da spreĉi 

prodiranje Sovjetskog Saveza na Zapad (11).  

U periodu postojanja komunistiĉke Jugoslavije i sa poĉetkom ''hladnog rata'', Rimska 

kurija je podrţavala delatnost ustaške emigracije i gledala na nju kao na sastavni deo 

antikomunistiĉkog pokreta Zapada. Ante Pavelić, jedan od najmonstruoznijih 

zloĉinaca iz vremena Drugog svetskog rata, zajedno sa još 400 sveštenika pobegao je 

iz Hrvatske i dospeo u Rim, gde mu je u Vatikanu pruţeno prvo utoĉište. Pavelić je 

umro 26. decembra 1943. g. u Madridu, primivši priĉešće i papin liĉni blagoslov (12).  

 

Po završetku Drugog svetskog rata, Sveta Stolica poĉela je aktivnije da uĉestvuje u 

društveno-politiĉkom ţivotu katoliĉkih zemalja; kao rezultat preduzetih napora, 

Vatikan se poĉ. 80-tih godna HH veka pretvorio u jedan od priznatih centara svetske 

politike. U posleratnom periodu, Pije XII je nastojao da konsoliduje katoliĉku Evropu 

kao protivteţu komunistiĉkom sistemu, a ĉinio je to putem ujedinjenja zemalja-

agresora sa drugim evropskim zemljama u razliĉite saveze. Nije sluĉajno što je 

sporazum o Evropskoj ekonomskoj uniji potpisan u Rimu 24. marta 1947. godine uz 

blagoslov pape Pija XII. Osim toga, pontifeks je u Vatikanu okupio niz ĉuvenih 

ekonomista, koji su razradili program ekonomskog razvoja ĉija je glavna taĉka bila 

široka ekspanzija ekonomija katoliĉkih zemalja. Papina inicijativa naišla je na 

podršku SAD: predsednik Truman i dve najautoritativnije figure ameriĉke politike – 

D. Dalas i D. Rokfeler izrazili su spremnost da uĉestvuju u finansiranju navedenog 

projekta i odobrili su odeju kombinovanja religije i politike (13).  



2773 
 

Osnovni pravac politike Jovana Pavla II, koji je izabran 1978. g, postalo je proširenje 

diplomatskih i politiĉkih veza Vatikana, i to ne u tradicionalno katoliĉkim zemljama, 

kao što su, na primer, Španija ili Austrija, nego uglavnom u SAD. Pontifeks je bio u 

mnogim posetama, proširujući dijalog s protestantskim zemljama severne Evrope i s 

predstavnicima drugih veroispovesti, pa meĊu njima i sa Izraelom i sa islamskim 

svetom.  

 

Tokom 1981-82. g, pravac diplomatskih odnosa izmeĊu Vatikana i SAD bio je najpre 

odreĊen razmenom ambasadora pontifeksa i predsednika SAD R. Regana, a zatim i 

liĉnim susretom, kojem nisu prisustvovali ĉak ni prevodioci. Bez obzira na to što su 

alijansu Svete Stolice i Bele kuće pripremili vatreni katolici – Bţeţinski, Kejsi i 

Volters, koje je podrţao ministar inostranih poslova, A. Hejg, takoĊe katolik (njegov 

roĊeni brat bio je biskup), administracija SAD-a, na ĉelu sa ministrom odbrane H. 

Vajnbergom, videla je u rimo-katoliĉkoj crkvi samo uticajnu nadnacionalnu 

instituciju, postavljenu u kontekst ''realne politike'' (13). Regan se redovno savetovao 

sa visokim katoliĉkim krugovima, istovremeno proširujući pomoć disidentima u 

istoĉnoevropskim zemljama. Prvi ambasador SAD u Vatikanu postao je predsednikov 

liĉni prijatelj, kalifornijski milioner V. Vilson, koji je prešao u katoliĉku veru. Posle 

pada Berlinskog zida, usledilo je uspostavljanje diplomatskih veza Vatikana sa bivšim 

socijalistiĉkim zemljama: 1989. sa Poljskom i SSSR-om, 1990 – s MaĊarskom, 

Ĉehoslovaĉkom, Rumunijom i Bugarskom a 1991 – s Albanijom.  

 

U katoliĉkoj Poljskoj, MaĊarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, katoliĉke organizacije izvršile 

su presudan uticaj na dogaĊaje iz perioda 1990-1991. g. Od prvih dana poĉetka krize 

u Jugoslaviji, Svets Stolica je bila uvuĉena u društveno-politiĉke procese na njenoj 

teritoriji. Rimska kurija je aktivno uĉestvovala u formiranju javnog mnenja 

posredstvom sredstava masovnog informisanja a vezano za vinovnike proširenja 

konflikta i odgovornosti zemalja. Srpska nauĉnica S. Avramov u svom istraţivaĉkom 

radu ''Opus Dei'' navodi proroĉanske reĉi vladike Nikolaja, koje je on izgovorio još 

1946. g. a u vezi s mogućim razvojem scenarija graĊanskog rata u Jugoslaviji i sa 

ulogom Rimo-katoliĉke crkve u njemu: ''Za srpski narod moţe da se ponovi strašna 

tragedija. Svi kaţu da će biti lakše kada padne Tito. Niko, meĊutim, nema nikakvu 

predstavu šta će biti sa nama posle pada komunizma. Hrvati imaju plan koji je 

inspirisao papa i koji podrţava Italija. Kada padne komunistiĉki sistem (ako se ne 

umeša Rusija), odmah će zapoĉeti dostavljanje oruţja Hrvatima, a Srbi će ostati 

goloruki... Na granicama Jugoslavije sve je već spremno: i ustaše, i oruţje... Hrvatska 

će biti naoruţana za 23 ĉasa... papa ponovo blagosilja ubijanje Srba, uz prećutnu 

saglasnost Anglo-Saksonaca... Šta misle srpski partijci? Oni misle da se spas, kao i 

1918. g, sastoji u organizovanju izbora na kojima će premoreni, goloruki i pognut pod 

teretom briga srpski narod izraziti svoju volju! I ništa više! Na tu misao svode se svi 

planovi srpskih demokratskih i poludemokratskih, levih i polulevih parija, pa meĊu 

njima i patriotskih, nacionalistiĉkih, ĉetniĉkih, itd. Kakve fantazije i kakvo bezumlje! 

Pitanje se ne sastoji u tome kako srušiti Tita, nego u tome šta će biti posle Tita. Ko će 

naoruţati srpski narod i ko će ga zaštititi od više nego moćnog protivnika? I kakva će 

se vlast pojaviti nad srpskim narodom?'' (14) 

 

Na poĉetku balkanske krize, poloţaj Vatikana nije podrazumevao promenu postojećeg 

politiĉkog sistema, nego nameru da zemlja bude dovedena do raspada i da se obezbedi 

nezavisnost katoliĉkih republika – Slovenije i Hrvatske. Zanimljivo je da su se zadaci 

Sv. Stolice podudarali sa zadacima slovenaĉkih i hrvatskih komunistiĉkih lidera, 
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odnosno, ovi drugi su ih samo sproveli u ţivot.  

 

Poĉetkom 90-tih godina HH veka, u katoliĉkim sredstvima masovnog informisanja 

došlo je do novog zaokreta. Radio- Vatikan je po ĉitavom svetu prenosio poslanice 

hrvatskih episkopa o ''progonima'' i ugnjetavanju crkve u Hrvatskoj. Zagrebaĉki 

nadbiskup Franjo Kuharić bio je u nizu poseta zemljama Evrope i Amerike i 

posredstvom ameriĉkog ogranka organizacije ''Opus Dei'' uspostavio je vezu s 

uticajnim politiĉkim strukturama SAD-a.  

Krajem 1991, na savetovanju OEBS-a u Beĉu, a povodom dogaĊaja u Hrvatskoj, 

predstavnik Svete Stolice izjavio je da se bezbednost i saradnja u Evropi ne zasnivaju 

samo na principu nepovredivosti granica i da se oni prevashodno zasnivaju na 

''priznavanju ĉovekovih prava i prava naroda'' (16).  

 

U februaru 1991. g, u vreme kada su u Jugoslaviji još uvek voĊeni pregovori u vezi s 

mirnim razrešenjem konflikta, hrvatski biskupi, na ĉelu sa F. Kuharićem (zagrebaĉki 

nadbiskup) A. Jurićem (splitski nadbiskup) i V. Pulićem (sarajevski nadbiskup), koje 

su podrţavali i drugi jugoslovenski katoliĉki jerarsi, obratili su se svetskoj javnosti s 

poslanicom u kojoj su izloţili svoje viĊenje razloga meĊunacionalnog konflikta i 

imenovali krivca. U poslanici se, izmeĊu ostalog, ukazuje i na sledeće: ''Hrvatska 

nacija i hrvatska katoliĉka crkva nalazili su se u ugnjetenom poloţaju pod 

dominacijom srpske dinastije: prvi put u našoj istoriji, našli smo se pod vlašću 

dinastije koja je Srpsku Pravoslavnu crkvu proglasila za drţavnu crkvu... Prilikom 

pokušaja da zaštite nacionalnu i kulturnu samobitnost, Hrvati su bili izloţeni 

intenzivnim progonima... Drugi svetski rat uništio je Kraljevinu Jugoslaviju... Sve 

nesrpske nacije, koje su Kraljevinu doţivljavale kao tamnicu naroda, podrţale su njen 

pad i prihvatile rat koji je tada poĉeo kao svoje osloboĊenje... Hrvati su bili izloţeni 

napadima naoruţanih grupa srpskih ĉetnika... Lokalni komunistiĉki partizanski odredi 

kontrolisali su ili marginalizovali sve ostale, aktivne ili pasivne, demokratske sile 

otpora... Katoliĉka crkva i hrvatski narod su i u posleratnom periodu stradali od 

nasilja komunistiĉke vlasti... DogaĊala su se politiĉka ubistva, koncentracioni logori i 

nasilna emigracija... Crkva je nadahnula narod da se oslobodi straha i apatije... Posle 

saţaljenja dostojnog iskustva Prve (1918-1931) i Druge Jugoslavije (1934-1990), 

crkva podrţava novi politiĉki plan, zasnovan na nezavisnosti naroda... Nama se, 

meĊutim, suprotstavlja drugi politiĉki plan koji podrţava socijalizam komunistiĉkog 

tipa, usmeren ka oĉuvanju centralistiĉke Jugoslavije... Iza ovog plana stoje srpski 

politiĉari, oficirski kadar vojske (u većini sluĉajeva srpski) i, na ţalost, mnogi 

predstavnici Srpske Pravoslavne crkve... U sluĉaju da se u Srbiji i Crnoj Gori odrţi 

komunistiĉki reţim (zamaskiran u socijalistiĉki), nama preti opasnost kosovizacije, 

odnosno likvidacija nacionalnih prava, sliĉno kao što je uĉinjeno s albanskim 

stanovništvom Kosova tokom poslednje dve godine...'' (17). 

Hrvatski predsednik Franjo TuĊman i slovenaĉki predsednik M. Kuĉan uspostavili su 

tesne i stalne kontakte sa Sv. Stolicom, dok je, istovremeno, vatikanska štampa 

obezbeĊivala široku informativnu podršku procesu izdvajanja Slovenije i Hrvatske iz 

Jugoslavije. Na dan 21. aprila 1991. papa Jovan Pavle II istupio je sa govorom u 

kojem je izneo tvrdnju o nuţnosti politiĉkih promena u Jugoslaviji, naglašavajući tezu 

o kulturnoj, istorijskoj, religioznoj i lingvistiĉkoj razlici meĊu njenim narodima.  

 

Proglašenje nezavisnosti Slovenije i Hrvatske pozdravila je celokupna viša rimo-

katoliĉka jerarhija u Jugoslaviji. Na dan 28. juna pontifeks je uputio pozdravne 

poslanice S. Mesiću, F. TuĊmanu i M. Kuĉanu, da bi 29. juna papa izjavio da ''gušenje 
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legitimnih prava i teţnji naroda znaĉe nasilje'', pri ĉemu je za pojavu progona srpskog 

stanovništva poglavar rimo-katoliĉke crkve optuţio... same Srbe, pošto oni sprovode 

''mikronacionalizam'' (18).  

Neposredno ukljuĉenje Rimske kurije u konflikt na teritoriji Jugoslavije dovelo je do 

zaoštravanja situacije, da bi papa 17. avgusta, tokom svoje posete MaĊarskoj, podrţao 

nacionalne ciljeve Hrvatske. Na vanrednoj sednici OEBS-a u Pragu delegat Sv. 

Stolice izloţio je stav Rimske kurije u vezi s mogućim geopolitiĉkim promenama u 

Evropi a koje su podrazumevale ''stvaranje nove Evrope kao prirodne posledice 

helsinškog procesa''. Saglasno planu Vatikana, unutrašnje granice meĊu 

jugoslovenskim republikama ''nisu iskljuĉivo administrativne'', one su ''u podjednakoj 

meri istorijske i meĊunarodno priznate i zagarantovane postojećim Ustavom'' (19).  

 

U septembru 1991. kardinal Kuharić proglasio je Srbiju krivcem za agresiju, 

usmerenu na proširenje sopstvene teritorije. Krajem 1991. g. katoliĉka crkva 

mobilisala je sve svoje informativne resurse. I dok se Francuska kolebala povodom 

definisanja svoje pozicije u balkanskoj krizi, splitski nadbiskup Jurić uputio je 

poslanicu francuskim biskupima, obaveštavajući ih o ''ĉudovišnom ratu'' poslednjeg 

bastiona komunizma u Evropi – federalne armije, ĉiji je cilj ''istrebljenje hrvatskog 

naroda''. Na dan 22. septembra papa je izjavio da ''deli bol Hrvatske'', a 18. maja 1992. 

g, na savetovanju Bilderberške grupe, papa je potvrdio pravo meĊunarodne zajednice 

na intervenciju u ime zaštite ''ljudskih prava'' (20).  

 

Posle proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, Sv. Stolica je razvila diplomatsku 

aktivnost bez presedana, a sa ciljem da republike koje su se otcepile dobiju 

meĊunarodno priznanje. Papa je pri tom ukazivao na ''nepravedan rat'' koji je pokrenut 

protiv hrvatskog naroda i na ''ĉinove agresije, koji se nuţno moraju okonĉati''. U tom 

periodu, ni OUN, ni OEBS, ni Evropska unija, nisu dogaĊaje u Jugoslaviji tumaĉili 

kao ''agresiju'', a još su manje bili skloni da administrativne granice razmatraju kao 

meĊunarodne ili, pak, da akcije nezakonitih vojnih formacija tretiraju kao ''pravedan 

rat''. 

 

Na papinu inicijativu, 28. novembra 1991. g. u Vatikanu je zapoĉela episkopska 

konferencija na koju su bili pozvani viši crkveni jerarsi, ne samo iz evropskih, nego i 

iz istoĉnih zemalja. Pontifeks je predloţio plan stvaranja jedinstvenog bloka 

''hrišćanskih crkava'' sa ciljem uĉvršćenja hrišćanske svesti u svetu. Istovremeno je 

struktura rimo-katoliĉke crkve na teritoriji Jugoslavije bila promenjena: granice 

dijeceza (eparhija) usaglašene su sa granicama izdvojenih republika.  

 

U periodu rasplamsavanja konflikta i njegovog prerastanja u etniĉko-graĊanski rat 

širokih dimenzija, Vatikan je, na dan 13. januara 1992. g, jednostrano priznao 

Hrvatsku i Sloveniju.  

U memorandumu Sv. Stolice, upućenom Evropskoj uniji povodom situacije u Bosni i 

Hercegovini (14. aprila 1992), Vatikan je zatraţio organizovanje otpora ''intervenciji 

naoruţanih bandi jugoslovenske federalne armije'' (21); na dan 6. decembra 1993. g, 

prilikom susreta šefova drţava i vlada-ĉlanica OEBS-a u Budimpešti, kardinal Sodano 

zatraţio je od meĊunarodne zajednice da se ustanove jasniji kriterijumi ''ţrtava'' i 

''agresora'', podrazumevajući pod ''agresorima'' Srbe. U jeku bosanskog sukoba, papa 

je izrazio ţelju da poseti Zagreb , Beograd i Sarajevo . Pravoslavna crkva je uloţila 

protest protiv pontifeksove posete Beogradu, a posebno protiv njegove posete 

Jasenovcu, pošto je poglavar rimo-katoliĉke crkve osudio ĉin genocida nad 
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Jermenima, Ciganima i Jevrejima i oštro kritikovao totalitaristiĉke reţime 

staljinistiĉkog tipa u Kini i Kambodţi, ali izvinjenje zbog sauĉestvovanja rimo-

katoliĉkih sveštenika u zloĉinu genocida nad srpskim stanovništvom u periodu 

Drugog svetskog rata nije usledilo.  

 

Papa je 10-11. septembra 1993. doputovao u posetu Hrvatskoj, tokom koje je pozivao 

na ''kulturu mira'' i na odustajanje od uskonacionalistiĉkih stavova.  

 

S jedne strane, vatikanska diplomatija je uloţila veliki napor u traţenju rešenja za 

regulisanje konflikta u Bosni i Hercegovini, dok je, s druge strane, papa podrţao 

bombardovanje srpskih poloţaja od strane NATO snaga, tokom kojeg su uglavnom 

postradali civili. 

 

U julu 1994. g. vlada Republike Srpske u Bosni i Hercegovini prihvatila je predlog 

Sv. Stolice da se izvrše konsultacije s predstavnicima vatikanskog Instituta za 

politiĉka i ekonomska istraţivanja u oblasti saradnje i razvoja. u sastavu srpske 

delegacije nalazila su se dva ĉlana vlade – Miroslav Toholj i Dragan Kalinić, kao i 

dva struĉnjaka – akademik Milorad Ekmeĉić i Ţika Rakić. Do dijaloga, meĊutim, nije 

došlo. U vreme boravka srpske delegacije, Vatikan je u svojim sredstvima javnog 

informisanja nastavio da razvija kampanju osuĊivanja srpskih dejstava u Srebrenici i 

Ţepi. Istovremeno su hrvatske operacija ''Bljesak'' i ''Oluja'' imenovane kao ''vraćanje 

teritorija''. Na dan 19. oktobra 1994. g. papa je konaĉno definisao svoju poziciju, 

podrţavajući princip humanitarne intervencije.  

Kasnije će, u sluĉaju kosovskog konflikta, Sv. Stolica primeniti već razraĊenu taktiku. 

Zagrebaĉki nadbiskup Kuharić, ljubljanski nadbiskup Šuster, katoliĉka štampa – kako 

u samoj Jugoslaviji, tako i u Vatikanu – odobrili su postupke secesionistiĉkih snaga. 

U aprilu 1993. g. papa je posetio Albaniju i podrţao zahteve albanskih separatista na 

Kosovu. Pontifeks je bio jedan od prvih svetskih lidera koji su 1998. g. zatraţili da se 

sprovede energiĉna akcija protiv Srbije. Tako je 30. marta 1999. g. sazvao savet 

ambasadora zemalja NATO-a i zemalja-ĉlanica Saveta bezbednosti OUN-a, 

akreditovanih pri Sv. Stolici, s ciljem da se prekinu vojna dejstva protiv Srbije... u 

vreme uskršnjih praznika.  

Jedno od usmerenja papske politike na prelasku iz 20 u 21 vek bilo je i proglašenje 

niza hrvatskih religiozno-politiĉkih poslenika za svetitelje. Druga poseta Jovana Pavla 

II Zagrebu bila je povezana sa beatifikacijom zagrebaĉkog nadbiskupa Alojzija 

Stepinca, zbog ĉega je došlo do zaoštravanja odnosa izmeĊu Rimo-katoliĉke i 

Pravoslavne crkve. Predstavnici Pravoslavne crkve ukazivali su na nasilno 

preobraćanje 244.000 pravoslavnih Srba u katolicizam i na genocid prema srpskom, 

jevrejskom i ciganskom narodu u vreme Drugog svetskog rata. MeĊutim, bez obzira 

na navoĊenje vapijućih ĉinjenica o uĉešću rimo-katoliĉkog klira u zloĉinima hrvatskih 

ustaša, Pije XII je posle sloma NDH imenovao nadbiskupa Stepinca za kardinala i 

ĉlana kurije. Stepinac je 1960. g. bio sahranjen na najsvetijem mestu na hrvatskoj 

zemlji – u zagrebaĉkoj katedrali a što je, u suštini, znaĉilo rehabilitaciju njegove 

politike. Ĉin nasilnog pokatoliĉavanja Srba Sv. Stolica nije proglasila poništenim.  

 

U sadašnje vreme, grupa ameriĉkih advokata – Dţonatan Levi, Tomas Iston i dr, na 

svoju sopstvenu inicijativu podneli su tuţbu protiv vatikanske i ĉitavog niza drugih 

banaka (švajcarskih, austrijskih, argentinskih, španskih, italijanskih, portugalskih, 

nemaĉkih i ameriĉkih), a povodom ustaškog zloĉina genocida izvršenog nad ''700 000 

pravoslavnih Srba, Jevreja i Cigana''. Reĉ je o stotinama miliona dolara koje se 
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moraju vratiti ţrtvama genocida ili njihovim porodicama. Druga grupa ameriĉkih 

advokata, poznata ameriĉka firma ''Zimmerman Reed'' iz Mineapolisa u SAD-u, 

intenzivno radi na prikupljanju odgovarajuće dokumentacije, pri ĉemu je ova poznata 

firma svoju delatnost preduzela u ime srpskih ţrtava genocida (22).  

 

Izvodeći odreĊeni zakljuĉak, moţemo reći da se uĉešće Vatikana u etniĉko-

religioznom sukobu na teritoriji bivše Jugoslavije ispoljilo u jednostranoj podršci 

hrvatskom i slovenaĉkom separatizmu, u razvijanju antisrpske kampanje u sredstvima 

masovnog informisanja, u podrţavanju antisrpskih akcija koje su zapadne zemlje 

sprovodile na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije. Sveta 

Stolica je narušila kako ĉlanove lateranskog sporazuma – koji je obavezuju da ostane 

neutralna i da svoju delatnost ograniĉi iskljuĉivo na religioznu sferu, tako i rezoluciju 

Drugog vatikanskog koncila, kojom se karakter misionarske delatnosti sveštenstva 

odreĊuje kao naglašeno religiozni (a ne polititiĉki) po svojoj prirodi.  

  

Документ број 430. 

  

 -14 април 2017.године. Томислав Крсмановић 14.3.2013. године 

 Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3411829; Станка Пауновића 

70, 

 ДЕМОНСКА МРЖЊА СЕ НАСТАВЉА. 
 Господину Томиславу Николићу, ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ. 

 Господину Ивици Дачићу, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

 Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

 Поштована господо,  

  

 Дозволите да Вас потсетим на моје претходне дописе: 

 1.Моја Тужба за накнаду штете поднета 1993 године због преко пар стотина 

тешких кривичних дела почињених према мени од стране државних органа ( 

недавно сам рехабилитован), се сада налази пред Уставним судом Србије, у 

форми УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, коју сам поднео 1 октобра прошле године 

(Уж./7489/2012). Значи ево већ скоро седам месеци. Уставни суд још није 

одлучио, одуговлачење судова које траје од 1993 године , се очигледно 

смишљено наставља.  

 2. Мени је и даље драстично ограничено право на коришћење мога компјутера и 

ннтернета, што је детаљно приказано на диску са БЕЛОМ КЊИГОМ О 

ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА ( и још три беле књиге:Тужба за накнаду 

штете, Полицијска малтретирања и Здравље), што сам Вам већ проследио. Ја 

сам већ дуго времена изложен истинском терорисању и пиратерији, што је 

нечувена дрскост и примитивизам, на делу су истинске дрске свакодневне 

провокације. Изволите ми саопштити да ли ми сметње у употреби мога 

компјутера и интернета, причињавају органи –припадници Вашег ресора МУП-а 

Србије? Уколико то они чине: ЗАШТО?. Или је то дело страних хакера, за шта 

има индиција?  

  

 Јер провајдер из Гана, Белгија, злоупотребљава моје личне податке које је 

пронашао на Феисбуку, и бламира ме шаљући широм света и земље, у моје 

име љубавне понуде ( а ја имам 77 година!).Када год ми стигне таква 

порука, настаје лом у моме компјутеру.Употребљени француски језик је 
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гастарбајтерски, тако личи на француски који у Белгији говоре Албанци ( 

живео сам 7 година у Белгији). 

  

 3.Као што сам Вас обавестио у претходним дописима, и навео тачне датуме и 

податке, као и о обраћању МУП-у, у пар наврата сам од Нове године био 

нападнут на јавним местима, дана 26 јануара и 22 фебруара ове године око 22 

часа непознате особе су бацале грудве у прозоре мога стана и велике ледењаке у 

металну терасу ( обавештен МУП Раковица, тел. 2813192). Мени непознате 

особе прете телефоном, познаници ми се жале да им је немогуће да ме добију на 

телефон, да не добијају моје емаил поруке, мој телефон и факс су повремено 

били искључивани.Последње две године МУП је покушавао да ме осам пута 

ухапси! То су државни терористички поступци. Радим од 2003 године на развоју 

туризма у родном крају на Дрини, Љубовија, у летњим месецима улажем 

изузетан труд да привучем туристе, постигао сам скромне али стварне резултате 

( питати Општина Љубовија, Рада Тријић, началник). Уместо да будем подржан, 

Србија воде и Министарство пољопривреде и шумарства, Дирекција за воде ( 

Решење број 324-01-243/2013-07 од 12.3.2013), без законског основа и не 

поштујући чињенично стање захтевају од мене да плаћам нереалне намете, чиме 

ме дестимулишу у моме друштвено корисном раду. (здушно са онима који 

угрожавају моју личну безбедност и моја права-организовани криминал) 

 3.Мој син Милан(1981 ), упркос своје интелигенције, виталности и ванредних 

личних способности, нигде не може да нађе запослење, наилази на оне исте 

опструкције на које сам ја наилазио када сам био у његовим годинама. Он је 

такође био политички оквалификован и претрпео је терористичке нападе за које 

није дао повода. Моја сестричина Валерија (1970), је од детињства трпела 

насилничке поступке, њен муж Слободан Двокић, запослен у обезбеђењу, је 

убијен од стране криминалаца пре неколико година на радном задатку.Валерија 

је без сталног посла, са ћерком од 19 година, живи у непријатељском окружењу. 

Моја сестра Нада (1936-2010 ), Валеријина мајка је умрла у крајње нељудским 

околностима, тешко је оболела, нигде нису хтели да је приме на лечење, 

тражили су мито, она није имала јер је њена пензија била свега 4.000 ( њена 

бивша радна организација Ауторска агенција забавне музике јој није уплаћивала 

петнаестак година доприносе). Мој брат Милић ( 1939), пензионер има 

принадлежности 13.000, био истериван из радног односа као неподобан. 

 Ово је све утолико неразумније јер сам ја рехабилитован Решењем о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду ( Рех.број 82/10) од 13 децембра прошле 

године, исто сам доставио 14 фебруара ове године Уставном суду Србије. У 

претходним решењима судови су одбијали наводе моје Тужбе за накнаду штете 

то образлажући : нисам претрпео штете, држава није кршила моја права и стога 

није надлежна и дужна да исте надокнади. У Решењу о рехабилитацији Вишег 

суда у Београду Рех.број 82/10 од 13 децембра, изричито се закључује да сам ја 

био жртва незаконитих политичких прогона од стране државе, и да су ништавне 

све формалне и неформалне одлуке истичући какве су све последице настале по 

мене , што се тиче насталих имовинских и других штета. 

 Слободан сам да Вас обавестим да су за време Другог светског рата католички 

фратри убили у Јасеновцу на Светог Саву јануара 1932 маљем у главу Вељка 

Поповића, из Братунца ( сада РС), рођеног брата моје мајке, и Ранка Беатовића 

рођеног ујака моје мајке, који су тамо страдали заједно са Јеврејима, и 

антифашистима ( моји блиски сродници су за време рата спашавали Јевреје од 

Немаца, био сам очевидац). За време Другог светског рата су усташе у 
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Братунцу-Сребреници поклали тридесетак сродника моје мајке Необично је, али 

је чињенично, да су сродници моје мајке прогнани из Братунца у Београд, после 

Другог светског рата , од истих оних који су спровели геноцид не само над 

мојим сродницима, него и над невиним Србима Источне Босне. У Београду су 

усташки крволоци на њих нахушкали недорасле комунистичке властодршце, 

који су заслепљени наставили прогоне. 

 Имајући у виду да сам рехабилитован, као и познато стање у претходном 

судству, логичан закључак је да су досадашње судске одлуке о мојој тужби за 

накнаду штете мањкале суштински у законитости. И да је сада дошао прави 

моменат да се донесе пред Уставним судом у Београду правична и ургентна 

одлука по питању моје Уставне жалбе . 

 Очекујем од Вас да допринесете правичности судске одлуке, и ХИТНОМ 

окончању несносне психичке тортуре која због овога траје већ скоро 20 година, 

и руши моје здравље. 

 Са жаљењем Вас обавештавам да ја имам 77 година, и да овакав однос 

правосуђа и власти према мени и мојима очигледно има за циљ да растеже у 

бескрај, да тако чинећи организовани криминал има за циљ изнуривање. 

Узимајући у обзир просечан век живота у Србији, препознатљиво је шта се тиме 

жели. 

 Обавештавам Вас да мене неки политички сегменти желе да увуку у 

међустраначка натицања, достављају ми врло детаљан досије о убиству 

Ћурувије, и налогодаваца, и друго.Уколико Уставни суд не донесе сада 

правично решење, мени не преостаје ништа друго, него да цео свој живот 

посветим бескомпромисној борби за моја права, и раскринкавање и обарање 

свим законитим средствима оних који ми продужено уништавају егзистенцију и 

живот, и мојој породици. А моја борба би у том случају била кобна по углед и 

политички реитинг починиоца. Они више не би били оно што су сада!  

 Да ли данашњој Србији треба копање ратних секира?  

 Нама у Србији данас уместо тога требају исправне процене, мирење и слога.  

 О мене су се огрешили бројни појединци, које сам благовремено упозоравао, да 

то што чине су терористички акти, предочавајући им могуће последице. Они се 

заслепљени нису освртали, већине њих више нема, завршили су животе 

превремено, трагично ( органи МУП-а знају о којим појединцима се ради, ја 

имам све у мојој архиви ) . Ја се томе не радујем, то су људи који су били 

огрезли у самовлашће и насиље. Ја их жалим, јер су погрешно процењивали 

стварност. Опраштам им. Разумети значи опростити.Али ја захтевам да и други 

мене разумеју. 

 Докле ћемо бити стока, магарци. Господо Николићу, Дачићу и Вучићу, нас 

настављају да завађају. Само магарце завађају. Ја себе сматрам за разумног 

човека који заговара ОБЈЕКТИВНОСТ, РАЗУМ и КОНСТРУКТИВНА 

РЕШЕЊА уз поштовање закона и права. Не дозвољавам да ме било ко завађа., 

са било ким. Али ко завађа са мном оне који ускраћују моја права. Само будала 

удари два пута палцем у камен у своме дворишту. Докажимо да смо мудри 

људи, а не магарци, које свака шуша може даљинским управљачем, као мала 

деца аутомобилчиће, да нахушкава једне на друге 

 Уместо свађа нама су потребни смиреност и слога. 

 У нади да ће бити донета законита одлука, и да ће бити предупређена нова 

уношења крвавих самоубилачких, самоистребљивачких завада, које трају 

деценијама. 
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 Огромна већина грађана је и даље дан данас лишена својих елементарних 

права,.и агонизира, изнурена, остарела или оболела, у беди и свакодневном 

страху. Демонска мржња наставља да се излива подло и крајње подмукло на 

наш обеспомоћени народ, који је у дубокој и сложеној кризи идентитета , и 

конфузији, не поима шта се са њим догађа, позавађан и изолован. 

Хиљадугодишња улици мржње још нема краја. 

 На Вама лежи огромна одговорност. Определите се:  

 -за спас народа, извуцимо Србију из нечувене вишевековне каљуге препуне 

отровне демонске мржње, расних и етничких опаких али неоснованих, 

предрасуда 

 -или за лични ћар, али на вечиту срамоту за веки веков за будућа покољења. 

 С'поштовањем. 

 Томислав Крсмановић 

  

 Документ број 431. 

 19 април 2013.гпдине.  *Srbija, jedna od retkih zemalja u kojoj je onemogućena 

nesmetana upotreba interneta i kompjutera.* 

  
 Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu, u kojoj se 

građanima prave česte smetnje u upotrebi interneta i 

kompjutera. 

  

 A o tome se ne govori u dovoljnoj meri. 

  
 To se ne sprovodi administrativnom formalnom zabranom, 

nego prouzrokujući usporavanja, blokade rada, 

onemogućavanje upotreba pojedinih komandi, stvaranjem 

tehničkih teškoća u upotrebi hardvera i softvera, sve do 

ozbiljnih kvarova računara. 

  

 I to bez znanja vlasnika raĉunara. 

  
 To je delo zaduženih bezbednjaka, koji imaju pristup 

računarima građanapreko provajdera, koji suu obavezi da im 

to omoguće. 

  
 Neupućeni vlasnici računara, ukoliko imaju neke od 

ovakvih teškoća u radu sa njihovim računarima, su obično 

skloni da ih vide kaotehničke neprilike. Razume se, 

izuzimajući one koji su upoznati sa ovakvim zloupotrebama. 

Ili ne mogu ni da pomisle da bi im neko tako nešto 

činio, ne vide razlog za to. Ili preplašeni ćute, smatraju 

da se tome ne mogu odupreti. 
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 Gube vreme, energiju. novac, nerviraju se. 

  

 Što neizmerno ohrabruje poĉinioce. 

  
 Retke su zemlje sveta, gde su građani tako neobavešteni i 

obespomoćeni, i ne reaguju, ćute, kao što je to u Srbiji. 

  
 A ohrabreni asocijalni delikventi, klošari i svakojaki 

šalabajzeri, nalazeći tako uhlebljenje, im često, ponekad, 

ili svakodnevno, kako kad i kako kome,.iz potaje 

zagorčavaju život i sa neizmernim zadovoljstvom piju 

energiju i zdravlje na slamčicu. 

  
 U prilogu su na mome linku Bela knjiga smetnje u upotrebi 

PC i telekomunikacija dati dokazi-.http://enlite.org/bela/04.doc. za 

vreme od 1974 do danas, ukljucujuci i vreme pre pojave 

kompjutera, zaplenu prepiske,isklucenje telefona, smetnje 

u upotrebi faksa. 

  
 Lični računar posedujem od оd1997 godine, odkada sam 

povezan sa internetom. Uprkos što sam kupovao nove moderne 

masine , ili dodavao nove komponente, od tada pa sve do 

današnjih dana, sam onemogućen da koristim optimalno moj 

kompjuter, u okolnostima prikazanima na linku. 

  

 Što se sastoji: 

  
 - povremeno, nekad svakih nekoliko minuta, se aparat 

ukoči, moram da a resetujem, tako veliki broj puta dnevno. 

  

 -u blokiranju upotrebe pojedinih programa 

  
 -onemogućavanju narezivanja diskova, ja sam piosac knjiga 

u elektronskoj verziji 

  
 -iznenadn bespovratnoi nestane desetine hiljada poruka iz 

Inboxa. Ili na hiljade fajlova iz Worda.. 

  

 -bespovratno nestajanje delova pojedinih mojih knjiga (ja sam pisac) 

  

 -iznenadno, bespovratno praţnjenje flešovasa dragocenim podacima 

  

http://enlite.org/bela/05.doc
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 -iznenadno nestajanje napisanih redova, te sam prinuđen 

da sve svakih nekoliko minuta snimam na flešu 

  
 -nestajanje delova napisanih knjiga, pretumbavanje 

napisanih poglavlja, nestajanje snimljenih skeniranih 

dokumenata. 

  

 -iznenadno pucanje monitora i pojedinih komponenti hardvera. 

  

 -sprecavanje pristupu i diskusijama na jahu grupama, i društvenim mreţama. 

  
 -ja sam pisac, danas se za pisanje koisti računar. 

Pisanje mojih knjiga se dešava u specijalnim okolnostima, 

moja koncentracija je zbog toga jako oslabila, bio sam 

iszložen teškim iskušenjima, vrlo 

intenzivnim nerviranjima,stalnim upadimau sistem, 

kočenjima aparata, iznenadnim zastojima, svakojakim 

neprilikama sa fontom, pojedinim programima i fajlovima, 

usporavanja operacija, sporo otvaranje programa. 

Nestajala sučitava poglavlja, najednombi se sve izmešalo, 

itd. 

  
 Što godinama prouzrokuje neizmeran stres, gubitak 

vremena, energije i novca. Što drastično sakati moj 

literarni stil i književnu vrednost knjige. . 

  

 Zahtevam od vas da ODMAH date nalog da se ovaj vandalizam zaustavi. 

  

 Tomislav Krsmanovic 

 

Документ број 432. 

 -29 април 2013.године. РЕФЕРЕНДУМ-ДА, АЛИ БУДИМО ВРЛО 

ОПРЕЗНИ! 

  

 Александар Вучић је понудио референдум поводом споразума у Бриселу, и то 

брзометно за 14 дана.  

  

 Из Владе подсећају, да уколико референдум буде одржан, сви ће морати да 

поштују и спроводе одлуку .Звучи самоуверено, нема шта. 

 ДСС је 22 априла предала Влади Србије захтев у коме та странка тражи 

расписивање референдума на коме би се грађани изјаснили о бриселском 
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споразуму. Предлози да се овим поводом одржи референдум долазе са 

различитих страна. Ни Брисел нема ништа против референдума. 

 Занимљиво је, за референдум су и потписници бриселског споразума, и они који 

су против њега. 

 Најбременитији поводима за размишљање став заузимају Срби са севера 

Косова. Предлог првог потпредседника Владе Александра Вучића да 

референдум буде одржан можда већ око 14. маја, за Србе са севера Косова је 

неприхватљив..Они полазе са становишта да резултати референдума у Србији 

не би могли бити обавезујући за Србе са Косова, него да они сами треба да се 

изјасне о својој судбини посебним референдумом српског народа на Косову.  

 Зашто се Вучићу толико жури да референдум, једна тако изузетно значајна , и 

скупа, национална и државна ствар, да буде збрзан, организован такорећи одмах 

за 14 дана?  

 А зашто Срби са севера Косова, желе да они одлучују референдумом? 

 Знајмо да је народ Србије дезинформисан, да не познаје чињенично стање у вези 

Косова. Већ две деценије се на ТВ и у медијима упорно појављују свакојаки 

плаћени мешетари који испирају мозгове обесхрабрених и поводљивих грађанa: 

да је Косово баласт за Србију‚.да Србија неће моћи да издржава милион и по 

Албанаца, и да се са њима прегања, да Србији нема мира и просперитета докле 

год се не одрекне Косова, да неће бити примљена у ЕУ, да не може постати 

просперитетна и демократска земља докле год не скине са врата тег Косова, да 

је Косаово одавно де факто изгубљено, итд, итд.  

 Добро знају издајничка медија Гебелсово начело: лаж поновљена сто пута 

постаје истина.! 

 Нажалост, досада нико није на иоле рационалнији методичан начин оповргавао 

овакве годинама, једну по једну, сервиране лажи. Многи грађани, да не кажем 

већина, су постали убеђени да Косово треба жртвовати зарад мира, и ЕУ, и да 

најзад овај народ одахне. 

 А ако се одрекнемо Косова, нажалост црно нам се пише. Биће много горе него 

ли сада. Они то не знају, и то ће видети, ако Косово оде. Јер када други виде 

како се Србија олако и шалабазјерски одриче своје најсветије и најбогатије 

територије, ће бити крајње охрабрени. Захтеваће да се југ Србије присаједини 

Албанцима, да Рашка ( Санџак) област постане део Бошњачке федерације ( или 

чак и Турске , све је овде могуће), да Војводину Србија да Мађарској или 

Немачкој? Ко зна какве се регије у смалаксалој Србији могу изродити. Нико не 

може предвидети шта ће се дешавати? Мало ћемо се опустити због тега Косова, 

али нам тек могу наићи црни дани, о каквим и не сањамо, могу нам осиљени 

становници суседних ентитети закуцати на врата наших станова у Србији, 

Шумадији, или Београду, и посезати за нашом имовином? Угрожавати нас у 

нашим правима у нашој рођеној земљи? 

 Србијо, пробуди се ! Балубизирани председниче Србије, Владе, министри, 

народни посланици, освестите се и тргните се! Не заносите се шареним лажама! 

Вама су потребни емотивна и временска дистанца, објективна процена 

стварности, коју ви застрашени, уцењени, поткупљени и индоктринирани, 

очигледно не поседујете. 

 Уколико би дошло до референдума, није лако прогнозирати резултате, али је 

ствар крајње ризична и могуће погубна по наше највиталније националне 

интересе.Већина грађана је дубоко индоктринирана лажима. То добро знају 

Вучић и његови сарадници. Зато предлажу референдум, да добију покриће за 
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њихове штеточинске поступке. То знају и из ЕУ, зато аминују одржавање 

референдума. 

 Рећи ће: ето видите да народ тако жели.А народ тако не жели. Постоји врло 

реална опасност да се већина заведених грађана на референдуму изјасни за 

бриселски споразум, јер је поводљиви народ обманут и изваран. Тога се плаше 

освешћени и сазрели Срби севера Косова. Знају они добро о чему се ради. 

Борећи се са свакојаким алама да преживе су се освестили . И не дозвољавају да 

о њиховој судбини одлучују испрани мозгови и савијене кичме. 

 Овакву еволуцију треба НАЈЕНЕРГИЧНИЈЕ И НАЈРАЦИОНАЛНИЈЕ 

предупредити. Одржавање референдума треба условити : 

 --дугачка кампања, која ће омогућити излагање другачијих мишљења, јер 

уствари једнострана кампања за референдум траје већ 10 година. 

 -отворити медија 

 -да се на медијима појаве најумнији заговорници патриотске Србије 

 -такође је од суштинског значаја да гласање буде фер , да не дође до крађе 

гласова.  

 -питање за референдум мора бити кратко и јасно, не сме садржавати више 

елемената, него само један: ДА ЛИ СТЕ ЗА КОСОВО КАО НЕОТУЂИВИ ДЕО 

СРБИЈЕ: ДА или НЕ? 

 Знајмо да су СНС-СПС одлично испекли за ових 20 година занат изборних 

превара, они рачунају да ће снемоћалој опозицији покрасти масовно гласове, да 

ће је збрзати кратком кампањом, блокадом медија и свакојаким смицалицама 

 Ако се не обезбеди ваљан референдум, постоје реалне шансе да већина грађана 

подржи бриселске споразуме.. 

 Што би било равно самоубиству душевног болесника. 

 Онда би СНС-СПС организовали превремене изборе, и добили их убедљиво. 

 Тиме би била стављена најцрња тачка, будућност Србије би била запечаћена. 

 Србија би нестала. 

 Скинимо Србију са вешала!  

Документ број  433. 

 - 1 мај 2013.године.Tомислав Крсмановић: УСЛОВИ ДА РЕФЕРЕНДУМ НЕ 

БУДЕ ПРЕВАРА. 
  

 Уколико дође до референдума, да би он био ваљан и регуларан, да би приказао 

стварну скалу мишљења и ставова грађана Србије о Косову, онога шта они 

дубоко у себи осећају и мисле , неопходно је испунитги следеће услове: 

   

 1.Узорак гласача треба да буде репрезентативна слика целокупне гласачке 

популације 

 2.Формулација питања треба да буде јасна и по начелима науке о анкетирању и 

постављању питања у истраживањима друштва ставова и мишљења 

 3. Кампања треба да буде довољно дуга. 

 3. Непходно је обезбедити равноправан приступ медијима 

 4.Разрадити рационалaн и убедљив списак тема и пропагандних аргумената 

 6. Обезбедити контролу гласања и пребројавања листића. 

 7. Анкете јавног мнења 

 1. Узорак гласача треба да буде репрезентативна слика целокупне гласачке 

популације. 
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 Ваљан и регуларан процес референдума би требао да искаже верну скалу 

ставова и мишљења грађана о њиховом односу према Косову. Нажалост, 

затечено стање у Србији у овоме моменту је такво да референдум не би никако 

дао резултате који би били одраз аутентичних дубинских опредељења већине 

грађана, а зато јер: 

 а. У Србији постоји бројна популација несрпских нација, у Војводини, Рашкој и 

на југу Србије, итд, која би листом гласала за опцију`` независно Косово``. 

 б. У Србији су се последње две деценије умножили свакојаки мешетари, Срби 

по народности, али који индоктринирани скачу у стомак сопственој нацији. 

Погледајмо Скупштину Србије, тамо је огромна већина посланика гласала за 

опцију удаљавања Косова од Србије. 

 ц знајмо да је већина грађана Србије већ две деценије.била предмет 

систематског испирања мозга и методичне модификације ставова и мишљења. 

Иако су они у дубини душе за свој народ и за Косово у Србији, већина би 

вероватно гласала за званичан став, а то је `` независно Косово` `. 

 д. Ако се ова математика сабере добиће се поразан резултат за патриотску 

опозицију. 

 е. Још је слика мрачнија и крајње суморна, када се зна нешто што је било 

потврђено ранијим изборима: врло је битна излазност на изборе. Да ли ће на 

гласачка места изаћи репрезентативан узорак, или они гласачи који су тамо 

бивали доведени агилношћу и учинком изборног инжењеринга њихових 

политичких странака. Нпр. СРС је била врло ефикасна да своје гласаче листом 

изведе пред гласачке кутије. Њени ондашњи челници ( Николић и Вучић) имају 

огромно искуство, и ресурсе, као и ДС и СПС, и њихова коалиција, они ће 

мобилисати њихове присталице да листом изађу да гласају? Да ли ће ДСС, СРС, 

Српске двери, и поједине патриотске скупине бити у стању да им парирају? 

 2.Формулација питања треба да буде јасна и по начелима науке о 

анкетирању и постављању питања у истраживањима друштва ставова и 

мишљења 
 а.Питање мора бити кратко и јасно. 

 б.Питање не сме садржавати два или више елемената јер такво питање збуњује 

испитаника ( гласача): нпр. Не сме се постављати у исто време питање о Косову 

и уласку у ЕУ. Јер су то две различите ствари. Многи гласачи ће бити истински 

фрустрирани у збуњени опречним захтевима и пулсијама, за већину недовољно 

обавештеним, или контрадикторним концептима ``Е У`` и `` Косово``.. 

 ц.Потпуно је контраиндикована употреба недовољно разумљивих речи и 

појмова, који би требали да буду разумљиви и за оне најмање образоване и 

интелигентне. Већина гласача није видела садржину договора о Бриселу, не 

схвата о чему се ради са изразима`` рампе, царине, паралелне структуре, северно 

Косово, заједница општина, итд, итд``. 

 д.Текст не сме доводити у питање која захтевају висока и виша образовања 

гласача, а то су концепти ЕУ например, и односа Е У и Косова, какве везе има 

ЕУ са Косовом'?. 

 Е.Питање не сме бити дуго и сложено, него јасно и кратко. 

 Предлажем да питање буде: ДА ЛИ СТЕ ЗА КОСОВО У ОКВИРУ ДРЖАВЕ 

СРБИЈЕ, ИЛИ ЗА КОСОВО ВАН СРБИЈЕ? 

 3. Кампања треба да буде довољно дуга. 
 Будући да су грађани Србије већ две деценије били изложени методичном 

медијском убеђивању да је Косово баласт, да је изгубљено, да ако га дамо 

Албанцима, да ће нам свима лакнути и сванути, итд, без да је било ко такве 
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небулозе стварно демантовао, на рефеферендуму треба дати довољно времена 

да супротна страна изнесе на увид нар оду Србије своје аргументе. 

 3. Непходно је обезбедити равноправан приступ медијима 
 Што досада није био случај. 

 4.Разрадити рационалан и убедљив списак тема и пропагандних 

аргумената. 

 Ово је врло битно. Говорници треба да буду најеменинтнији умови 

опозиције.Пропагандне теме и аргументи треба да буду најбрижљивије 

изабрани. 

 6. Обезбедити контролу гласања и пребројавања листића. 

 Знајмо да коалиција на власти има огромна искуства, кадровске и друге ресурсе 

да лажира референдум на свим наведеним нивоима, укључујући и контролу 

гласања и пребројавања листића. 

 7.Aнкете јавног мнења. 

 Вучић и Дачић су недавно споменули анкете јавног мнења, према којима их 

већина грађана подржава када се ради о статусу Косова. Оваква олака и 

неоснована тврдња ће несумњиво утицати на опредељења гласача.У време које 

је претходило изборима , по правилу би анкете јавног мнења постајале врло 

актуелне. Из јасног разлога: на основу њих се олако закључује о расположењу 

грађана и праве прогнозе о будућим изборним резултатима, те тако имају врло 

снажан утицај на изборна опредељења врло поводљивих бирача. Јер добро је 

познато свима онима који се баве анализом и стварањем јавног мнења, да је 

маса поводљива и да психологија масе се ствара управо на основу информација 

добијених од извора у које се има поверење .Уколико се каже да нека политичка 

групација или појединац има значајну подршку и број оних који га симпатишу, 

то делује и на друге, који му се онда приклањају импресионирани значајним 

рејитингом у јавности 

 Отуда значајан интерес појединих политичких странака за овакве анкете, и 

жеља да се на наки начин докопају до споне са агенцијама за истраживање 

јавног мнења, не би ли успели да на неки начин подешавају резултате 

истраживања онако како то њима одговара, да би тако наводили неупућене 

грађане да гласају за њихове политичке странке.. 

 Овакве ујдурме и преваре није тешко спроводити у данашњој у сваком погледу 

клонулој Србији. Увидом у методологије актуелних истраживања изборних 

ставова и мишљења грађана и уопште јавног мнења, јасно се увиђа да оне често 

мањкају у својој фундираности, да начин извлачења узорка, рада на терену, 

прављења упитника, постављања питања, и анализа резултата, су тако подешени 

да би могли давати наручене резултате. 

 Анкете јавног мнења деле судбину непоштовања захтева научног метода, 

објективности, као што је то нажалост и са нашим судством. информисањем, 

образовањем, свугде царују волунтаризам и интелектуална и морална 

корупција. Зашто би то онда заобишло и анкете о јавном мнењу? Ко то може 

проверавати? Ко то може спречавати? 

 Данас су анкете о јавном мнењу политичка пропаганда у свом најзадртијем и 

затрованијем облику. И делују разорно на формирање ставова и политичких 

опредељења грађана. 

 Уколико желимо да референдум буде регуларан и да даде резултате који ће 

бити реална слика стварног стања, опозиција би требала да парира коалицији н а 

власти, да организује сопстевана , објективна истраживања 
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 Позивам удружења социолога, новинара и свих оних који се баве јавним 

мнењем да ово питање ставе на дневни ред и да захтевају да се поштује научни 

метод у овој области и спрече злоупотребе и преваре недовољно информисане 

јавности. 

 ЗАКЉУЧАК. 
 Референдум је права ствар. Али под условом да се одради како треба, да се 

спрече преваре , крађе и прекрађе нс свим нивоима.Знајмо да пред опозицијом и 

патриотским блоком предстоји врло крупан и сложен задатак. Наспрам себе има 

огромну скаламерију превараната. 

Документ број 434. 

 

-14 мај 2013.године. Томислав Крсмановић:СРБИЈА ИЗМЕЂУ АМЕРИКЕ И 

ВАТИКАНА-DIVIDER ET IMPERA. MAGNUM CRIMEN.  

 У  завери против Србије и Срба а,заједно са Ватиканом, неки виде и  САД. Aли 

не треба мешати жабе и бабе, подмукла и убитачна омраза Ватикана траје 

хиљадама година. А извесни некоректни, или штетни поступци САД су новијег 

датума. И другачије су сврхе, квалитета и емотивних набоја. 

   

-  

  

Суштинска разлика њихових односа према Србима и јужним Словенима је 

следећа: католичко-латинско-апенинско-ватиканска омраза је нешто друго, ради 

се о неоснованим расним предрасудама према Јужним Словенима као 

недораслим, дивљим, без интегритета, поводљивим, врсти стоке и робова. 

 А када се ради о САД, ту нема расне мржње, ради се о чистом гео-политичком 

утилитаризму.Они желе концесије на Балкану. Сви они на планети који им 

сметају,аутоматски падају под удар. 

 Које они као такве третирају недораслим за слободу и просперитет. Сматрају да 

их вечито треба завађати и држати у стању потреса, нестабилности, трвења, 

беде и глади, рушењу судства и полиције, породице, брака, морала, културе. 

Једноставно они сматрају да треба свим средствима овековечити њихово 

вековно подмукло ( неформално) ропство.  
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 Као доказ ове мрачне расистичке тезе наводе ратове у Југославији 90-их година 

прошлог века. Кажу:‘‘ Као дивљаци што су ратовали у Бурунди и Уранди, зато 

смо им поставили старатеље у Босни и на Косову‘‘. 

  А јужне Словене су тада подмукло завадили управо највише они: Ватикан. 

  

 На нашу несрећу подудариле су се две врло несретне околности по нас:  

 -хиљадугодишња омраза Ватикана 

 -и актуелни интереси САД на Балкану.  

 А ми смо се показали недораслим и немоћним да се и ми уплетемо у ту гео-

политичку игру, да изнађемо по нас боља решења 

 Природно, јер се наши властодршци за ово време нису бавили нашим кључним 

инрересима, него како да изнуре и обеспомоће већину грађана у Србији 

облепљеној читуљама, да у том вакууму некрофилије приграбе за себе 

фирме,сачувају своје позиције, богаство, да се обрачунају подмукло са свима 

онима који би им могли бити сметња у њиховом пакленом франкенштајнском 

подухвату. , да заувек сачувају нетакнут STATUS QUO.  

 Ова разлика у садржини и квалитету емоција ова два владајућа светска пола, је 

врло битна за нас. 

 Зато јер се са Ватиканом не може никако преговарати,јер су расне предрасуде 

надојене опаким емоцијама, ту не помажу никакви аргументи, то знају 

психолози, психо-социолози и психијатри, и оне се не могу тако лако уклонити. 

Ватикан ће увек ићи на то да докаже да су Јужни Словени ‘‘ скиавони‘‘ ( 

робље), које не заслужује ништа боље. Увек ће све учинити да нас надмудре и 

намагарче ( Они управо ову реч користе).  

 Наш одговор треба да буде: СЛОГА И ПРОМИШЉЕНОСТ, КРАЈЊА 

ОПРЕЗНОСТ. 

 А када се ради о Американцима, будући да се ту ради о гео-политичком 

утилитаризму, много нам је отуда лакше преговарати са њима, него ли са 

Ватиканом и Апенинцима, Латинима- Католицима. Јер је утилитаризам ствар 

интереса, а не емоција. Са Американцима треба да будемо врло дипломатични, 

да упознамо њихове ставове и намере, и да учинимо све што је могуће мудром 

дипломатијом да пронађемо у оквиру њихових интереса , она решења која су 

најбоља по нас. А њих има. Американци изнад свега цене прагматичност и 

ескперте.  

 ДИПЛОМАТИЈА ЈЕ УМЕТНОСТ МОГУЋЕГ. Дипломатија је изнад свега 

мудрост. Покушајмо да нађемо спрегу, да раздвојимо интересе Ватикана и САД, 

да придобијемо САД. Србија је најјача од свих државица насталих из распада 

СФРЈ. Срби су неупоредиво већи гео-политички, и сваки други потенцијала од 

Албанаца и Албаније. Албанци су подржавани од ЕУ и Запада, јер се садашњим 

стицајем у овоме тренутку и околностима, боље уклапају у остварење њихових 

интереса у регији. Дипломатска мудрост Србије је да се тако постави да 

валоризује интересе САД боље него ли што ће они то учинити са Албанцма.  



2789 
 

 А да чува добре односе са Русијом.  

 А то је могуће. Дипломатија је мудрост, наука.  

 А наша данашња дипломатија није заснована на научним истраживањима и 

чињеницама. Чак су и Албанци већи експерти, јер им је помогла њихова 

дијаспора СЛОЖНА КАО ЈЕДАН, која је скупила новац и платила највеће 

светске експерте из ове области.( Неко може запитати: А ЗАШТО ТО ИСТО НЕ 

УЧИНИ СРПСКА ДИЈАСПОРА? Зато јер је наша дијаспора била уклоњена до 

стране локалнх незналица и саботера).  

 Зато наша дипломатија сада уступа Косово Албанцима и жели то да укрије од 

народа, и да га превари. Власт је састављена од незналица, саботера, 

преплашених, уцењених и оних који добијају огроман ћар што уступају своју 

земљу. Таква празноглаве власти нема вишпе нигде у Европи, ни у свету, сем у 

појединим државама у Африци. 

 А са Ватиканом се не расправљајмо, будимо и са њима мудри, не заносимо се. 

Они никад неће бити са нама.  

 ДОКАЖИМО ИМ ИПАК ДА ЈУЖНИ СЛОВЕНИ НИСУ ‘‘ СКИАВОНИ‘‘ ( 

стока). 

  

 Документ број 435 

 . 

 -3 јуни 2013 -Др. Обрен Цицовић: ПОСЛЕ ПОТПИСИВАЊА 

БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА НАМ НЕЋЕ ЛАКНУТИ, БИЋЕ 

НЕУПОРЕДИВО ГОРЕ. 
  

  Ужасно заплашени Николић, Дачић и Вучић, још више уцењени, али и 

потплаћени, а поврх свега дубински у можданим вијугама нндоктринирани и 

распамећени, измождени и са свих страна притиснути, у временском шкрипцу и 

издаждени свакојаким ужасним морама, да би спашавали своје главе и коже, и 

својих блиских, да би сачували власт и привилегије по сваку цену, потписују 

Бриселски споразум и уступају Косово Албанцима.  

 У себи резонују: Лакнуће нам, биће боље, да спашавамо што се спасти може, да 

преживимо ова тешка времена, после ћемо се батргати како знамо и умемо. 

Само да се сада извучемо. Живеће овај народ.  

 Оваква њихова процена не подлеже начелима најелементарније логике, у њој 

нема наше најосновније тежачке промућурности.  

 Настаће домино ефект. 

 Зар они не виде да ако у данашњим узаврелим балканским превирањима 

уступимо тако олако Косово, најбогатији и најсветији део наше државне 

територије, да ћемо тиме снажно охрабрити сличне сепаратизме. Јер су са свих 

страна из околних држава свакојаке аждаје разјапиле чељусти да нам 

ослабелим, несложним и прозуклим, пооткидају све што могу? 

 Да су суседи охрабрени овим Бриселским разговорима, се већ види: југ Србије 

ври, Рашка( Санџак) једва чека да се натегне до усијања, Војводина се подмукло 

аустругарски цери, само чека упорно свој тренутак. Непредвидиви Бугари 

потежу питање своје мањине у Источној Србији, Румунија је забринута за 

положај Влаха у североисточној Србији. 

 Ако уступимо Косово, неће нам лакнути како Николић, Дачић и Вучић 

непромишљено закључују, неће нам потећи мед и млеко како они површно 

прижељкују, они тврде да ћемо најзад моћи да живимо у миру, и да се окренемо 

животним проблемима, као цео поштен свет. Ова три србоскептика завлаче 
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главу као ној у песак, по начелу ПОСЛЕ НАС ПОТОП. Док је бал нек је бал. Ко 

је још имао корист од народа, Срби су одувек били крава музара. Што да не не 

залегнемо и ми, као толики други досада. 

 Знајмо, освестимо се, ако Косово оде, настаће по Србију најтежи дани по њу, 

припремају нам се најопаснији по нас сценарији. Ступиће свом силином снаге 

сецесије на југу Србије, у Рашкој, Воводини, широм Србије. Већ расточена 

Србија ће се до краја дестабилизовати, што ће водити даљем осиромашењу на 

свим нивоима, распадима система ( правосуђа, полиције, војске, економије, 

образовања, итд), порашће невиђено незапосленост, млади ће све масовније 

напуштати земљу, већ од врха до дна криминализована и тајкунизована Србија, 

ће се претворити у Краљевство мржње и зла, узеће невиђеног маха све пошасти 

које већ сада море ову јадну и напаћену земљу и њен племенити народ, болнице 

одавно не могу да приме све болесне, а гробља и погребне установе су већ сада 

једни од просперитетних сектора економије у Србији. . ``Препредењаци`` , `` 

кварњаци`` су они, кажу у глас: `` Море буразеру , страдаће народ, али то је и 

добро за нас, такав клонуо и обеспомоћен народ нам одлично одговара, јер нам 

се не може супротставити- ДА МОЖЕМО БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ 

ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАМО НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧИМО 

ОНЕ КОЈИ НАС МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋИМО 

РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧИМО 

СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАМО ЗАУВЕК status quo.  

 А када се стабилизујемо, овај гурави народ ће све позаборављати. 

 Шта ће се десити? Србија ће убрзано копнити. Срби ће бити угрожени у својим 

домовима у Шумадији и Београду.  

 А на следећим изборима , ће гурави народ гласати за њих у још већем броју него 

ли пролетос.  

 Шта чинити?  

 Уколико Србија има елите оне треба да се уједине и да нађу одговор. И то што 

пре. Док не буде дефинитивно касно. 

  

Документ број 436. 

-8 јуни  2013. године.Томислав Крсмановић: НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА-

СУШТИНА СВЕОПШТОГ ПРОПАДАЊА СРБИЈЕ. 

  

 У Србији се не поштује закон. Када се ово предочи долази се до суштине , до 

главних узрока пропасти Србије, која наочиглед и убрзано копни и нестаје: нема 

казне за прекршиоце, они раде оно што им је у интересу.  

 Данашња Србија копни и нестаје јер је постала најобичнија крпа отирач, 

Алајбегова слама, малтене свако ко има моћи и власти је може снемоћалу и 

избезумљену, и незаштићену, некажњено и без последица черупати, најаше ко 

год стигне, и где год смогне, оде мурта наскочи курта, заскачу они из суседтва,  

  са њима се утркују тако и на сваком кораку , шенлуче, домаћи уљези и 

измећари. 

 Када нема казне бујају прекршиоци. 

 Србији пију крв и животне сокове безброј пијавица и трутова. 

 А то је суштински узрок агонији Србије. 

 Ако се не успостави поштовање закона, Србију ће убрзано прождирати олош и 

антрополошки отпад, Србије више неће бити ускоро.  
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 ЕУ где нараста дубока и сложена криза, нам стално прича о људским правима, о 

поштовању међународног права, а од нас захтева да предамо наше Косово, да би 

могли ући у Европу. А то је најдрастичније кршење нашег устава и 

међународних конвенција, јер је Косово наше по домаћем праву и конвенцијама 

ОУН 

 Какве везе има наше Косово, са чланством у ЕУ?  

  

 Немојмо се заносити, домаћи лопови су сурови и крволочни, поврх свега су 

интелектуално сиромашни и површни. Србија је њихов посед, крава музара, све 

краду, пљачкају, отимају, изнурују, мамузају и киње јадни народ. Уместо да у 

оваквој трагичној ситуацији за све нас у Србији, буду понизни и у служби 

својих тиранисаних скршених сународника , они се утркују да их киње и 

пљачкају.Ко зна откада постоји афлатоксин у млеку , отрови у храни, шта 

једемо и пијемо, удишемо, нико за то не одговара. Србија је опљачкана, 

приватизована за багателу, увози се месо коме је прошао рок, неисправна храна 

и лекови, краде се и проваљује, цветају корупција, провале, мобинг, насиље, 

медија су незаконито селективна, мито, рекет, треба платити радно место, 

социјалне разлике су афричке. Људи умиру јер не могу да се лече. Избезумљени 

људи се убијају или своје ближње. 

 Бездушни и некажњени пљачкаши се богате на сузама и крви милиона невиних.  

 Србију упропашћавају домаћи и страни криминалци. Србија је рај за некажњену 

пљачку и лако и брзо богаћење. 

 Данас је много горе него ли досада.  

 У Србији не постоји правично и благовремено правосуђе, а то је суштина 

трагедије ове државе. Нема казне за прекршиоце закона.. Судови су њихове 

правничке радионице. Неколико стотина хиљада судских судеоника ( то јест 

породица, то значи милиони грађана Србије) агонизира и крвари у рукама 

судова и судија, који развлаче, доносе незаконите судске одлуке, суде како им 

нареде тајкуни.  

 Ово је проблем број 1 у Србији. 

 О стању у судству у балубизираној Србији се ћути. Нико о суштини проблема 

не каже ни речи. Сви они привилеговани који имају право на приступ медијима 

скрећу као опарени пажњу са стања у судству.  

 Логично, тако им одговара, јер би они први пали под удар. Политичке странке и 

НВО су сучељени, али су сложни као један када треба оћутати стање у судовима 

и правосуђу.  

 Невиђена афера звана Бриселски споразум која се претвара у историјски 

скандал раван митској издаји Вука Бранковића, је драстичан прекршај Устава и 

закона, управо је могућа јер се не поштују закони. Тако нешто је могуће јер је у 

Србији погажен закон. 

 Србију пљачкаши и разбојници намерно здравствено и економски руинирају, 

руше правни систем, јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично 

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

ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, 

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

РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН 

ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК status quo. 

 Тако они умишљају. Али суштина је ипак много сложенија и деликатннја, 

другачија. 
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 ТАЈКУНИ СУ ИНСТРУМЕНТАЛИЗОВАНИ ДА ТАКО ИНВАЛИДИЗИРАЈУ 

СРБИЈУ И НАРОД , ДА НЕ МОГУ ДА СЕ БРАНЕ  

 Ми нисмо против међународне заједнице, ЕУ и САД, ми желимо да у Србији 

заведемо поштовање закона као у њиховим земљама. Имамо право да се 

бранимо. Исто ово тврде еминентни српски интелектуалци у САД, (нпр.Јасмина 

Вујић, Срђа Трифковић) умни људи из западне дијаспоре, најемеинентнији 

српски интелектуалци у земљи и ван ње.  

 Убеђени смо да ће међународна заједница у будућности увидети да су Срби и 

Јужни Словени најзначајнији и највиталнији ослонац за њихове пројекте. И да 

ће у свету превагнути опција подршке Јужним Словенима као достојним 

партнерима, уместо њиховог претварања у ‘‘ peuplades primitifs‘‘ ( дивља 

племена) недостојна цивилизације које треба вечито завађати, рушити им 

државе , и подвргавати их вековним патњама да се даве у живом блату 

самоистребљивања.  

 Погледајмо трагичну вишевековну судбину Лужичких Срба, Јужним 

Словенима, и не само њима, је неко наменио сличну трагичну судбину-

етернализацију балканизације. Јужни Словени су претворени у жртвеног јарца, 

`` учионицу``, примером њихове балканизације застрашују планету. Нас 

сатаннзују, чине нам зла да од нас методично праве наводне непријатеље, `` bad 

guys`` ( лоше момке). А ми Срби смо одувек били уз Европу, и Америка је 

одувек овде била виђена као нама наклоњена. Срби су редак народ који је 

одувек гајио пријатељска осећања према Јеврејима. Нас подли суседи који су 

кроз историју прогонили Јевреје, или починили погроме и геноцид, холокауст 

Јевреја, подмукло нахушкавају нашу омладину у кризи идентитета против 

Јевреја. да нас так гурну у амбис, да нас лише њихове подршке да нас могу 

лакше черупати и тиранисати. А они су ти који су одувек били антисемити, сада 

се представљају за `` Европејце`` за `` мултиетничност``. 

 Срби заслужују мир и просперитет. Уместо да буду оруђе, планетарно 

страшило. Уместо да милиони буду обезвређени и бачени у блато, између 

осталог и зато да би било средство планетарног микса политичког маркетинга и 

пропаганде-ЖРТВЕНИ ЈАРАЦ, УЧИОНИЦА.  

 Мислим да је то дубински разлог мучења Србије и Срба, а да су остали гео-

полит ички и други разлози другоразредне важности. .Нас суседи методично 

гурају против себе, да тако нама манипулишу. Балканизација је заслепила 

умове, докажимо да можемо бити кориснији у другачијим пројектима. 

 Зато нас не могу оптужити да опструирамо пројекте међународне заједнице. 

Имамо право да се спашавамо. Јер нам се припремају нове клопке и неприлике..  

 Шта чинити?  

Документ број 436 А. 

-7  август 2013.године. Томислав Крсмановић: КРИВИЧНА ПРИЈАВА МУП-у 

Раковица од 7 августа ове године : НЕОВЛАШЂЕН УЛАЗАК У МОЈ СТАН. 

МУП Раковица 

Патријарха Јоаникија број 30, Видиковац. 

Београд. 

KРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд.( Википедија. Архив САНУ.Гугл). 
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Против НН особе/а која које је/ су неовлашћено ушла/е у мој стан на 

наведеној адреси и начинила штете које ће даље бити описане. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ. 

У понедељак дана 4 августа ове године, када сам ушао у стан око 20 часова 

затекао сам у стану померане ствари, поједине бацане на под.  

Кључ у брави се тешко окретао, брава је била у извесној мери недовољно 

функционална. Мој телефонски апарат сам затекао у стану ван функције. Звао 

сам ујутру 6 августа телефон у пошти на који се пријављују кварови ( број 

19771, Марија), одмах је застој био отклоњен, али су одбили да ми кажу због 

чега је било дошло до застоја. Дана 6 августа је дошло до мале експлозије у 

електричним прикључцима мога компјутера. Дана 7 августа је исти квар 

отклонио Миша Ивановић, експерт компјутера, телефон 011-2880036, мобилни 

телефон-063-2793767. Том приликом су настали следећи трошкови: нови 

утикачи плаћени око 1.000 динара, и његов хонорар 1.000 динара , укупно 2.000 

динара. Дана 31 јула када сам се вратио у стан сам затекао опет благо 

разбацане ствари, шпорет је био стављен од непознатих лица ван фунције, јер 

је прекидач био грубо заврнут, и шпорет није могао да се користи. Позвао сам 

комшију Мићу Слијепчевића из зграде ( телефон 3484236), не говорећи му да је 

неко улазио у стан и покварио пећ. Он је отклонио квар не знајући стварне 

узроке, поправио је дугме за укључивање ( које је било оштећено) и замењена је 

једна плотна. Што ме је заједно све коштало 2.000 динара. 

Дана 4 јула око 20 часова см затекао отворена широм враташца од мога 

поштанског сандучета. 

Овим насилничким поступцима ми је дакле нанета штета од око 3.000 динара, 

стрес, губитак времена и енергије. 

Они који су ово починили нису однели ништа од ствари и вредности из стана, 

што указује да се не ради о користољубљу.  

Ја сам председникк Покрета за заштиту људских права познат за залагање за 

законитост, и устајање у одбрану погажених права српских избеглица са 

Косова, из Хрватске и Босне и Херцеговине, и са југа Србије. 

Ја сам и писац, имам досије у Архиву у САНУ, добитник сам међународних 

признања, мој рођени брат др.Велибор Крсмановић, професор универзитета у 

Лиону, Француска је члан САНУ. 

Изволите доћи да извршите увиђај. Јавите ми када ћете доћи да будем у 

стану. ( 063-3094176). Молим вас да ме не позивате на разговор у 

просторијама ваше испоставе, мој лекар налази да је то за мене стрес, и 

наложио ми је писмено да то стриктно не чиним. 

У Београду , 7 августа 2013 године. Томислав Крсмановић 

Документ број 437. 

 13 август 2013.године. Томислав Крсмановић . 

  

 ДЕТАЉНА АНАЛИЗА УЧИНАКА КОАЛИЦИЈЕ НА ВЛАСТИ ОД 

ИЗБОРА ДО ДАНАС. 

 САДА ЈЕ ГОРЕ - ПОДВАЛА, СРБИЈИ СЕ СПРЕМА ВЕЛИКО ЗЛО.  
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 НОВА ВЛАСТ МАСОВНО ПРОГОНИ САДАШЊЕ 

НЕИСТОМИШЉЕНИКЕ, И СВЕТИ СЕ СУРОВО ОНИМА ИЗ ЕРЕ 

МИЛОШЕВИЋА. РЕЦИМО ИМ:НЕ!  

  

 Када је актуелна коалиција дошла на власт , њени представници оличени у 

Томиславу Николићу, Ивици Дачићу и Александру Вучићу, су изјавили у 

Коалиционом споразуму о смерницама рада будуће Владе Србије, да ће 

најзначајнији циљеви Владе бити функционисање правне државе и владавина 

права, борба против корупције и организованог криминала и убрзање процеса 

европске интеграције. Обећали су народу да ће проблеме решавати што пре, да 

ће повећати стопу запослености и ревитализовати привреду, довести стране 

иннвеститоре. Спасаваће Србију од беле куге, јачати породицу. 

 Изјавили су да нико није недодирљив и најавили серију хапшења и судских 

поступaка против оних који су кршили закон.  

 У предизборној кампањи су обећали да ће оног момента када добију поверење 

грађана Србије и формирају владу свакако се заложити за мораторијум цена , с 

обзиром на то да ће Србију још дуго потресати тешка економска криза.  

 ``Смањићемо владу на 14 министарстава, укинућемо функције државних 

секретара, смањићемо број непотребних агенција са 136 на 40″, рекао је 

Александар Вучић у предизборној кампањи. „Основаћемо канцеларију за брзе 

одговоре―, понављао је много пута до сада Александар Вучић. ``Уклонићемо 

непотизам и партијске привилегије. Довешћемо на значајне позиције 

најстручније кадрове. Довешћемо стране експерте. Спречићемо дивље 

приватизације.  

 Убеђивали су грађане Србије да ће довести шеике, да у Војводини потеку мед и 

млеко на славину..  

 Србија ће постати неприкосновени лидер у региону.  

 Сваког дана су пљуштала свакојака обећања: залагаћемо се за целовитост и 

територијални нтегритет Србије. И за заштиту права Срба у региону.  

 Заклели су да ће у Србији заживети правично суџдство, а да неће бити као у 

доба демократа. 

 А Вучић је поданицима важно саопштио: "Србија ће се тек трести због 

хапшења!``. 

 Народ Србије је био усхићен оваквим лепим обећањима. Истини за вољу, многи 

су сумњали у аутентичност оваквих мудрих тирада и замисли, знајући садашње 

политичке лидере и њихове домете од раније, Србијом колају гласине да иза 

оваквих ``умних`` порука стоје страни саветници, који им суфлирају шта да 

кажу. 

 Сада видимо да ниједно обећање није испуњено, сада је горе него пре њиховог 

доласка на власт. Полако се увиђа да су њихова обећања била пуки 

маркетиншки потези да тако цементирају власт и придобију поверење немоћних 

и после свега безвољних грађана., уморних и разочараних, потпуно 

деморалисаних и скршених, без икаквог поверења у било какву опозициону 

акцију.  

 Убеђени су да имају у рукама медија, да су опозицију ућуткали и обеспомоћили, 

уколико дигне главу може иогубити фотељу, завршити у затвору, или имати 

безброј других гадних неприлика, или трагедија.  

 Рачунају да ће масу потпуно пасивизираних и уморних гласача, поврх свега 

уплашених и у потпуној конфузији, у јагми да преживе и спасу здравље и главе 

и својих блиских, остарелих и руинираног здравља, лако подешавати по својој 
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вољи. Србија је узнемирена, умиру не само стари него и средовечни, па и млади. 

Изгледа да Црна дама изабира најмудрије. У српским селима се чује: Нема више 

као раније онолико мудрих људи. 

 Сматрају да је лако месити обезглављен народ, као пластелин по својој жељи. 

Да га могу обмањиватио и варати у недоглед.  

 "Оно што је сваком грађанину данас јасно је да се и овог пута, због недостатка 

јасног плана и способности да се он спроведе, ради само о маркетиншком 

потезу Владе," оценила је ДС у саопштењу. ДС наводи да је у последњих годину 

дана Србија доведена до ивице банкрота, а 30.000 људи је остало без посла. 

"Није реализована ни једна инвестиција, смањене су плате и пензије, а државна 

администрација је, и поред најава о департизацији, повећана за 10.000 

партијских кадрова", саопштила је ДС и додала да ће реблансом буџета који је 

оценила као нереалан, држава ући у минус. 

 Влада је реаговала бурно, и претећи. Преплашене демократе су престршене 

занемеле. 

 У Србији Влада жели да сасече опозициону мисао у корену. 

 Цене су порасле, струја је поскупела за 11 одсто. Са скоком цене струје скочиће 

и цене воћа, поврћа, месних прерађевина, сира и многих других намирница. 

Овај скок ће покренути лавину поскупљења производа и услуга у чијој 

производњи електрична енергија игра и најмању улогу, па ће ускоро поскупети 

и храна, кућна хемија и козметика. Довешће до повећања инфлације. Трговци и 

произвођачи процењују да ће цене хране скочити од три до пет одсто, а да ће 

прво поскупети воће и поврће. 

 

Поједине дуванске компаније подигле су поново цену цигарета, други пут за 

месец дана, па укупно поскупљење по паклици износи 20 динара, што 

представља велики удар на буџет просечног српског пушача. 

 

Власницима станова у појединим градовима су стигла папрена пореска решења: 

У Новом Саду обрачуни већи и до 300 одсто, Крагујевцу 14 а у Београд без 

промене.š 

  

 У међувремену Србија је доспела на стопу незапослености, званично, од 24 

одсто, а процењује се да би ускоро могла достићи 28 процената. Незапосленост 

међу младим људима је преко 40 процената. Уз то, више од 700.000 људи зависи 

од неке врсте социјалне помоћи, што значи да су на граници или испод границе 

беде, сиромаштва. Стопа незапослености убрзано расте, млади и други стручни 

кадрови, одлазе ван земље. Ове године је 640 лекара отишло у иностранство. 

Млади надарени одлазе из земље.  

 А Влада спомиње стране експерте. А где су наши људи. У Србији има много 

врло стручних кадрова који су одбачени.  

 Актуелна влада се од почетка године задужила око 3,4 милијарде евра, а да би 

јавне финансије преживеле ову годину, потребне су још две милијарде евра. 

 Србија ће добити од ММФ и међународне заједнице нове кредите. Погледајмо у 

60, 70, 80 и 90 године прошлог века, СФР Југославија је стално добијала 

огромне кредите. Што јој је могућавало да опстане, чиме су укриване погрешке 

које су потмуло али крајње ефикасно у темељима разарале ову јадну државу. 

Уместо да устане из инвалидских колица , и додирне тло, сагледа истину, СФРЈ 

се из године у годину није покривала према губеру, него је живела у фиктивном 
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свету благостања и напретка. Грешке су узеле маха, уместо да буду исправљене, 

и ова творевина од картона се урушила.  

 Слично се дешава данас, спољни кредити држе у жиивоту тешко оболелог коња, 

зато су кредити данашњој Србији опасна клопка. Србија не треб а да се узда у 

међународну заједницу, него у се и у своје кљусе. Може проћи горе него ли 

СФРЈ. 

 А када се ради о обећањима страних инвестиција, сада се увиђа колосална 

обмана или мит о страним инвестицијама. Од тога нема ништа. Интерес за 

инвестирање у Србију имају само преваранти, а не озбиљан свет, што се 

показало у истрази ЕК о српским субвенцијама Фијату, и кда се ради о ЈАТ-у и 

другима. Стране инвестиције су у политичкој власти Србије постале дежурни 

мит којим се замајава јавност и одвлачи пажња од стварних проблема.  

 У последњих 12 година стране банке су изнеле из Србије око 66 милијарди евра. 

Убрзано гашење највећих домаћих банака је вероватно jедан од највећих 

злочина у Србији. 

 Влада штити увознички лоби и привилеговане бизнисмене. Заражено месо у 

Србији: профит увозничког лобија постао је битнији од здравља нације .Легална 

продаја хране са адитивима, алфгатоксин у млеку који узрокују рак, у земљи 

чији су грађани измучени немаштином, неспособни да се организовано побуне, 

ово је један од највећих злочина актуелне српске власти против народа. Који 

имају новца купују органско млеко, остали заражено. Ево још једног од начина 

да се покопа Србија. А где је генетски модификована храна? 

 Миодраг Зец угледни универзитетски професор тврди да су политичке странке 

појеле државу. Србији не треба реконструкција Владе, већ потпуно нова 

конструкција државе јер немамо безграничне ресурсе да санирамо огромне 

трошкове које овај актуелно спровођени систем изазива, каже професор 

економије Миодраг Зец. Зец у интервјуу за Новости наводи да се питање 

реконструкције владе више служи да се стабилизује стање у странкама, а не да 

се промени концепт и створи потпуно нова влада. 

 O страним инвестицијама и легалним приватизацијама нема ни говора. 

Одложена је продаја Вршачких виногарад, не иде ни са златном коком 

Аеродромом "Никола Тесла".А шта је било са дугорочним закупом између 

Александра Вучића и Мухамед бин Заједа? 

 Бомбастично најављена масовна хапшења прекршилаца закона, се могу 

резимирати по оној народној- Тресла се гора родио се миш. . Тајкуни су 

опљачкали Србију, никоме није одузета имовина н иити је било ко од њих 

осуђен.  

 Мишковић је на слободи, судски поступци умеју трајати по 20 година. 

Мишковић није био оптужен за најважније: за пљачку Србије кроз незаконите 

приватизације, што је замена тезе.  

 Српске двери се изјашњавају овим поводом: Сад се јасно види лаж Вучићеве 

борбе против корупције и паралажа правде млађаног министра Селаковића. У 

времену криминализоване власти и медијског мрака ниједна политичка 

странка, као и нити један велики медиј, нису смели да поставе ниједно логично 

питање министру правде Селаковићу и првом потпредседнику Владе Вучићу: 

 

1.Да ли је ових седам месеци Мишковићевог притвора служило само у сврху 

што дужег прављења медијског ореола борца против криминала и корупције 

око личности Александра Вучића? 
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2.Зашто за то време није већ почело суђење Мишковићу и зашто је за то 

суђење потребно наредних најмање годину и по дана? 

 

3.Шта раде Тужилаштво и судови у Србији, а шта ради министар Селаковић 

који је добио прелазну оцену и остао у Влади, вероватно као, уз председника 

Скупштине Србије Небојшу Стефановића, најбољи послушник Александра 

Вучића? 

 

3.Ко је за време Мишковићевог одсуства преузео српско тржиште и да ли се у 

успех ове Владе убраја и то да српске тајкуне мења хрватским? 

 

4.Где су резултати истраге о мафијашким везама премијера Дачића и читавог 

његовог страначког окружења? 

 

6.Где су истраге, оптужнице и суђења за макар једног тајкуна који је ојадио 

Србију , или их то можда спремате за министре у будућој Влади СНС и ДС? 

 

7.Да нећете можда и Мишковића да предложите у реконструисану Владу за 

нпр. Министра тајкунизације? 

 

8.Кога више Ви, господо на власти, лажете и фолирате? 

 

После велике медијске фарсе са притвором Мирослава Мишковића, који је за 

све то време у затвору држао колегијуме директора својих фирми и постао 

још богатији, јасно је да Мишко и даље вози, а народ опет испаде наиван и 

преварен.  

  

А народ се пита: ко је осуђен, коме је одузета 

имовина? 
 Никоме. Што води у губитак поверења, народ се осећа вараним. 

 Александар Вучић, је покушавао бесомучном пропагандом у последњих годину 

дана да увери јавност како је он најпоштенији човек на свету, да су се против 

њега завериле мрачне силе, и да му је глава на пању, јер хоће да очисти земљу 

од криминала. На дан кад је одлучио да прогласи "одлучну битку против 

криминала и корупције", Вучић је објавио у својим медијима аферу о покушају 

атентата на њега. То је био почетак хистеричних напада на "непознатог 

непријатеља" који је кренуо на њега "Информер" објављује да је "..један српски 

тајкун пре неколико дана у Бечу тражио од једног албанског нарко боса да 

„уклони" потпредседника српске владе Александра Вучића...".  

 Што тако потзсећа на ``отмицу ``Мирослава Мишковића од стране чланова 

Земунског клана пре неколико година. И његово`` тамновање`` у ЦЗ у Београду! 

 Актуелна Влада је у вези Косова учинила много више уступака него ДС, кога је 

жестоко критиковала. 

 ДСС је поднела захтев Уставном суду Србије да испита уставност Бриселских 

договора, осппоравајући их као противуставне и незаконите..Уставни суд 

одуговлачи.  

 Сличан став о Косову заузима и СПЦ и цела патриотска Србија.  

 Косовски Срби ове договоре виде као признавање независног Косова, и ни по 

коју цену неће са Тачијем, трговцем српских људских органа. 
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 Марко ЈАКШИЋ, народни посланик са КиМ изјављује: 

Хоће да гласовима из Србије направе велику Албанију . 

 Влада Србије говори о Косову, а не штити Србе на југу Србије где их несметано 

и некажњено тиранише албанска већина. Јјуг Србије је обор за тамошње Србе. 

Албанци такоређи несметано пролазе кроз порозне границе Србије и секу шуму 

и држе у страху Србе уз границу у Србији. 

 Албанци све чешће купују куће на југу Србије, све до Ниша, уз подршку 

утицајних трговаца некретнина повезаних са актуелном власти. ( Тако је чињено 

и за време Тита и Милошевића). 

 Председник Напредног клуба Чедомир Антић констатовао је на конференцији 

за новинаре да је погоршање права Срба у региону последица настојања да се 

укине Република Српска, чињенице да је Црна Гора пред банкротом, да је у 

кризи уставно конституисање Македоније и да је Хрватска ушла у ЕУ. 

 Према његовим речима, и сама Србија неактивном политиком доприноси 

погоршању положаја Срба у БиХ, и у региону, 

 Лидери актуелне власти су се поклонили бошњачким жртвама у Сребреници, А 

због тога су критиковали ДС. То је у реду, али друга страна треба такође да се 

поклони српским жртвама. Државници Србије ћаскају са Тачијем, трговцем 

српских људских органа. 

 Позив Француске Србији у решавању сиријске кризе, да би Србија могла да 

буде посредник између Запада и Русије, је лицемеран и злобан. Тако потсећа на 

њихову изанћалу кухињу која је лаковерне комунистичке лидере намамаила на 

Несврстаност. Да ли актуелна власт, као што је чињено у време Тита, наседа на 

такве ``ласкаве `` понуде? 

У Србији се за последњих годину дана нове власти појачало расуло које је давно 

почело. 

 У Војнообавештајној агенцији (ВОА), једној од најзначајнијих тајних служби 

Србије, у последње две године двадесетак оперативаца је прекомандовано или 

отишло у пензију, а неколико њих и даље обиграва прагове институција, 

упозоравајући на катастрофалну ситуацију у тој служби због које је, тврде, 

угрожена и безбедност земље. 

 Уклањају освешћене, који не желе да прихвате шарене лаже. 

 Заштитник грађана Србије, Саша Јанковић недавно је, на основу пријаве једног 

официра, од челника ВОА затражио да се исправе неправилности на које је 

указано, али се случај, због његове специфичности, води под ознаком строго 

поверљиво.  

 У Србији афера аферу стиже и – претиче.  

 АФЕРА 3. ЈУЛИ: Шулетова екипа ојадила државу за милијарду!- Државним 

парама пунили приватне џепове?.Држава је приликом изградње четири зграде 

на локацији некадашње касарне „Степа Степановић― (бивши „3. јули―) у 

Београду оштећена за око десет милиона евра.-осл-особађаwе Мишковиа- 

 Независни полицијски синдикат Србије (НПСС) протестовао је јер сматра да се 

убиство двојице младића код Јагодине за које је осумњичен припадник 

Жандармерије, користи за, како се наводи, "разрачунавање сукобљених 

интересних група у МУП-у". Упозоравају Ивицу Дачића да није на свом месту 

да се он смеје у друштву Тачија против кога су они лили крв. 

 Опозиција у данашњој Србији је слаба и разједињена. У скупштини је формално 

осам опозиционих посланичких група, са укупно 108 мандата, али оне својим 

активностима нису до сада показивале да су снага која може да утиче на одлуке 

власти  
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 Нарочито зато јер је заплашена претњама хапшењима Вучића. 

 Медија су скоро сто по сто под контролом коалиције на власти. Критика власти 

је сведена на интернет и приватне разговоре. 

 Председник Демократске странке Србије о првој години владе, о Бриселском 

споразуму, ои односима са СНС, је саопштио да нам не треба реконструкција 

Владе него политике. Реконструкција Владе не може да промени правац 

политике.`` Уверен сам да српски народ на прошлим изборима није гласао да се 

потпишу бриселски споразуми којима се постепено заокружује лажна држава 

Косово``. 

 Све је више испражњених села и градова, Србија је на рубу демографске 

пропасти, за десетак година биће нас само шест милиона, од којих ће две 

трећине живети у Београду, Нишу, Новом Саду и још неколико градова. Највећи 

број села ван Војводине и долине Мораве биће напуштен. Први пут 

незапосленост неће бити горућа тема, јер ће нам недостајати радна снага. Зато 

ће здравствени и социјални фондови да доживе колапс, јер ће бити готово 

двоструко више старих него младих који раде и стварају. 

 

Садашња ситуација је тешка, али најгоре тек следи. Стручњаци процењују да 

ћемо у следећим годинама попити демографски шамар, који ће упалити аларм у 

друштву. Сва је прилика да тада може већ бити прекасно да се било шта 

промени, посебно што сви параметри показују да је стање све горе. Аларм је већ 

упаљен, али слеђена Србија не реагује. 

Документ број 438. 

23 август 2013.године. Томислав Крсмановић.Разоран удар у здравље 

грађана. Тајкунска Србија гура народ Србије у гробља. 

 Српски народ је опљачкан, осиромашен, обеспомоћен, силован и остарио, на 

беспућу, није у стању да се брани, нити је довољно свестан шта се са њим 

дешава. Види да нестаје, а не схвата, како, зашто, на који начин, од кога.  

 Данас је горе него ли раније. Са тенденцијом убрзаног погоршања. Србија 

копни, људи пиште као љуте гује од беде и тираније.  

 Умиру не само стари, него средовечни, и млади! Нека свако погледа око себе, 

колико је његових блиски и познаника, суседа, прерано нестало , или су сада 

тешко или озбиљно оболели.  

 Народ Србије је крајње узнемирен . Живи у свакодневном страху, људи се 

питају: ко је од нас следећи ?. 

 Оваква трагична национална ситуација није настала сама од себе. Неко стоји иза 

ње.  

 Док убрзано нестаје, Србија ћути и не брани се! 

 Овакво стање духа је апсолутно неприхватљиво. Усправимо се! Имамо право на 

самоодбрану. 

 Јер ако сада када је аларма укључен до краја, када Србија нестаје убрзано, ако 

не буду предузете праве мере, снемоћала Србија ће се растопити и нестати. Или 

у најбољу руку се драстично смањити. Многи ће превремено поумирати.  

 Индустрија гробаља и смрти је једна од профитабилних економских грана у 

Србији. 

 Да ли ће у Србији некрофилија тријумфовати над биофилијом?  
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 Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на 

одбрану.  

 Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

 Овакво данашње стање је резултат нечијих учинака. Ми те узроке нисмо 

прецизно установили, нити преузели праве мере. Нажалост, и даље царују 

погрешне дијагнозе, лутања у магли. Стрес, сиромаштво, лоша медицинска 

нега, корупција и мито у здравству, потхрањеност, затрована храна и природа, 

народ живи у свакодневној неизвесности за личну безбедност и блиских, за 

економску сигурност, незапосленост, несигурност на радном месту, брига за 

децу, апатија и депресија, и тд, све то заједно изнурује и стари, ионако 

деценијама руинирано становништво Србије.  

 Крајње интензиван и попдмукао стрес, врло методично програмиран и 

примењиван, је масовни тихи убица .Он као епидемија широких размера коси и 

хара Србијом, Црна дама најрадија изабира оне намудрије и највиталније, да 

народ лиши вођа. 

 Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То је неформална власт ван 

званичне, огромна скаламерија која управља тајно, даје неформалне директиве 

без знања грађана судовима, полицији, социјалним установама, послодавцима, 

криминалцима, све до гангова у квартовима. 

 Ова тајновитост највише дезоријентише народ Србије, а она је суштина 

проблема данашње Србије.  

 Србију површни незајажљиви профитери, или плаћени саботери, некрофили, 

методично економски руинирају, и свим средствима, укључујући и оне из 

арсенала специјалног рата, јој подмукло слабе виталност.  

 Јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара.  

 Јер им се не може супротставити. ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ 

ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ 

КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ.  

 ДА ТАКО СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК status quo. 

 ТАЈКУНИ СУ КРАЈЊЕ ЗАСЛЕПЉЕНИ, НИМАЛО СЕ НЕ ЛИБЕ ДА У 

ПОТРАЗИ ЗА ЋАРОМ ИДУ ПРЕКО ЛЕШЕВА И ГРОБЉА.  

 НЕКРОФИЛСКА СРБИЈА ТАКО ИНВАЛИДИЗИРА СРБИЈУ И ЊЕН НАРОД , 

намерно или из незнања,  

 Они се правдају да је народу Србије уписано да страда и пати. И да су они 

трансмисија таквих опаких директива према нашем народу, да морају, да су 

опасно уцењени, итд. Ако је тако, зашто онда прекорачују овлашћења, зашто 

киње непотребно многе, зашто грабе за себе привилегије, енормно се богате. 

Многи од њих живе као шеици, или сањају да тако буде, док већина крвари и 

копни. 

 Тајкунска Србија је Србија лудила, извитоперене аморалности, вулгарне 

површности, простачког издајничког срама и беде, и институционализоване 

некрофилије.  

 Тако се не понашају они којима је дата власт. Чиме доказују да су недорасли.  

 У оваквој трагичној ситуацији су потребне вође које објективно процењују 

стварност, скромне и понизне, свесне трагедије која погађа ову земљу, и да не 

мисле само на свој ћар, него и да промисле одржив план подршке унесретеним 

суграђанима. 

 А не некрофиилски шибичари и провинцијски кајишари. 

 Или Србија, или наставак рушилачког пира ?  
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 Аларм је одавно упаљен. Али се фитиљ спаса споро пали. Народ је снемоћао и 

обеспомоћен. 

 Србију треба пробудити и повести. Или је више неће бити. 

 

 . Документ број 439. 

  

 -26 авуст 2013 .године. ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У 

БЕОГРАДУ  

 На основу одредби Законика о кривичном поступку, подносим 

 КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

 Против: 

 Н.Н лица  
 Због кривичних дела ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА : 

чланови КЗС 298, 300, 302, у вези са члановима 137 и 212 КЗ С. 

  

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Oд како сам у поседу мога компјутера 1998 године до данас, мени је повремено 

било ограничавано право на коришћење мога компјутера и ннтернета. Што 

последњих месеци достиже узнемиравајуће размере, и истински паралише мој 

рад на компјутеру.  

 Председник сам НВО Покрет за заштиту људских права ( који је до 2010 године 

био политичка странка), заслужни грђанин и добитник значајних међународних 

признања ( www.isil.org), писац и публициста. У моме досадашњем раду и 

активностима одбране људских права и закона, сам долазио у сукоб са 

криминализованим појединцима из редова МУП-а и судства ( уз напомену да не 

оптужујем паушално МУП Србије, или судство , него само појединце који крше 

закон). Ови појединци злоупотребљавају добро познату актуелну несређену 

ситуацију у земљи , да ми се на овај начин свете због ранијих међусобних 

догађаја .( уз моју напомену да су већина претходних починитеља премннула, 

углавном превремено).. 

 Истичем да сам рехабилитован РЕШЕЊЕМ Вишег суда у Београду Рех.број 

82/10 од 13 децембра 2012 године, да су ништава сва решења којима су била 

кршена моја права , и да су ништаве њихове правне последице, утврђује се да 

сам био жртва насиља и прогона из политичких или идеолошких разлога, да 

иако сам психички здрав да сам био жртва злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, што је злочин против човечности, да сам био лишаван слободе 

, имовине и других грађанских права. 

 У прилогу недавни допис америчког професора универзитета Кена Скуланда, са 

Државног Хаваји универзитета у Хонолулу, и специјалног саветника Беле куће, 

послат на адресу председника Србије Томислава Николића, од кога захтева да 

се заузме да моја права буду испоштована. 

 Упркос провера од стране стручњака, провајдера, провера техничке 

исправности, уграђивања програма против вируса, провера да вируса нема, 

дограђивања или куповина нових делова, или целог компјутера, упорно се 

настављају сметње до данашњих дана, са тенденцијом значајног погоршања 

током ове године, што сада доживљава кулиминацију.  

 А које се састоје: 

 -у повременом отежаном функционисању 

 - успоравању 

http://www.isil.org/
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 -изненадном гашењу програма 

 - успоравању или учесталом кочењу апарата 

 -нестајању фајлова 

 - слању вируса 

 -изненадно и необјашњиво нестају читави мукотрпно и годинама писани делови 

књига, флешови, документа у ворду, и друго. 

 - што се огледа у онемогућавању нарезивања дискова ( ја сам писац књига у 

електронској верзији , сваки други покушај нарезивања бива онемогућаван, и 

диск упропашћен) 

 -повремено се измешају редови 

 Услед чега настају ресетовања, блокаде рада на компјутеру, губљење времена, 

енергије, нервирања, што често доводи до штете и кварова, оштећења моје 

имовине, и друге значајне материјалне и финансијске штете, уз појаву појачаног 

и врло интензивног стреса и зебње при седању за компјутерски апарат. Мени 

рад на компјутеру свакодневно проузрокује врло интензиван и разоран стрес, 

с'обзиром да траје годинама и скоро свакмодневно, и да ја имам 77 година, је 

истинско злостављање и мучење 

 Ја сам писац, онемогућен сам због тога да се концентришем и пишем књиге. 

 У мају, јуну, јулу и августу 2013 године су се до крајности интензивирали 

напади припадника удруженог криминала Н.Н особа на мој компјутер, 

припадника удруженог криминала. Пишем књигу, рад на писању је крајње 

успорен, скоро потпуно заустављен. Фајлови са књигом се крајње споро или 

никако не отварају, нестају, мешају, шта год започнем настаја застој. Од 10 до 

26 јуна ове године уклонио сам се у завичај у западној Србији ( село Узовница , 

код Љубовије на Дрини), где имам на располагању други компјутер да се тамо 

посветим писању моје најновије аутобиографске књиге САГА О... ИЋИМА, 

Том 3 , 1979-1992 године САМОУНИШТЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ИЗ ДАНА-

ВИЂЕНО ИЗНУТРА. DIVIDER ET IMPERA. MAGNUM CRIMEN). Тамо ми је 

компјутер од истих особа и њихових локалних припадника, убрзо стављен ван 

употребе, десетодневни труд у писању књиге је нестао, а телефон који сам 

користио 014-466038 је повремено био искључиван. 

 Када сам се вратио у Београд 26 јуна са страхом сам сео за компјутер, 

опструкције су се упорно наставиле, све до данашњих дана. Дана 4 августа ове 

године је настао лом у компјутеру, чији узрок није могао да установи ескперт 

Миша Ивановић. Поправка ме је коштала 20 евра. А овакве поправке трају 

годинама у наведеном периоду, мени су нанете врло значајне материјалне и 

фниансијске штете. 

 Jа сам у правом смислу речи лишен права да користим компјутер који је 

проверен и исправан је. Када седнем за комјутер настају страх и зебња, компјур 

се нагло учестало укочи, и доле наведени експерти не могу да установе узрок, 

или се гаси, ресетује, нестају фајлови, настаје лом у апарату. Што производи 

свакодневно неизмеран стрес, узимајући вишегодишњи интензиван стрес и 

шикану, као и да имам 77 година, на делу је кривично дело из члана 137 

Злостављање и мучење, и 212 КЗС оштећење ствари ( јер настају описане 

штете). 

 А све са циљем примнтивне одмазде преживелих деликвената, који желе да тако 

чинећи нанесу штету моме здрављу и да ми скрате живот. 

 У више наврата сам се обраћао МУП-у Србије, и државним руководиоцима, и 

то, примера ради 14 марта, 3 и 14 априла, 4 маја, 29 и 30 јуна, 1 јула, и 7 августа 

ове године, без иаквог одговора од њих.А оваквих дописа је било више. Обраћао 



2803 
 

сам се и судовима. Подаци о томе се налазе у приложеној Белој књизи. Позивам 

да извршите увид и у још три приложене беле књиге. 

 На делу су кривична дела из КЗС ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 

ПОДАТАКА, чланови 298, 299, 300, 302, 303. у вези са члановима 137 и 212 КЗ 

С. 

 ДОКАЗИ: 

 За ово време су моје компјутере редовно проверавали експерти и дали су своја 

мишљења да су на делу неовлашћене злоупотребе са мојим компјутером, и то: 

 -Миша Ивановић, улица Данице Марковић број 8, Београд 

 -Зоран Димитријевић, Гроцка.доктора Александра Костића број 13. 

 Обраћао сам се у више наврата Провајдеру ЕУНЕТ, Београд, изволите се 

обратити Провајдеру Еунет, да вам доставе податке о починиоцима који 

неовлашћено прилазе моме компјутеру.  

 -у прилогу на диску 3 беле књиге: Бела књига о опструкцијама компјутера и 

интернета, Бела књига о полицијским малтретирањима, бела књига ТУЖБА ЗА 

НАКНАДУ ШТЕТЕ, Бела књига о здрављу.  

 -предлажем да надлежни државни орган по налогу вашег тужилаштва испита 

мој компјутерски апарат. 

 Како инкриминисани Н.Н починиоци до данашњег дана настављају да чине 

наведена кривична дела , стога предлажем Првом основном јавном тужилаштву 

у Београду да спроведе истрагу и поступи по закону , како бих ја могао да 

неометано користим мој компјутер. 

 У Београду 26.8.2013.године. Томислав Крсмановић 

 Станка Пауновића 70, 11090-Београд 

Документ број 440. 

- 28 август 2013.године.Томислав Крсмановић:Mирославу Мишковићу, Томиславу Николићу, 

Александру Вучићу и Ивици Дачићу 

  

 Ви покушавате да обавите смртну казну нада мном, без пресуде, и увида 
јавности.Водите рачуна о вашем здрављу и ваших ближњих. 

  

 Потсећам вас, да се ми добро знамо дуги низ година, Дачић, Николић и Вучић су 
крајем 1999 године пренели саопштење кабинета Слободана Мишковића да сам ја 
агент ЦИА и страни плаћеник, што су громогласно пренела београдска ( и друга ) 
медија ( због чега је нада мном покушано убиство). А мој деманти су сва медија 
одбила да објаве јер им је то био лично наредио Вучић. Ви добро знате, да сам  са 
вама у више  наврата наступао на медијима у предизборним утакмицама 1990-их 
година, као председник Покрета за заштиту људских права.   

  

  А Мирослав Мишковић ме је лично прогонио 1976-1977 године, заједно са 
Драганом Томићем, бившим председником Скупштине Србије, док сам био 
запослен у Фабрици ``  Рекорд`` у Раковици ( тада је Мишковић био директор у 
крушевачкој гумари Трајал). Мишковић је наставио да се бави са мном  до 
данашњих дана, он је и даље у потсвести дубоко загрижен мржњом према 
наводним агентима ЦИА. ( Он је држао невиног у ЦЗ у Београду свог сељана 
Милисава Живановића из његовог родног села Бошњани 6 година, под оптужбом 
да је `` симпатизер САД и борац против корупције``; у психијатријској болници је 
држао 20 година до смрти пуковника ЈНА у пензији Радомира Вељковића, `` 
затвореника савести`` АИ из Лондона, такође земљака, и због истих разлога као и  
Живановића. 
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  Ви сте загрижена задрибанде злопамтила! То политичким фундаменталистима 
може бити смртни грех и крај каријере. 

  

  Мишковић је био ``отет`` пре неколико година од Земунског клана ( узурпатор 
народне имовине је испао жртва, `` мудар потез``, нема шта) а ове године је био `` 
затвореник`` ( нови бисери , прва тројица су направили мудар маркетиншки потез 
да обману народ). 

  

 Мишковићу су се  са тим `` страним плаћеницима и издајницима``помешали 
лончићи, а слично је и са претходном тројицом,  јер су они сада окренули ћурке и 
постали су експоненти западних сила, да би се спашавали за раније грехе.  

  

  Али њихови греси према Западу су забележени. До даљега. Запад и САД ништа не 
заборављају. Поручујем им да ће рок трајања њихове власти бити краћи од 
демократа, `` жути`` су отишли поражени до ногу,  а ова четворица `` црни``, ће бити 
побијени до ногу . ( Ако се не уљуде). Они се могу избавити рационалношћу, а не 
вулгарним панађурским шумадијским  шибичарењем. 

  

 Шта се друго може очекивати од конфузних и притиснутих особа на челу државе 
које нису расчистиле са својом потсвешћу, без емотивне , временске и просторне 
дистанце и лоше оријентације према другим особама. 

  

  Ово предочавам да објасним шта се са мном данас дешава. 

  

  Ова четворица`` државника``, некадашњих диверзаната према западним 
државама, садашњих каплара западних обавештајних служби, иако су се времена 
променила, сада у мени и даље виде `` агента ЦИА``, а то су они, али њихове 
конфузне потсвести су заустављене на 90-им, и ранијим годинама, те отуда 
каплари желе да се обрачунају са ``пуковником ЦИА``, тада су ме тако означавали. 
Али они и даље у маглама конфузне потсвести смушењака , јуре `` стране 
плаћенике``. 

  

  Милошевићеви ( и Титови) ``мудри``безбедњаци су навикли на конспирацију и 
подземне обрачуне, абра кадабра, без суђења, све испод жита. Ни лук јели ни лук 
мирисали. ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ, А НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ!. У Србији су огромне 
демографске `` црне  рупе ``у којима су нестали читави сегменти становника. То је 
истински монструозни МАГНУМ КРИМЕН! 

  

  Они нису заборавили моје претходне борбе са њима за моја права, сада су 
навалили свим силама да се дефинитивно обрачунају са мном, да ме стрељају без 
судске пресуде, и без увида јавности. Као што су уништили безброј невиних људи. 

  

  Поручујем им да се ману будалаштина, и да се не баве мојим здрављем и са 
мном, него да гледају своје здравствене билтене и својих ближњих. Док није касно. 
Поручујнем  некрофилима: КО ДРУГОМЕ ГРОБ КОПА, ПРАВИ ГРОБНИЦУ ЗА 
СЕБЕ И СВОЈЕ БЛИЖЊЕ.  

  

 Ја се не бавим насиљем према оним који ми раде о глави, нити су икада се тиме 
бавити. Никоме не претим. То није  мој посао.  

  

 Тргните се и освестите.! Универзални закони силе и моћи важе за све. Од њих се 
не може бранити, нити њихво дејство доказати. Као што сте ви у хијерархијама, и ја 
сам. Не идите слепачки путем незналица који више нема. 
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  Дакле, обавештавам јавност и надлежне државне органе да сам изложен 
перманентним ускраћивањима мојих права, застрашивањима и шикани,  ја лично и 
моји блиски трпимо истински терор из актуелне власти, и лично од стране 
Мирослава Мишковића, Ивице Дачића, Томислава Николића и Александра Вучића, 
и њихових сарадника. ( DIVIDER ET IMPERA-MAGNUM CRIMEN).  

  

 Због напред наведених разлога, зато што водим спор за обештећење и обзнањујем 
њихова недела.  

Документ број 441. 

-2 септембар 2013 . године. Томислав Крсмановић  ТАЈКУНИ СУ 

ЗДРАВСТВЕНО УНЕСРЕТИЛИ СРБИЈУ- ДА МОГУ ДА ЈЕ ТАКО 

ОРОБЕ. 

СРБИЈА ЈЕ ОТРОВАНА! 

Српски народ је опљачкан, осиромашен, обеспомоћен, на беспућу, није у стању 

да се брани, нити је довољно свестан шта се са њим дешава. Види да нестаје, а 

не схвата, како, зашто, на који начин, од кога.  

Отете су му на превару подмукло виталност и разборитост. Делимично му је 

измењена свест, што је пројекат који се убрзава.. 

Стање здравља нације је блиско катастрофи. Србија копни, умиру не само стари, 

него средовечни, и млади! Србија је облепљена читуљама. Народ Србије је 

крајње узнемирен . Живи у свакодневном страху, људи се питају: ко је од нас 

следећи ?.  

У Србији су огромне демографске `` црне рупе ``у које су пропали читави 

сегменти становника. А не зна се како, ко, зашто? 

Спроведен је тајно ужасан геноцид. 

Шта би са нашом здравом сељачком врло виталном нацијом, која је имала 

високу стопу наталитета? Раније смо били сељачка неразвијена држава, али 

здрава и млада витална нација, а сада смо сиромашни, али постадосмо и 

болесни, најстарији..  

Ко нам ово , како и зашто направи? Шта се деси?. 

Оваква трагична национална ситуација није настала сама од себе. Неко стоји иза 

ње.  

Док убрзано нестаје, Србија ћути и не брани се! 

Овакво стање духа је апсолутно неприхватљиво. Усправимо се! Имамо право на 

самоодбрану. 

Јер ако сада када је аларм укључен до краја, када Србија наочиглед нестаје 

убрзано, ако не буду предузете праве мере, снемоћала Србија ће се растопити и 

нестати.  

Овакво данашње стање је резултат нечијих учинака. Чији је циљ смишљено 

слабљење већинског народа, не бирајући средства, и прибегавајући методима 

најпрљавијег рата . Више нема обрачуна једино са неисгомишљеница, сада је 

мета број 1 у коју безброј скривених снајпериста пуца- народ. А то значи сваки 

појединац. 
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Необавештени и збуњени поданици се питају: што би мене неко , нисам никаква 

значајна личност?  

Још није успостављена прецизнија дијагноза стања здравља нације и узрока 

истога. Постоје различити подаци у зависности од извора. Што је још један 

доказ да се данас у било које статистике о здрављу нације не може поуздати 

довољно. Званичне статистике, укључујући и оне изборне, су фризиране, као и 

изборни резултати. 

Ово питање треба најхитније ставити на дневни ред, позвати медија, политичке 

странке, сталешке организације, синдикате, НВО, и све појединце и националне 

установе које се тиме баве, да учине што могу, да се овај истински табу 

расветли, и предузму мере оздрављења нације. 

Сви смо у опасности и угрожени. Последњи је моменат да то урадимо, сутра већ 

може за многе од нас бити касно.  

Постоје снаге и појединци који ће покушати да овај позив обезвреде 

представљајући га као претеривање. 

О оваквом трагичном стању се сада у распамећеној Србији измењене свести 

само шапуће, чиме се ствари разблажују, уместо да се пред јавност громогласно 

изађе са јаким чињеницама. И да се захтева од надлежних државних органа да 

се направи научна дијагноза, да се спроведу рације, и да неодговорни ван били 

какве контроле криминалци, који баратају здрављем људи, буду муњевито и 

заувек приведени правди. 

Као узрок здравствене катаклизме која је погодила Србију се спомиње микс 

методичних поступака програмираних из једног тајног центра: стрес, 

сиромаштво, лоша медицинска нега, корупција и мито у здравству, 

потхрањеност, затрована храна и природа, народ живи у свакодневној 

неизвесности за личну безбедност и блиских, за економску сигурност. Ту су и 

незапосленост, несигурност на радном месту, брига за децу, апатија и депресија, 

и друго. Очајници немоћни да спасу здравље оптужују моћне фармацеутске 

компаније, отровне лекове, тровања из ваздуха, загађену или генетски 

модификовану храну. Медијске вести бомбардујју вестима о неразјашњеним 

умирањима . 

Бомбардовање је без икакве сумње овоме допринело, али овај узлазни тренд 

драстичног слабљења здравља већине смо регистровали још средином 1970-их 

година. Aли су последице НАТО бомбардовања по здравље без већег значаја.  

А шта рећи о тешкоћама хоспитализације, о крађи беба, о трговини људским 

органима, фетусима, насилним психијатријским интернирањима.  

Све то заједно изнурује и стари, ионако деценијама руинирано становништво 

Србије.  

Есенцијална порука има овога пута следећу судбинску намеру: ВРЕМЕ ЈЕ ДА 

БУДУ ОПТУЖУНИ КРИМИНАЛИЗОВАНИ ТАЈКУНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ 

НАД ЦИВИЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ ЗДРАВСТВЕНИ ИНИЊРИНГ..  

Јер у локалној клими свеопштих погрешних процена, сумњичења, и борби на 

жив от и смрт свакојаких сучељених политичких или бизнис кланова, где људе 

у Србији убијају за 1.000 евра, где не функционишу судство и полиција, је 

створен широк простор да се арсенала здравственог инжињеринга из области 

специјалног најпрљавијег рата, олако лате свакојаки политички дилетанти, 
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тајкуни, криминалци, зомбији, који су већ раније испекли тај занат служећи у 

бившој власти, у самоуправним мафијама.  

Логично је закључити да свакојаки криминализовани појединци блиски 

претходној или актуелној власти, од којих врви Србија, могу лако доћи до 

отровних супстанци које могу употребити за различите сврхе: приликом 

провала у банке, мењачнице, продавнице, у обрачунима са ривалима , онима 

који сметају, судским судеоничарима, тужиоцима, са онима који захтевају 

правду, рехабилитацију, обештећење, повраћај одузете имовине, са онима које 

они желе да покраду, опљачкају, да их олеше пред социјалним и здравственим 

установама, у вези наслеђа, развода, стављања под старатељства, насилних 

хоспитализација, на радном месту.  

Или једноставно да се некоме свете због нечега 

Мисле да тако чинећи , могу некажњено изнурене грађане лакше робити, 

приватизовати за багателу, обрачунавати се са ривалима, или плаћенички 

разбољевати што више грађана. 

У Србији је створена истинска каљуга.  

Постоји и овај разлог, који многе збуњује: Мета је народ, а не само 

неистомишљеници. 

Зашто би се мафијаши обрачунавали са непожељним уз употребу пуцња, (а 

знамо да су и аранжиране саобраћајке одавно проваљене), који привлачи 

изузетну пажњу, повлачи за собом истрагу, лако се докаже?  

Зашто би то чинили, када криминализовани сегменти у међусобним сукобима, 

ради остварења циља- могу прибећи много ефикаснијем виду обрачуна, 

хемијским и биохемијским средствима, отровима, то је злочин који је такорећи 

практично недоказљив. Да се тако обрачунају брзо, дискретно, 

непрепознатљиво, јефтино. Зашто то не би чинили? Зашто не би посегли за 

медицинским стредствима, јер су она лако применљива, нема доказа, деси се 

савршен злочин . Нико их не спречава. 

Ко данас проверава узроке разбољевања , или смрти ?  

А ако то чине пуцњем, или саобраћајком, јавност бурно реагује, то се релативно 

лако открије, то их одаје.  

Савршен злочин није данас тешко остварити.  

А о њему данас збуњена и слеђена Србија ћути као заливена, уместо да га стави 

што пре на дневни ред.  

Зна да тога има, али није свесна параметара тога зла , ко, колико, како, чиме?  

Површне незналице, шалабејзери, преплашени, или плаћени саботери, арлаучу 

на сав глас:'' То се не може доказати, ниси ваљда и ти параноична будалетина, 

то говоре они неозбиљни, шарлатани који претерују, које нико жив не ферма ни 

за шта''.  

Чиме охрабрују починиоце, намерно или из незнања.  

Где је полиција? Где су судије?  

А Србија умире, свакодневно се пуне гробља. Погребна индустрија цвета. 
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Сада се говори о употреби бојних отрова у Сирији, недавно је био на дневном 

реду Ирак. Није никаква тајна да се у ратовима одавно користи отровни гас. 

Намерна тровања постоје хиљадама година.  

Србија подрхтава од сваојаких медицинских афера и вести о грешкама лекара и 

нејасним умирањима, о катастрофалном станњу у здравству. Познати су бројни 

случајеви погрешних дијагноза наводних пацијената којима су казали да болују 

од рака, или метастаза, установило се да дијагнозе нису биле тачне. 

Сетимо се безброј сличних вести, крађе беба, трговина људским органима, 

мито, немогућност хоспитализације, насилни смештаји нормалних људи у 

луднице.  

Зар данашња недовољно спречавана трговина дрогом , није масовно методично 

тровање наше деце и омладине? Где су полиција и судство, зашто неко то не 

забрани? Очајни родитељ ридају немоћни:'' Трују ми дете''. 

Србијанска медија су у неколико наврата пренела , да су били похапшени 

криминалци, који су по возовима и у парковима спрејом успављивали жртве, а 

онда им крали новац ( неке од жртава су умрле).  

Може се са правом запитати: Шта тек онда чине моћни мафијаши?. 

Сетимо се гаса у Московском театру? 

Између обавештајних служби појединих држава се води исгтински рат 

медицинским средствима, у прилогу ниже сајтови на којима се то подробно 

описује. 

Према појединим београдским медијима , криминалци су мучили жртве 

приручним апаратом за електрошокове који су изнели из затвора. Да их тако 

опљачкају.  

Забринуте поједине политичке странке су се својевремено обраћале јавности, 

обавештавајући да се за време избора користе гасни спрејови, или гасирају 

просторије где су поједини чланови изборне комисије, да тако буде 

деконцентрисани у своме раду. 

Зна се да је крајем 90-их година пуштан гас на демонстранте на Тргу Републике 

у Београду. 

Припадници Земунског клана су лансирали оптужбе једни против других, да су 

били тровани у међусобним обрачунима. А шта су онда могли чинити другим, 

шта сада чине, незаштићеним појединцима?.  

У своме тексту ДРОГА ЗА СИЛОВАЊЕ( ‗‘дате рапе друг‘‘ Флунитразепам, 

Гамахидроксибутрична киселина , Кетамин , ) позната публицисткиња 

Валентина Шекарић, упозорава на широко распрострањене употребе дроге за 

противвољно навођење жена на прихватање сексуалног односа, дословце каже:'' 

Масовно се користи додавањем у храну, пиће, или спрејом, или гасирањем 

просторије. Што доводи до попуштања кочница, смањења отпора, то су 

супстанце без боје и мириса, укуса. Застрашујућа је чињеница колико је 

коришћење ових отрова раширено, а полиција и. судови ћуте. 

Сетимо се ранијих ускраћивања медицинске неге рањеним демонстрантима, 

постављање у управне одборе болница чланова ЈУЛ-а, тровања синдикалисте 

Радомира Радовића 1983 године, давање инјекције Веруловићу из обезбеђења 

Ђинђића, након убиства Ђинђића; убод инјекцијом на јавном месту сестре 
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покојног Ђинђића; мучење медицином Вука Данице Драшковић, постављања 

јуловаца од стране Мире Марковић , у управне одборе болница.,итд езборој 

жалби оних којима је уништено здравље по директиви у затворима, војсци, 

болницама.  

Данас грађани иду у болнице само када морају. 

Наше здравство је потпуно срозано, бачено у блатго. Зашто? Да народ не може 

да се лечи, да крепа пре времена. 

Према извештајима АИ, Лондон, агенти СДБ СФРЈ су 70-их година отровали 

више југословенских политичких емиграната у Западној Европи, неколицина је 

умрла, ови агенти су били похватани и осуђении од тамошњих судова ( сада се 

зна да су тајне службе ових западних земаља сарађивале са овим Титови 

обавештајцима убицама). А зна се да су то исто онда радили и у земљи.  

Овакви криминализовани појединци, '' мудре агише'', и уврежене навике су се 

преселиле у време након 1990, опстају све до данас. 

Организацијама за заштиту људских права је добро познато колико људи је 

умрло, или изгубило здравље у затворима, и зашто.  

У прилог овој тврдњи иду жалбе великог броја појединаца, од којих су неки 

врло угледн интелектуалци, да су они лично били жртве медицинских 

злоупотреба , од академика до радника и сељака, да наведем само неке од њих: 

нпр. један од најумнијих Срба др.Марко Младеновић, покојни академик Никола 

Милошевић, протојереј др.Жарко Гавриловић, Вук и Даница Драшковић, 

професор др.Мирољуб Којовић, др.Миша Петковић, покојни инг Ранко 

Миловановић, Раде Мићић, затим Милутин Станковић, Зоран Димитријевић, 

др.Стеван Петровић, психијатар, и безброј других, ради се о врсти 

закономерности. ( Спреман смо да доставим податке о врло великом број 

угледних грађана који слично тврде).  

хттп://цнс.миис.еду/ресеарцх/цбw/ ; Средства за тихе ликвидације 

хттп://www.аписгроуп.орг/артицле.хтмл?ид=324 ;Тајне слузбе Велике Британије 

хттп://www.аписгроуп.орг/пр.хтмл?ид=43 ; Како ЦИА убија 

хттп://www.аписгроуп.орг/артицле.хтмл?ид=38 ;Треци метак 

хттп://www.аписгроуп.орг/трециметак ;- Бивси руски обавестајац отрован у 

Лондону-хттп://www.аписгроуп.орг/артицле.хтмл?ид=3372 ;- Хапсење 

Скарамеле це мозда осветлити убиство 

.Литвињенка;хттп://www.риан.ру/дефенсе_сафетy/инвестигатионс/20061223/477

04929.хтмл - ВОС и УДБА нису исто (Од Јалте до Малте) 

хттп://www.аписгроуп.орг/восиудба 

На сваком кораку се срећу подаци који наводе на закључак да се против грађана 

Србије данас води истински медицински хемијско- биолошки рат. 

А о томе се ћути. А овај рат букти и односи сваки дан многе жртве.  

Како се то чини?  

То је ствар технике.  

Ови опасни материјали су врло бројни, технологија производње је отишла врло 

далеко, људски живот и здравље се данас могу неприметно угрозити на 

такорећи безброј начина.  
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Да наведем само неке од ових средстава: гасови, спрејови, намази, бактерије, 

нуклеарни материјал, зрак, бесчујни револвер који избаци безболно отровну 

куглицу у тело, штетне вакцине, злоупотребе са отровним инсектима и 

животињама, итд..  

На делу је истински МЕДИЦИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, наука како методично из 

потаје уништавати здравље читаве једне нације. 

Србију пљачкаши и разбојници намерно економски руинирају и подмукло јој 

слабе виталност, јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара: 

јер им се не може супротставити. ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ 

ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ 

КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА 

САЧУВАЈУ ЗАУВЕК статус qуо. 

Данашња Србија је подељена и сучељена, позавађана, више него ли за време 

комунизма.  

DIVIDER ET IMPERA-MAGNUM CRIMEN. 

Створило се широко јавно мнење да иза острашћених криминалаца-виновника 

заслепљених моменталним ћаром, стоји гео-окружење, које их 

инструментализује, да слаби Србе и Србију. 

 

Само до пре једне-две деценије, у Србији је такорећи била јерес и помислити, 

камо ли рећи јавно, да неко некоме потајно угрожава здравље.  

А данас цела Србија бруји да им неко опасно угрожава здравље.  

Ми смо упозоравали јавност и надлежне , још од средине 1974 године, значи пре 

још три деценије, да се региструје узнемирујући тренд слабљења здравља 

нације. Тада нас такорећи нико није узимао у обзир : ''нетачно'', ''не може се 

доказати'', ''неозбиљно'', ''непоуздан извор података'', или чак и ''манија гоњења''. 

Они пак промућурнији мунђароши су се престрашено дошаптавали по буџацима 

:'' Ове дворске будале говоре отворено о ономе што паметни ћуте'', '' петао који 

ран 

 

           Документ број 442. 

 -7 октобар 2013 .Томислав Крсмановић : БРАЋО Томислав Крсмановић : БРАЋО 

СЛОВЕНИ, ПОКИДАЈМО ВЕКОВНЕ ОКОВЕ! 

 ЈУЖНИ СЛОВЕНИ, СЛОВЕНИ! СЛОЖИМО СЕ ! НАС ВЕКОВИМА ПОДМУКЛО 

ЗАВАЂАЈУ НАШИ НАЈОПАСНИЈИ НЕПРИЈАТЕЉИ! А ОНДА НАС ПРОГЛАСЕ ЗА 

КРИВЦЕ, ДА УКРИЈУ СЕБЕ. 

  

 Словенски грмен је далеко највећи у Европи, а врло је значајан и шире, и на 

целој планети. Словени заузимају највећа и најбогатија пространства на 

земљиној кугли, и покривају добар део Европе и Азије. Припадници словенских 

народа поред тога важе за врло виталне и природно отресите и мудре, радне, 

припаднике људског рода.  

 Упркос ових необоривих чињеничних података , словенски народи у свету 

данашњице ни издалека не играју улогу која им припада у зависности од 

њихове бројности, величине и богатства територија које заузимају, своје 

огромне генетске и друге потенцијале остварују скоро симболично. Словени 

данашњице живе махом у беди, на удару су свакојаких пошасти, посустали од 
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болештина, замире наталитет, царује бела куга, цветају свакојаке аномалије, 

неки од ових народа у правом смислу речи копне или нестају.  

 Словени су данас виђени као изнурен БОЛЕСНИК . 

 Упркос суштинских сличности у крви, језику и духу, словенски народи су 

вековима били завађани, погледајмо само наш Балкан где су се хиљадама 

година одигравали крвави ратови у којима су се братски народи 

самоистребљавали, то се наставило у 20 веку, и нажалост пренело и у 21 век. 

 Врло је илустративан за ову сврху положај данашњих европских народа. 

Латински народи су врло моћни и сложни, испомажу се, они су једни од владара 

не само Европе него и целе планете. А када се ради о германској грани 

европских народа, који нису толико политички моћни као латински народи, 

утолико су више рационалнији у мудрој стратегији међусобне кооперације , 

економске сарадње, неговања пријатељских односа и трагања за сличностима и 

приближавањима. А словенски народи као рогови у врећи.  

 Довољно је присуствовати међународним скуповима, видеће се здруживање 

свих других племена, седе заједно, ћаскају, праве планове дружења и свакојаких 

плодоносних пројеката сарадње. А за то време припадници словенских народа 

за суседним столовима седе сваки засебно, гледају једни друге са неповерењем, 

или мржњом, преко мушице нишана, или кују планове како један другоме да 

доакају главе. Ови први их посматрају сажаљиво или злобно, како ко, видећи у 

њима неосвешћене и недорасле партнере. Они освешћенији словенски 

појединци који би хтели рационалношћу превазићи заваде, порадити на слози и 

спасу Словена, бивају одмах анулирани, као САТАНЕ  КОЈЕ  ЖЕЛЕ  ДА  

ОСВЕСТЕ  И  ИЗМИРЕ СЛОВЕНЕ, ДА  ИХ ИЗВУКУ  ИЗ  МРАКА ЛОШИХ  

ПРОЦЕНА  СРЕДЊЕГ  ВЕКА. 

 Велике силе,  оне из суседства су заселе Словенима вековима повијане кичме на 

грбачу, не дају им да се усправе, као дресираној мечки у циркусу сваки дан 

подмукло утерују послушност, страх. А Словени залегли на руду , покорнички 

вуку јарам, не виде незналички ништа друго сем пред собом трновит кобни пут 

лоших процена, свађа, међусобне мржње, мућки, којим вуку своја робовска 

воловска кола. 

 Нажалост, данас је у Европи и свету прилично раширено потпуно нетачно и 

погрешно виђење Словена као парија, ниже расе, врсте савременог робља. Њима 

се као наводно расно инфериорним сажаљиво подсмехује европски полусвет, 

кућне помоћнице , укључујући и поједине афричке , латиноамеричке и азијске 

гастарбајтерске физикалце, Словене данас многи на Западу виде као 

обеспомоћена , незрела људска бића, недорасла да сами владају собом, генетски 

инфериорне народе осуђене да се други о њима старају и њима владају. Ово 

нарочито важи за јужнословенске народе, тако Босна и Херецговина сада имају 

званичне стараоце- гувернере. Као што психијатри неразумним поставе 

стараоца. А нису у много бољој ситуацији ни Хрвати, Македонци, нити они у 

Србији. Представа о Словенима, поготову јужним, у иоле образованијим 

круговима Запада је данас донекле слична оној коју ми имамо о нашим 

несретним Ромима ( ово није критика Рома, треба разумети и Роме и нас). Неки 

се отворено позивају на реч слав, Словен, која је ушла у светске језике као 

означавање појма роб, робље. 

 О чему се заправо овде ради? Зашто оваква хајка на словенске народе? Зашто 

Словени дозвољавају дан данас да их други завађају, обеспомоћују, зашто не 

умеју да се бране, сложе?  
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 Овакве тезе спадају у расне предрасуде, немају никаквог чињеничног основа, 

плод су манипулација са циљем да се једна огромна и изузетно значајна расна 

популација понизи, обеспомоћи, и да се на основу лажи траже образложења и 

правдања за данашњи сафари на збуњене и обеспомоћене Словене. Упркос 

историјских оробљавања словенски народи су дали многе значајне научнике, 

уметнике, ствараоце, упркос свега историја словенских народа је читанка 

њихових великих ратова и победа, али нажалост и губитака и неизмерних 

људских жртава. 

 Насрћу на њих јер словенске државе, поготову поједине од њих, поседају врло 

значајне гео-политичке просторе, имају изузетна природна богатства. Поједине 

моћне државе злоупотребљавају садашњу клонулост већине словенских народа, 

вршећи притиске на њих, или изазивајући ратове против њих, или их 

нахушкавајући једне против других, а све са циљем да њима владају , да им 

отимају, да их потискују, слабе, да их гурају у истребљење , или 

самоистребљење. Има још нешто врло значајно, словенски народи су врло 

виталан свет, јаког ума, надарени многим талентима, поседују огромне земље и 

природна богатства. Циљ ових тирана је да Словене држе у изопштености, 

слабости, јер ако би ојачали свет би дрхтао пред њима, мапа света би била из 

корена промењена. 

 Одговоре на питања неискоришћавања њихових потенцијала, зашто су били 

подјармљивани вековима, даје проучавање историје. Словени нису имали срећу 

да буду у Западној Европи, него су живели на ободу, изложени са једне стране 

варварским племенима, а са друге на лукавом агресивном удару  европских 

народа на вишем ступњу културе и економског развоја. Ови културнији и 

економски јачи народи су користили незнање, неписменост, недостатак 

образованих и мудрих вођа, да паганске Словене лукаво међусобно завађају, да 

их померају по Европи по њиховом нахођењу, да упадају, одводе их на пијаце 

робова, да користе робље за развој њихових држава.  

 А када су поједине словенске државе јачале, ове  државе су све чиниле, да их 

саботирају, слабе, или међусобно завађају. ! DIVIDER ET IMPERA!  

 Вековима спроводећи овакву разорну политику према Словенима ове државе су 

их савијале, оробљавале, претварале у послушне престрашене поданике, 

слабиле њихове државе, или пак их потстицали лукавим интригама једне против 

других, ометале да на водеће позиције дођу мудри, него су тамо гурали 

недорасле, своје шпијуне, плаћене издајнике. Oве њихове издајничке слугењаре 

су се временом накотиле до нечувених димензија; деценијама, или вековима се 

стварао нечувен накот, истинска антрополошка мочвара, кужна депонија 

расрбљених или расловенизираних Срба или Словена, који су се временом 

идентификовали са својим страним господариа, постојали према својим 

сународницима још крволочнији од њих самих. Лукави европски политичари су 

неретко на словенске државе нахушкавали или усмеравали хорде дивљих 

азијатских племена, које су поједине словенске територије прекривале као 

џиновска јата скакаваца , понекад вековима.  

 Када би се дресирана мечка разбеснела она би се могла отети са ланца, и 

обрачунати са онима који је оробљавају, и тако се слободити . Али она то не 

може, њени лукави господари су је дресирали, савили јој кичму, утерали јој 

послушност, претворили је у слепо оруђе, у свога робота. Она само послушно 

цупка.  

 Тако је и појединим словенским народима вековима утеривана понизност, 

послушност, застрашивања, а од моћника су изабиране недорасле вође, које су 
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биле поткупљиване. Дресура је трајало вековима. Данас су словенске нације и 

државе у доброј мери лишене интелектуалних елита, мудри људи су 

потискивани, или гурани у нестанак. Тешко ли се нацијама без мудрих вођа, 

уместо њих се устоличио споља подржавани мафијашки олош. 

 Зато није данас лако словенским народима да се усправе. Они се свађају, свако 

тера по своме, тону у индивидуализме, опортунизме, уместо да заведу ред у 

својим кућама цвета криминал, безакоње, власт је дата недораслим мафијашима 

–тајкунима који гурају словенске народе у амбис, уместо да се сложе против 

својих крвних непријатеља, они воде међусобне ирационалне 

самоистребљивачке ратове, како на нивоу појединих држава , тако и међусобно 

у оквиру појединих држава. Споља увежени комунизам је дубоко унаказио ове 

народе, и отровни засади претходне деценијске сетве тек сада бујају, дају своје 

џиновске плодове. Србија данас има солидну званичну власт која жели добро 

своме народу, али у Србији су подржавани споља недорасли мафијаши 

умишљени супермени, уствари недорасле штеточине. Слично је и у појединим 

другим словенским државама.  

 Браћо Јужни Словени! Нас су вековима завађали.Тако је било и у Првом, затим 

Другом светском рату, и током прохујалих векова, нажалост нас су постварили 

и позавађали као чопоре сеоских паса опет у ратовима крајем 20 века. Балкан 

данас у свету зову европске Руанда, Бурунди. Зар смо на то спали, јесмо ли ми 

урођеници канибали?  

 Одупримо се завадама. Исправно се процењујмо, сложимо се, схватимо да су 

нас завађали вековима наши смртни непријатељи, измиримо се. Не дозволимо 

да нас даље завађају. 

 Словенима данас отимају, или кују планове, да отму територије, природна 

богатсттва, желе да растуре Србију, Русију, касније и друге словенске државе. 

Да би то остварили слабе словенске народе изнутра. Они који то чине имају 

унутра своје људе који су плаћени да изнутра слабе своје народе. 

 Браћо Словени! Прозримо у заваде. Не дозволимо да нас завађају и дан данас. 

Ако би успоставили дијалог, и исправне процене могли би бити врло моћан 

чинилац не само у Европи него и у свету. 

 Ово није позив на стварање јединствене словенске државе, него позив на разум. 

Ово није позив на морални линч и осуду међународне заједнице, него апел да 

Словени заузму часно место које им припада у људском роду диљем 

човечанства насељеног на овој нашој дивној планети.  

 Ако су сложни други народи Европе, зашто не би и ми могли? Од тога би имали 

само велике користи. Овако личимо на разбијену поражену чету. 

 Покажимо свету да смо ми Словени мудри, разумни, да нико не може нама да 

влада. Докажимо да можемо заузети часно место у заједници народа света, које 

нам припада у зависности од нашег броја, величине наших територија и 

надарености наших људи. Ако се не тргнемо, биће све горе, бићемо усмерени на 

споредне колосеке, у копњења и нестанак. 

 Спашавајмо се ! 

Документ број 443. 

 -16 октобар, Уставни суд Србије одбио моју Уставну жалбу у вези накнаде 

штете- ИДЕМ ПРЕД ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА У 

СТРАЗБУРУ. 
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 Уставни суд Србије је својим Решењем од 23 септембра ове године одбио моју 

Уставну жалбу у вези захтева за накнаду штете, са образложењем да претходне 

судске инстанце нису погазиле моје уставно ``право на правично суђење``. 

 Судство Србије је одавно срушено, још пре него што је Тито казао ``да судије не 

треба да се држе закона, к`о пијан плота``. Судство Србије данас не постоји, 

горе је него ли за време комунизма, оно је занатска радионица тајкуна.  

  

 Трагично стање у судству Србије. 

 I.У в о д . 

 Уставни суд Србије је својим Решењем од 23 септембра ове године одбио моју 

Уставну жалбу у вези захтева за накнаду штете, са образложењем да претходне 

судске инстанце нису погазиле моје уставно ``право на правично суђење``. 

 У прилогу осврт на образложења Уставног суда.  

 Судство Србије је одавно срушено, још пре него што је Тито казао ``да судије не 

треба да се држе закона, к`о пијан плота``. Судство Србије данас не постоји, 

горе је него ли за време комунизма, оно је занатска радионица тајкуна.  

 Актуелна власт у Србији заобилази стање у судству `` као киша око 

Крагујевца``, заједно са њиховим страним саветницима. Природно, јер док се не 

кажњавају прекршиоци, они ће да робе и пљачкају Србију. 

 А суштина је управо у томе. Зато стање у судству нико не спомиње. 

 II. Ос в р т н а о б р а з л о ж е њ а Уставног суда Србије. 

 У тачки 2 РЕШЕЊА се истиче: ``сагласно одредби члана 170 Устава РС , 

Уставни суд је у поступку по Уставној жалби надлежан једино да испитује 

постојање повреда или ускраћивања Уставом зајамчених права и слобода , те 

се стога и наводи уставне жалбе морају заснивати на уставноправним 

разлозима којима се, са становишта Уставом утврђене садржине означеног 

уставног права или слободе поткрепљују тврдње о његовој повреди или 

ускраћивњу. То истовремено значи да суд није надлежан да, поступајући по 

уставној жалби, као институциони, ( виши) суд још једном испитује 

законитост оспорених аката или радњи, па из тих разлога формално позивање 

на повреду уставних права и слобода, само по себи, уставну жалбу чини 

недопустивом``. 

 У тачки 3 Решења Уставног суда се изриче контрадикција у односу на оно што 

је предочено у ставки 2, и признаје се обавеза Уставног суда .:``Уставни суд 

стога указује да у поступку пружања уставносудске заштите Уставом 

зајамчених људских и мањинских права и слобода , не може оцењивати 

правилност закључака редовних судова , уколико из разлога наведених у 

уставној жалби, и приложених доказа не произилази да је њихово закључивање 

у оспореним одлукама било очигледно произвољно, односно да судски поступак 

у целини није био правичан на начин како је то утврђено у члану 32, став 

1,Устава``. 

 ``.  

 Даље тврди:```По оцени Уставног суда уставна жалба у конкретном случају не 

садржи такве уставно правне разлоге, на којима би се заснивали наводи о 

повреди назначеног права на правично суђење, већ се од Уставног суда , у 

суштини захтева да као редовни суд још једном оцени законитост оспорених 

пресуда у погледу правилне примене процесног и материјалног права. За 

оспорене одлуке којима су одбили захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду 

штете, судови су дали јасне и довољне разлоге у погледу примене меродавног 

права, које Уставни суд не сматра неправичним или произвољним``. 
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 Мој одговор: Према члану 170 Устава ( Уставна жалба се може изјавити против 

појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су 

поверена јавна овлашћења, а којима се повредјују или ускраћују људска или 

мањинска права и слободе зајемчена Уставом, ако су исцрпљена или нису 

предвиђена друга правна средства за њихову заштиту ), Уставну жалбу сам 

сходно члану 170 Устава поднео сасвим исправно против наведених судова -

радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења. 

Ови судови су сходно одредби члана 170 Устава РС повредили или ускратили 

моја људска права и слободе зајемчена Уставом, јер судски поступак није био 

правичан. 

 У мојој Уставној жалби сам прецизно и детаљно навео и документовао која су 

моја уставна права била повређена.  

 Дакле, логичан закључак је да су инкриминисани судови драстично ускраћивали 

моја уставна права. А ја сам им се и обратио зато јер су моја уставна права била 

брутално ускраћивана неколико деценија, у пакету, од истих и других установа, 

доказавши то и захтевајући оштету.  

 Није логички и правно утемељена тврдња Уставног суда, да он није надлежан , 

како се каже у решењу да `` у поступку по Уставној жалби једино да испитује 

постојање повреда или ускраћивања Уставом зајамчених права и слобода , те 

се стога и наводи уставне жалбе морају заснивати на уставноправним 

разлозима којима се, са становишта Уставом утврђене садржине означеног 

уставног права или слободе поткрепљују тврдње о његовој повреди или 

ускраћивњу, то истовремено значи да суд није надлежан да, поступајући по 

уставној жалби, као институциони, ( виши) суд још једном испитује 

законитост оспорених аката или радњи, па из тих разлога формално позивање 

на повреду уставних права и слобода, само по себи, уставну жалбу чини 

недопустивом.``  

 Јер ја нисам захтевао да Уставни суд преиспита законитост аката и радњи, јер 

сам ја Уставном суду само указао на кршења мојих уставних права и слобода у 

наведеним судским одлукама којима није било обезбеђено право на правично 

суђење, са циљем, не да суд исте преиспита , него да их региструје, као повреде 

уставних права, и поступи у границама својих овлашћења и компетенција. 

Уставном суду је достављена уставна жалба на незаконите поступке ових 

судова и на кршење мојих уставних права.  

 Како другачије Уставни суд може установити повреде мојих уставних права, 

него кроз увид и анализу судских решења.? 

 Даље предочавам чињенице и доказе да за оспорене одлуке којима су одбили 

захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду штете, претходне судске инстанце 

нису дале јасне и довољне разлоге у погледу примене меродавног права, и да 

Уставни суд неосновано исте не сматра неправичним или произвољним.  

 Из Уставне жалбе, и приложених доказа произилази да је закључивање 

претходних судских инстанци у оспореним одлукама било очигледно 

произвољно, односно да судски поступак у целини није био правичан на начин 

како је то утврђено у члану 32, став 1,Устава.  

 Чиме је суштински повређено назначено уставно право на правично суђење, а 

на шта Уставни суд одбија да се изјасни, него изриче паушалне и неосноване 

тврдње из којих се стиче утисак да они који су писали ово решење, да Уставну 

жалбу уопште нису ни проучили у довољној мери. Или да једноставно полазе од 

становишта да су судови неправични и да се подносилац Уставне жалбе нема 

коме жалити.  
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 Уставно право на правично суђење је суштински повређено због следећих 

разлога: 

 1.Јер су предмет спора почињене повреде или ускраћивања људских права и 

слобода од стране наведених судова, зајемчених Уставом, који су кршећи закон 

и Устав неправично судили, што је доказано у уставној жалби и тужбама 

претходним судским инстанцама, уз приложена документа и позиве на сведоке. 

И што се недвосмислено види из Решење Вишег суда у Београду о 

рехабилитацији Томислава Крсмановића Рех.број 82/10 од 13 децембра 2012 

године у коме дословце стоји: Утврђује се да је Томислав Крсмановић био 

жртва политичких прогона и насиља из политичких разлога од 1971 до дана 

подношења захтева, те да су ништава сва судска и ван судски поступци , од 

тренутка њиховог доношења или дешавања , као и све њихове правне последице 

, рехабилитовани се сматра неосуђиваним. Крсмановић је због вербалне критике 

поретка био жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, прогона због 

вербалног деликта, лишаван слободе, имовине и других грађанских права. 

 Подносилац Уставне жалбе је од 1974 године до датума подношења исте био 

жртва неколико стотина кривичних дела и последично насталих штета , 

почињених од стране државних органа: чија је бит кажњавање и прогон 

подносиоца жалбе, због политичких разлога; учињена су у временској 

повезаности од 1974 године до датума пресуде; од стране истог учиниоца ( 

истих учиниоца), који су наведени органи тужене. Која представљају целину 

због постојања следећих околности: истоветности оштећеног тј.подносиоца 

жалбе, истоврсности предмета дела-кажњавање по политичкој основи, 

коришћења исте ситуације-да је жалиоц био проглашен за `` политички 

неподобног``, ''политичког непријатеља'', касније ``страног плаћеника и агента 

ЦИА``, и истог трајног односа власти и тужиоца, јединства места-у Београду. 

На делу је јединствен умишљај учиниоца са циљем да жалиоца кажњава и 

прогони као неистомишљеника и наводног страног плаћеника, агента ЦИА, 

критичара, у наведеном интервалу времена. По својој природи ова дела 

допуштају спајање у једно дело, јер чине целину деценијских атака поменутих 

органа тужене на жалиоца. 

 Он је био у овом временском периоду од око 37 година, жртва политичког 

насиља: злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, због ненасилног 

изражавања мишљења, интернирања и држања у казненим психијатријским 

установама, мучења и медицинске злоупотребе, осуђиван због вербалних 

деликата, лишаван слободе, излаган тортурама и нељудским поступцима, тешко 

повређиван уз покушај убиства, МУП је запленио његову архиву и 20 рукописа 

његових необјављених књига 2000 године, лишен је на незаконит начин права 

на његов лични стан чији је био легални власник, због чега је био 17 година 

гурнут у тегобни подстанарски живот, уз драстичну повреду права из радног 

односа, и уз позиве на злогласну клаузулу МПП ( морално политике 

подобности)-да није био члан СКЈ, био је у овом периоду подвргаван 

континуелним претњама и уценама , претњама притисцима је растурена његова 

брачна заједница, судови су у бројним судским поступцима у вези повреде 

његових права, растезали, неправично судили, чиме су га излагали 

финансијским издацима, губитку времена и енергије. Тужилац је био 

председник политичке странке и кандидат за председника Србије на изборима 

1990 године, касније кандидат за посланика, у судским поднесцима су 

приложени докази о драстичним повредама права на упражњавање слободе 

удруживања.  
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 Тужиоц је приложио доказе да су полицијски органи тужене у времену од 2008 

године до 2012 године, осам пута покушали да га принудно у незаконито 

хоспитализују и да су у ту сврху злоупотребили институт тзв.информативног 

разговора .Све до датума подношења уставне жалбе органи тужене су тужиоцу 

претили, долазили и лупали на врата, драстично му ометали употребу интернета 

и компјутера-за шта је дао доказе у уставној жалби. 

 Докази:  

 -приложени у тужбама у досијеу, документи, сведоци 

 -Решење Вишег суда у Београду о рехабилитацији Томислава Крсмановића 

Рех.број 82/10 од 13 децембра 2012 године.  

 Дакле, континуелне деликте и штете из законских уставних одредби и 

међународних обавеза, су починили државни органи, тужена Република Србија 

је одговорна за штету коју проузрокује њен орган. Тужилац се позива се на 

Устав члан 34- свако има право на накнаду материјалне или нематеријалне 

штете коју му је незаконитим или неправилним радом проузроковао државни 

орган.  

 Побијане пресуде су засноване на погрешној примени материјалног права, 

посебно чл. 143 ст. 1 Закона о облигационим односима, који гласи: „(1) Ко 

другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је 

штета настала без његове кривице.― 

 Штавише, (Виши) суд је у образложењу погрешно цитирао наведену одредбу 

Закона о облигационим односима, написавши дословце: „Наиме, полазећи од 

члана 143 Закона о облигационим односима, који прописује да ко другоме 

проузрокује штету ,дужан је накнадити је, те како током поступка није утврђена 

одговорност тужене Републике Србије за евентуалну причињену шету тужиоцу, 

суд је одбио тужбени захтев као неоснован.― Суд је, дакле, пропустио да наведе 

одредбу ст. 1 чл. 143 ин фине: тј. да је тужени дужан да штету накнади, изузев 

ако докаже дa je штета настала без његове кривице. У конкретном случају, 

дакле, терет доказивања да није било кривице за штету почива на туженом. 

Тужени нити је нудио доказе о одсуству своје кривице, нити је износио 

чињенице које би се на ово питање односиле, а суд, такође није ни утврђивао 

чињенице ни изводио доказе. У том смислу је образложење пресуде непотпуно 

и из овог разлога, те је истовремнено још једном извршена апсолутно битна 

повреда одредаба ЗПП из чл. 361 ст. 2 тач. 12. На овај начин је погрешним 

навођењем и одсуством супсумпције у примени чл. 143 ст. 1 ЗОО, дошло до 

погрешне примене материјалног права. 

 Тврдње Уставног суда да овај суд опште надлежности није овлашћен да 

проверава законитост оспорених пресуда у погледу правилне примене 

процесног и материјалног права , су нелогичне и контрадикторне, јер је 

подносилац уставне жалбе јасно и са аргументима и доказима указао Уставном 

суду на кршење уставних и законских слобода претходних судских инстанци-

право на правично суђење- у њиховим пресудама, и захтевао од Уставног суда 

да поступи по закону. 

 Уставни суд се изјашњава упркос потпуно јасни правних аргумената, и логике, 

да су судови су дали јасне и довољне разлоге, у погледу примене меродавног 

права, које Уставни суд не сматра неправичним или произвољним. Пошто 

Уставни суд флагрантно кршење уставних и законских слобода судова не 

сматра неправичним или произвољним, упркос очигледних чињеница које су 

доказ навода изнетих у уставној жалби, логично је да ће и сам Уставни суд 
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пренебрегнути чињенично стање и пресудити по спољњем налогу оних који су 

наше судство претворили у приручну занатску радионицу тајкунских моћника.. 

 2.Потпуно је неоснован исказ судова да током поступка није утврђена 

одговорност тужене Републике Србије за евентуалну причињену шету тужиоцу, 

истиче се недостатак пасивне легитимације тужене`. 

 ДОКАЗ: По основу међународног права који се тиче института сукцесије, као и 

Уставне повеље, данашња Република Србија је по закону правни наследник 

претходне државе СРЈ (а ова је наследник СФРЈ) , те је она наследник обавеза 

претходне државе које настају из Тужбе за накнаду штете. Постоји одговорност 

данашње републике Србије, јер је тужилац био жртва описаних злоупотреба и 

драстичних кршења његових права, управо од стране државних органа ондашње 

Југославије.( МУП-а, судова, итд) Те је последично држава одговорна за 

поступке својих органа и за материјалне и нематеријалне штете које је тужилац 

претрпео у означеном периоду. 

 Претходна судска инстанца се изјашњава :``Такође тужена није пасивно 

легимисана да тужиоцу надокнади штету поводом непознатих претећих 

позива који су му упућени у току 2008 године, као и за друге радње и поступке 

предузете од стране трећих лица.У односу на те и друге сличне случајеве 

наведене у тужби ( нпр. наношење штете тужиоцу у периоду од 2002 до 2006 

године, од стране криминалаца из Раковице), одговорност треба да сносе 

учиниоци тих радњи , а не тужена која није пасивно легитимисана да одговара 

за поступке трећих лица, већ само за противправне радње њених органа 

њихових запослених''. 

 У уставној жалби и хронолошким поднесцима су дати прецизни подаци и 

докази, сведоци, да су да се није радило о непознатим и трећим лицима него о 

сарадницима МУП-а Србије, дакле органа тужене. Ова судска инстанца је 

повредила уставна и законска права подносиоца захтева на правично суђење и у 

овоме сегменту. 

 3. Застаревање. 

 Судови се у њиховим пресудама позивају на клаузулу позивајући се на чланове 

376 и 377 ЗОО, изјашњавајући се да је захтев за накнаду штете застарео. 

 Судови су погрешно применили одредбе материјалног права позивајући се на 

чл.376 ЗОО и чл.377 ЗОО из следећих разлога : 

 а.. Нема застарелости јер кривична дела која проузрокују штете трају 

континуелно до данашњих дана, у вези са чланом 360, тачка 2, ЗОО. ( 

Застарелост наступа кад протекне законом одређено време у коме је поверилац 

могао захтевати испуњење обавезе). Ово време није протекло, јер противправне 

радње тужене и чинидбе штета трају до дана доношења ове пресуде. Ову 

тврдњу подносилац жалбе поткрепљује претходним образложењима у Уставној 

жалби, и судовима приложеним документима, и доказима , уз позиве на сведоке.  

 У проведеном поступку другостепени суд је позивајући се на чланове 376 и 377 

ЗОО, пренебрегао кључну чињеницу природе ових кривичних дела, да она у 

овом временском периоду трају континуелно од 1974 године, и раније, да нису 

једнократна него вишекратна, у пакету, све до дана доношења пресуде.  

 Чиме је услед погрешне примене материјалног права чињенично стање у 

погледу наведених околности непотпуно утврђено, а од њих зависи закључак о 

томе да ли је потраживање тужиоца застарело. 

 Подносилац жалбе се позива на члан 61 КЗС, из разлога: ово продужено 

кривично дело чини више истих или истоврсних кривичних дела, чија је бит 

кажњавање и прогон подносиоца жалбе, због политичких разлога; учињена су у 
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временској повезаности од 1974 године ( и раније), до датума пресуде; од стране 

истог учиниоца ( истих учиниоца), који су наведени органи тужене; која 

представљају целину због постојања следећих околности: истоветности 

оштећеног тј.подносиоца жалбе, истоврсности предмета дела-кажњавање по 

политичкој основи, коришћења исте ситуације-да је жалиоц био проглашен за 

''политичког непријатеља'', касније страног плаћеника и агента ЦИА, и истог 

трајног односа власти и тужиоца, јединства места-у Београду. На делу је 

јединствен умишљај учиниоца са циљем да жалиоца кажњава и прогони као 

неистомишљеника и наводног страног плаћеника, агента ЦИА, критичара, у 

наведеном интервалу времена. По својој природи ова дела допуштају спајање у 

једно дело, јер чине целину деценијских атака поменутих органа тужене на 

жалиоца. 

 

Документ број 444. 

 -23 октобар  2013 .године.  Томислав Крсмановић: ДА ЛИ ЈЕ ТО 

НОРМАЛНО И РАЦИОНАЛНО? Поводом намера актуелне власти у 

Србији . 

  

 Властодршци Србије немају намеру да поступе онако како је рационално, и 

најбоље за народ, а то значи и за њих. 

 Они упорно покушавају да онемогуће све оне који захтевају реституцију, 

рехабилитацију, обештећење , лустрацију, и правично суђње, који се залажу за 

спас државе и народа Србије, кроз исправне процене, помирење и заједништво у 

свеукупном интересу. 

 Уместо да тако поступе, на сваком кораку показују на делу да желе да наставе 

упорно по старом, да обмањују, варају, отимају, пљачкају, робе и киње овај 

јадни народ. 

 Што су навикли да чине деценијама. 

 Они сматрају да ТАКО ТРЕБА, да је народ марва, да за њега није демократија, а 

да су они надљуди. Да овде треба вечито да буде нечувен брлог у коме ће они да 

пливају као крокодили у великој крвавој бари. 

 Каква заблуда и недостатак рационалности. 

 Зар они не виде да су, тако поступајући упропастили Југославију, да су Србију 

довели на ивицу понора,Србија копни и нестаје, у демографским сегментима се 

налазе огромне празнине, као космичке црне рупе које су прогутале на нејасан 

начин милионе људских бића. 

 Од 1993 године се судим у вез мога захтева за обештећење, због прогона који су 

нада мном и мојима вршени од 1971, и раније, па све до данашњих дана, судови 

одбијају да ме обештете тврдећи да ја нисам никада био жртва прогона, упркос 

доказа и сведока, а ја сам и рехабилитован недавно од Вишег суда, у коме стоји 

да сам ја деценијама био жртва прогона због мојих политичких убеђења. 

 Наводно држава нема пара, а они који су ме прогонили као `` агента ЦИА, 

ционисту`` итд, Дачић, Вучић и Николић, који су сада експоненти Запада у 

Србији, су врло имућни, упркос интервенција у моју корист, од врло утицајних 

особа из САД, суде против мене. 

 За кога ова тројка без кормилара ради? Мени су усташе поубијале тридесетак 

сродника за време рата, ја то не могу схватити другачије, него да се наставља 

DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN.  

 Ова тројица потуљено раде за њих?. 
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 Они мисле да ће се искупити ако дају Косово, југ Србије Војводину, да ће им за 

узврат бити омогућено да постану `` арапски шеици``. 

 Какве будалаштие!. Изволите погледати у attachmentu текст који се бави 

њиховим психологијом: ЉУДОЖДЕРСКА ПСИХОЛОГИЈА ТАЈКУНА. 

 Србију гурају у провалију без дна они који нису свесни шта чине?. 

 Поручујем им да се рачун не може правити без крчмара. 

 Поручујем судијама и њима, који су милионе гурнули у беду и пропадање, да су 

на странпутици.. 

 Они су нечувени антрополошки отпад.Људи без вредности. Најкужнија људска 

депонија на целој планети. 

  

 Документ број 445. 

  

 -1 новембар 2013. године.Томислав Крсмановић : НЕ УНИЈАЋЕЊУ 

СРБИЈЕ ЕПС-Потписан протокол Србије и Италије за ХЕ на Дрини, 

покатоличавање Србије и Републике Српске. 

  

 Ко им је дозволио да продају наш завичај? 

 ЕПС Србије и италијанска компанија "Сећи енергија" потписале су у Влади 

Србије Прелиминарни споразум о сарадњи за изградњу хидроелектрана на 

средњој Дрини, чија је вредност процењена на око 820 милиона евра. Протокол 

су потписали генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић и председник 

"Сећи енергије" Гаетано Макафери, у присуству министра рударства и 

енергетике Србије Петра Шкундрића, министра економског развоја Италије 

Паола Романија и амбасадора Италије у Србији Арманда Варикија. Италијански 

министар Романи оценио је да је то само почетак плодне сарадње између Србије 

и Италије, и додао да је планирано да електрична енергија из тих 

хидроелектрана подводним каблом стиже у Италију. 

 Шкундрић је после потписивања оценио да ће реализација пројекта 

хидроелектрана на средњој Дрини допринети проширењу досадашње добре 

економске сарадње између Србије и Италије. "Хидропотенцијал средње Дрине 

је један од најбољих хидропотенцијала у Србији, а заједнички пројекти који 

треба да буду реализовани у сарадњи са италијанским и партнерима из 

Републике Српске конципирани су као паркови ‘чисте енергије‘ и неће бити на 

штету грађана и природе", рекао је Шкундрић.  

 Као грађанин Србије по оцу пореклом из србијанског дела средњег тока Дрине, 

а по мајци из источне Босне, дела Дрине који припада РС, изјављујем да је ово 

сулуда одлука, која би уколико се оствари, могла имати катастрофалне 

последице по свеколике интересе и екологију ових регија у Србији и РС. У 

распамећеној Србији која не уме да води политику заштите својих виталних 

интереса, чији поједини званичници се не разумеју у екологију, међународну 

политику, који не познају историју, који резонују ПОСЛЕ НАС ПОТОП, су пре 

свега заслепљени масним провизијама- у таквој Србији је све могуће. 

  

 Дрина је река европска лепотица, бисер Европе, неоткривена речна ривијере 

Србије и РС, то знају европски туристички посленици, ми смо у средњем току 

Дрине последњих година почели да развијамо наутички туризам, да остварујемо 

волонтерски еколошке пројекте, видећи у томе шансу развоја ове регије, 

повратка младих, да се повећа запосленост, да Дрина остане нетакнута природа, 

чиста, валовита са њеним познатим буковима и каскадама. Поред Дрине се 
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налазе плодна поља, идеална за пољопривреду и преживљавање локалног 

руралног становништва. 

 Уколико се направи хидроцентрала, Дринин валовити ток ће нестати, настаће 

мирно језеро, а таквих језера широм Европе има свугде, а Дрина је само једна, 

нестаће наши пројекти сплаварења, кајакарења по дивљој реци Дрини, сви 

пројекти ревитализације Дрине као туристичког потенцијала Србије ће бит 

закопани заувек. Биће поплављена плодна поља. Становништво ће напуштати 

овај крај, многи ће заувек отићи ван земље. 

 Млади ће наставити да беже, доћи ће тамо они који су добили масне повизије 

што хоће да продају туђе, оно што припада државама Србији и РС, што припада 

народу који живи поред ове дивне реке, нестаће драгуљ, лепотица Дрина 

зеленика.  

 То је покушај екуменизације, новог продора католичанства у срце Балкана. 

Римска империја коју сада оличавају Ватикан, Италија и латинске католичке 

земље се повампирује, хоће да се врати на Балканско полуострво, кажу тај део 

Дрине је био део римске провинције ДАЛМАЦИЈА. 

 Католичка пропаганда је заробило Црну гору, наивне политичаре сељане 

убедила да Црногорци нису Срби, хтели су да им отму Тару да на њој праве 

хидроцентралу, још има мудрих људи у Црној гори, побунили се. Отели су 

Словенију и Хрватску, изеће им Истру и Далмацију, њихови апетитити су 

незајажљиви, хоће људождер да нам гута наше људско месо, нашу Србију и РС. 

 Сећам се Другог светског рата када сам био мало дете, како је Ватикан био 

крваво позавађао браћу Муслимане и Православце у овом делу земље, породица 

моје мајке је изгубила двадесетак сродника, двоје убијено од Ватикана у 

Јасеновцу маљем у главу, заједно са Јеврејима и другим невиним људима. 

Дрина је неколико година била црвена од људске крви. Сада ти исти који су 

браћу сељане гурали у међусобна клања, овде нама причају о некаквим 

плодоносним сарадњама. 

 Италија и друге латинске државе су у ратовима 1990-их година предњачили у 

санкцијама против нас, из италијанске војне базе Авијано су ишли авиони да 

бомбардју Србију, РС.  

 Зар да опет дођу црнокошуљаши? НЕ НИКАКО! 

 Не дајмо Дрину лукавим србофобима и славофобима. Хоће једним ударцем да 

нас лише лепотице Дрине, и да се устоличавају у нашим крајевима. Што не 

праве хидроцентрале на италијанским и швајцарским брзим рекама, има их, 

нису ни издалека тако лепе као Тара и Дрина, али имају сличан хидроенергетски 

потенцијал? Неће лукави , чувају своје природне лепоте, а знају поједине 

површне тајкуне Балканце да су лакоми на мито и масне провизије, продаће за 

паре и оца и мајку, и отаџбину. Хоће да нам напакосте, да нас оштете, да 

униште наше природне лепоте, да уназаде нашу екологију, да уништавају 

пољопривреду, да зауставе економски туристички развој у овој регији, да терају 

становништво са села и ван земље, желе распамећене да нас олеше и унакараде 

као да смо најобичније будалетине. Хоће да јачају тајкуне мафијаше да нас 

изнутра дотуку преко њих.  

 НЕ ДАЈМО ДРИНУ, НЕ ДАЈМО СРБИЈУ, НЕ ДАЈМО РС, НЕ ДАЈМО ЦРНУ 

ГОРУ, ПОЗИВАМО ФЕДЕРАЦИЈУ БХ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖИ, ЈЕР И ОНА 

ИМА ЈЕДАН ДЕО ДРАГУЉА ДРИНЕ. 

  

   

 Документ број 446. 
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 - 1 новембар 2013.године. Tomislav Krsmanović : NIJE STRES GLAVNI 

KRIVAC ZA KATASTROFALNO STANJE ZDRAVLJA GRAĐANA SRBIJE-

FRANKENŠTAJNSKI  TAJKUNI SU GROBARI SRBIJE. Povodom 

manjkavosti primenjene metodologije u istraživanju opsega i uzroka morbiditeta u 

Srbiji. 

 I.Uvodne napomene. 

 Danas je zdravlje većine graĊana drastiĉno ugroţeno, graĊani Srbije su jedan od 

najbolesnijih naroda na svetu, Srbi su ostarela populacija, bela kuga je pustila duboke 

korene širom Srbije. Prema procenama struĉnjaka SANU i naših nauĉnika, ukoliko se 

ne preduzmu efikasne mere, Srbi bi mogli za manje od tri decenije biti etniĉka 

manjina u Srbiji.  

 Otuda se nalaţe kao zadatak od najveće vaţnosti, zadatak nad svim zadacima, da se 

preduzmu prave mere, da naši nauĉnici naprave DIJAGNOZU UZROKA, i na osnovu 

toga definišu valjan PLAN MERA OZDRAVLJENJA NACIJE. 

 II. Stanje zdravlja nacije. 

 Uopšte se ne moţe pouzdati u svakojake ankete i statistiĉke podatke o stanju zdravlja 

graĊana Srbije, jer one nisu metodološki utemeljene, i to: što se tiĉe reprezentativnosti 

uzorka, upitnika, formulisanih pitanja, obuĉenosti anketara, rada na terenu, obrade 

upitnika, izvora i naĉina prikupljanja informacija.  

 Istiĉem tuţnu ĉinjenicu ljudske iracionalnosti, da pojedinim zvaniĉnim ( i drugim) 

instancama, ne odgovara ( zbog razliĉitih razloga), da se sazna ovakva porazna istina, 

te postoji teţnja lakiranja, ulepšavanja. Ovoj tvrdnji idu u prilog dobijeni statistiĉki 

podaci o zdravlju graĊana Srbije, koji znaĉajno variraju od izvora, od autora, jer je 

nauĉna istina jedna.  

 U Srbiji se o zdravlju graĊana govori sa strahom, u upotrebi je anemiĉan akademski 

vokabular –umesto ĉinjenica, bez dlake na jeziku. Kojekakve tendenciozne ankete o 

stanju zdravlja ne mogu zamazati oĉi narodu, istina se ne moze sakriti. Jer graĊani 

imaju oĉi da vide šta se dešava sa njima samima, sa srodnicima, susedima, 

prijateljima, na radnom mestu, gde god maknu.  

 Nije nikakvo preterivanje ovo što ću dalje saopštiti, makoliko to neupućenima moţe 

izgledati ekstremno, naţalost to je naša tragiĉna stvarnost: današnja Srbija je od 

većine jasno prepoznatljiv spektakl zgrada oblepljenih ĉituljama, pognutih izanĊalih 

ţena u crnom u mimohodu, potresnih ridanja na grobljima i u stambenim zgradama, 

vrani gavranovi grleno grakću okaĉeni kandţama o grane iznad beskrajnog niza 

iskopanih raka diljom Srbije, odjekuju jauci nemoćnih i bolesnih. Na svakom koraku 

ĉemer i jad. 

 OVAKVO TRAGIĈNO STANJE ZAHTEVA NAJHITNIJU AKCIJU! A SRBIJA  

 ĆUTI. 

 Zdravstveno ruinirana nacija, u depresiji, i krizi identiteta, nije u stanju da brani svoje 

teritorije i svoju drzavu, da privreĊuje i da se rasploĊava. A sve se oko toga vrti.  

 Ono što je najtragiĉnije, nema iole raširenije svesti o zdravstvenoj ugroţenosti, koja je 

istinska opasnost po opstanak nacije. Ljudi kopne, il nestaju, umesto svesti o 

uzrocima, o opsegu, o merama da se to predupredi –vladaju muk i tišina, kao da se 

radi o panaĊurskim prasićima, a ne o ljudskim bićima. Ako neko to obznanjuje 

napadaju ga sa svih strana neznalice, ili saboteri ( kažu: paranoja).  

 O statitistickim podacima zdravlja ne ţelim više ovoga puta da govorim, ovo je 

dovoljno, jasno je da je na ivici katastrofe. Sada bih se pozabavio uzrocima. A to je 

najvaţnije. 

 III. Uzroci morbiditeta i mortaliteta. 
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 Naroĉito vlada istinska konfuzija kada se radi o dijagnozi uzroka. 

 1.Stres.  

 Medicinske eminentne nauĉne ustanove npr. istiĉu da je glavni uzrok dugogodišnji 

stres. Potom navode i druge moguće razloge: zagaĊenje NATO bombama 1999 

godine, sankcije i izolaciju, osiromašenje, tranziciju. 

 Sa ovakvim vrlo pojednostavljenim zakljuĉkom se ne bih nikako mogao sloţiti jer on 

jednostavno nije ĉinjeniĉno zasnovan, krajnje je uprošćen, kao takav je vrlo opasan, 

jer navodi na pogrešne pravce akcije.  

 Još je poraznije po istinu, što se zakljuĉci o zdravlju zasnivaju na delimiĉnim 

saznanjima, a zna se esencijalno naĉelo svakog nauĉno valjanog istraţivanja: BOLJE 

JE NE ZNATI NIŠTA, NEGO LI DELIMIĈNO.  

 Oni kaţu STRES, i gotovo! Prema ovim izvorima istraţivanja dakle niko nije kriv za 

nacionalnu zdravstvenu katastrofu, kriv je stres. Skinuta je odgovornost, stvar se 

zaboravlja, gura pod tepih, ništa se ne preduzima. NIKO NIJE KRIV! 

 Ako je taĉno da je stres unesretio zdravstveno Srbiju, a to je tako delimiĉno, taj stres 

nije došao sam od sebe, nije pao s‘ neba, neko ga je napravio. Dobro je poznato ko su 

ti koji izlaţu vec decenijama stanovnike Srbije neizvesnosti, nesigurnosti, nasrću na 

njih, potkradaju ih, pljackaju, ugroţavaju im masovno liĉnu bezbednost i imovinsku 

sigurnost, pretvaraju im ţivote u svakodnevnu zebnju, brigu i nesnosan strah.  

 Krivci su frankenštajnski mafijaši i tajkuni. A zašto to oni ĉine?  

 Jer, uprkos formalne pobede demokratije, nije došlo do znaĉajnijih poboljšanja u 

Srbiji, zato što nema diskontinuiteta u odnosu na prethodnu vast. Oni kriminalizovani 

segmenti ( neformalni centri moći) koji su kršili ljudska prava u SFRJ, zaobilazeći 

zakon, su se snaţno konsolidovani u Republici Srbiji u novim uslovima, nedovoljno 

spreĉeni od još od njih zaziruće neoĉvrsle zvaniĉne vlasti, podrţavani spolja, 

nastavljaju da budu kao i ranije drţava u drţavi. Ojaĉali decenijama, umesto da budu 

kaţnjeni za propast koju su proizveli, su nagraĊeni neizmernim bogatstvom. 

Jednostavno , ţele da bude veĉito sve isto, kao što je bilo ranije.  

 Dakle, ako je stres glavni krivac, naše zdravstvo i društvo treba da deluje na ovom 

nivou, da ukloni stres, da tako spase narod. A stres se ne moţe ukloniti, dokle god se 

ne osujete oni koji ga proizvode.  

 Da bi to bilo moguće, potrebne su korenite društvene reforme, obraĉun sa faraonskim 

tajkunstvom. Šta tu moţe da uradi zdravstvo? Potrebna je pomoć drţave. Dobro je 

poznata nemoć današnje drţave, koja nije u stanju da se obraĉuna sa mafijaštvom.  

 Svemoćni tajkuni su zaplašili Srbiju da o tome govori.Zdravstveni radnici nemaju 

snage i hrabrosti da upru prst u glavne krivce, pa se svi zajedno prestrašeni hvataju 

stresa kao uzroĉnika, kao što se davljenik hvata za slamku, da tako ne optuţe 

svemoćne vinovnike, a da u isto vreme skinu odgovorost sa sebe.  

 Zakljuĉio bih o ovom uzroĉniku ( stresu), da zvaniĉna medicina nije napravila pravi 

uvid, nije sagledala dubinski i objektivno ovu materiju. 

 2. Nato bombe iz 1999 godine. 

 Što se tiĉe nuklearnog zagaĊenja nastalog NATO bombardovanjem 1999 godine, nije 

sporno da je ono delovalo loše na zdravlje graĊana. Ali prema raspoloţivim 

podacima, uzlazni ubrzani trend slabljenja zdravlja nacije je poĉeo mnogo ranije, još 

poĉetkom 1970-ih godina, i pre toga. Znaĉi, da Nato bombe sa radiokativnim 

punjenjem ne mogu biti bitan uzroĉnik ovako drastiĉnog slabljenja zdravlja. 

 3.Sankcije, izolacija, tranzicija, udruţene sa sveopštim osiromašenjem - to je 

nesporno, su za ove dve poslednje decenije zdravstveno iznurile većinu stanovnika 

Srbije do krajnjih granica, osiromašile i u temeljima uzdrmale naše zdravstvo, 

proizvele raspad pravnog sistema i javnog morala.  
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 Ali ponavljam, trend slabljenja zdravlja je poĉeo decenijama pre poĉetka 1990-ih 

godina, mi smo ovo pitanje stavljali na dnevni red još sredinom 1970-ih godina. 

Tranzicija nastala poĉetkom 1990- ih je sa svim onim što je donela, samo do krajnosti 

ubrzala potmulo dejstvo decenijama duboko ukorenjivanih podzemnih štetnih 

koncepata i programa. 

 Rezimirao bih, ne moţe se jedna ovakva materija, ne samo krajnje znaĉajna po 

opstanak naše drţave i nacije, nego iznad svega izuzetno sloţena, tako površno 

uprošćavati, pojednostavljivati; umesto toga je potrebna analiza uz primenu nauĉnog 

metoda, a to znaĉi OBJEKTIVNO, SVEOBUHVATNO, i KONTINUELNO. 

 Hteo bih sada da se izjasnim o još nekim uzrocima: 

 IV. Ostali uzroci 

 1.Osiromašenje i raspad sistema. 

 Prema izvorima iz NVO, 3,4 miliona graĊana Srbije povremeno gladuje. Ekonomisti 

su izveli bilans ekonomskih mera Vlade Srbije i došli do alarmatnog podatka .Tako 

ekonomista Branko Dragaš kaţe da od oko 7,4 miliona stanovnika u Srbiji, 1,6 

miliona ĉine penzioneri, od kojih oko 80% sa veoma niskim, gotovo minimalnim 

primanjima. Dragaš je podsetio da je broj nezaposlenih u našoj zemlji oko 800.000, da 

oko 300.000 dece gladuje, te da na te podatke treba dodati još oko 700.000 invalida, 

koji takoĊe ţive ispod granice siromaštva, i oko 300 hiljada zaposlenih koji ne 

primaju platu..  

 

Portparol Unije poslodavaca Rajić tvrdi pak da prema zvaniĉnim podacima Srbija 

spada u prvih pet najsiromašnijih zemalja Evrope, da je osiromašenje posledica 

tajkunske politike, manjina je enormno bogata, a većina siromašna. Ni siromašnije 

zemlje, ni više bogataša tajkuna. 

 Ekonomska kriza prouzrokovana prethodnim poretkom, i nizak nivo zarada koje 

predstavljaju osnovicu za obraĉun doprinosa za zdravstveno osiguranje, su osiromašili 

društvo, i lišili ga najneophodnijih sredstava za funkcionisanje ovog osiguranja, radi 

podmirivanja osnovnih potreba osiguranika. Usled nedostatka sredstava iz obaveznog 

zdravstvenog osiguranja, ne moţe se obezbediti adekvatno finansiranje rada javnih 

zdravstvenih ustanova u potrebnom obimu, što vodi istinskoj paralizi rada 

zdravstvenih ustanova. 

 Najveci broj graĊana zbog visokih troškova ţivota u odnosu na primanja, ne moţe da 

štedi za potrebe podmirivanja neophodnih zdravstvenih usluga.  

 Došlo je do rasipništava zdravstvenih fondova u kase pojedinih politickih stranaka. 

Desile su se masovne i drastiĉne zloupotrebe humanitarne pomoći, što je kod 

darodavaca stvorilo krizu poverenja, i zdravstvo Srbije lišilo dragocene pomoći. 

 Vlada i Predsedništvo ulaţu znaćajne napore i iznalaze sredstva, ali osiromašenje i 

dalje ima razorne posledice u zdravstvu, usled ĉega je drastiĉno opao kvalitet 

zdravstvenih usluga: 

 - a što se ogleda u plaćenim participacijama za usluge i lekove 

 - raširena je pothranjenost, loše grejanje u stanovima, loša liĉna i kolektivna higijena, 

loša odeća i obuća 

 - manje se odlazi na odmor i bavi sportom i rekreacijom,  

 - Gradska ĉistoća oteţano odrţava higijenu gradova 

 - graĊani idu na preglede samo kada moraju, nema vise sistematskih obaveznih 

pregleda, redovnih odlazaka kod zubara i oĉnog lekara, nema redovnih medicinskih 

analiza kao ranije. 

 - ima i dalje nestašica sanitetskog materijala, kao i energenata i hrane u bolnicama. 

 - aktuelne su i dalje nestašice lekova, ili ako ih ima skupi su 
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 - bolnice su još uvek bez dovoljne opreme i sanitetetskog materijala  

 - usled nestašice novca medicinski aparati u klinikama i bolnicama su  

 - povremeno u kvaru. Nemaju osnovna sredstva za rad, nema povremeno novca ĉak i 

za odrţavanje liftova. 

 - ovome treba dodati nemogućnost praćenja inovacija i svetskih trendova. 

 - -Sluţba Hitne pomoći nema dovoljno sredstava za rad 

 - kućne nege pri domovima zdravlja takoĊe usled osiromašenja zdravstva oteţano 

funkcionišu 

 - Moţe se reći da siromaštvo snaţno pospešuje korupciju, i masovne svakodnevne 

poklone, koje onda bolniĉko osoblje posle radnog vremena uzme u ruke, i pravo u 

obliţnje piljarnice da ih prodaju, ili zamene. Mito je raširen. Lekari ipak danas imaju 

solidne plate, osetno veće od proseĉnih primanja. Prema Zoranu Iliću iz sindikata 

zdravstva, zdravstvo se nalazi na trećem mestu po stepenu korupcije u javnim 

sluţbama. Zoran Ilić kaţe da u njihov sindikat već dugo ne stiţu prijave graĊana, i da 

je glavni razlog za to strah. On smatra da graĊani moraju slobodno da prijavljuju te 

sluĉajeve, jer se samo tako moţe boriti sa korupcijom.  

 -na preglede se ĉeka dugo, vrlo je teško obezbediti prijem u bolnicu, treba veza, ili 

dobro podmazati.  

 - drasticno je opala efikasnost rada sanitarnih i drugih inspekcija 

 - u Beogradu ţivi preko 240.000 invalida i imaju velike probleme naroĉito što se tiĉe 

prevoza i zaštite.( Mada se prave pomaci). 

 Siromašni su najugorţeniji, a to je danas većina, lišeni su zakonskog prava na 

medicinsku negu i zaštitu zdravlja. U najteţoj situaciji su teški bolesnici, pogotovu 

oni od malignih oboljenja, takoreći su ostavljeni sami sebi. Cvetaju privatne bolnice i 

kabineti, ali su za mnoge preskupi. Svakojake gatare, vraĉare i sumnjivi vidari cvetaju 

kao peĉurke posle kiše.. 

 3.Raspad pravnog sistema.  

 Samo do pre jedne-dve decenije, u Srbiji je takoreći bila jeres i pomisliti, kamo li reći 

javno, da neko nekome potajno ugroţava zdravlje. A danas cela Srbija bruji da im je 

zdravlje .od nekoga ugroţeno Psihijatri bi kazali: Srbiju je zahvatila generalizovana 

paranoidna psihoza.  

 Mi smo upozoravali javnost i nadleţne još od sredine 1970-ih godina, da se registruje 

uznemirujući trend slabljenja zdravlja većine graĊana. Nas tada niko neosnovano nije 

uzimao u obzir. Таdаšnja neprobuĊena neobaveštena javnost, naţalost ukljuĉujući i 

inteligenciju, je naše tvrdnje doĉekala na noţ: netaĉno, ne moţe se dokazati, 

neargumentovano, nepouzdan izvor podataka, nepismeno, ili ono što je najgore, 

poĉele su da naširoko kolaju glasine- manija gonjenja.  

 Dan danas nema adekvatne kazne za prekrsioce zakona, te onda oni bivaju ohrabreni 

u svojim amoralnim postupcima na štetu bolesnika i zdravlja ljudi. Poznati su 

sluĉajevi lekara koji su naneli štetu zdravlju bolesnika, najĉešće ne odgovaraju za to.  

 Evo ĉinjenica koje potkrepljuju ovu tvrdnju:  

 - istiĉemo da nije retkost da su prehranbeni i drugi proizvodi koji se prodaju u 

prodavnicama zastarelog datuma, ili nehigijenski, sliĉno je sa hranom u restoranima, 

što predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Vrlo se raširene crevne i stomaĉne tegobe. 

 -prema anketi Pokreta za zaštitu potrošaĉa mleko koje se proda u  

 � 
 

Документ број 447-Интегралан текст. 
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-13 новембар 2013. године. Интервју Томислава Крсмановића на Радиу 

СНАГА НАРОДА , Интернет радиу Српских двери, у уторак 12 новембра 

2013 године, до 19 до 20 часова. 

 

Моја сарадња са Српским дверима даје конретан резултат. Позван сам да говорим 

на Радиу СНАГА НАР ОДА. 

То је за мене прилика да изађем из тоталне медијске изолације, горе него ли за 

време Милошевића 

Млада водитељка емисије шармантна Дијана Милошевић ми је постављала питања:  

Документ број 437-Интегралан текст. 

1.Питање: Шта мислите о Српским дверима, зашто им изражавате подршку?  

Ову организацију су покренули мудри и образовани људи, врло часни и искрени 

патриоти, који желе у актуелном мраку у Србији да је извуку из расула, и да је 

поведу путањом спаса.  

Тежња безгранично искрена, и племенита. Неко ће рећи: заношење, нема ништа 

од тога, нема нам спаса.  

Српске двери својом одлучношћу, снагом и оптимизмом, управо уливају наду 

да у Србији ствари могу кренути на боље.  

Српске двери дају наду. А ко има наду, има све. 

Народ Србије ће видети у времену које долази, да Србију могу повести мудри и 

часни људи, а не као досада профитери. 

А то Србији данас треба. 

Српске двери су нешто ново. Ови људи уливају оптимизам. Уместо свеопштег 

дефетизма . А то је данас најпотребније. 

Овде има још нешто најважније од свега. Српске двери имају значајну подршку 

од Дијаспоре и појединих моћних струја у међународној заједници. Што је јасан 

доказ да међународна заједница није дефинитивно отписала Србе и Србију, и да 

у Српским дверима види стабилне људе од интегритета, истинске 

интелектуалце, достојне поверења, а не профитере као што су углавном били 

досада. Ово је нови квалитет наших односа са светом, и то буди велике наде. 

Питање 2. Зашто је полиција упала у наш радио? 

Упаничени актуелни режим је покушао да угуши овај слободни радио, да 

спречи да истина не дође до народа. Влади Србије смета што представници 

Покрета Двери износе истину у народ по бројним државним питањима: продаје 

пољопривредног земљишта странцима, сталних уцена из Европске Уније, 

увођења ГМО семена и хране у ланац исхране, новог задуживања државе за 3 

милијарде евра за пола године нове власти, одузимања имовине презадуженим 

породицама, афере са зараженим млеком..Посебно је погубно стање медијске 

цензуре, морални колапс власти због састајања премијера и врха СПС-а са 

шефовима мафије, бујање сепаратистичких појава у Војводини, Рашкој и југу 

Србије, лоше стање у граду Београду услед заблокираности скупштинског рада. 

 

У Србији нема праве опозиције сем Српских двери, и на известан начин и ДСС. 
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Због свеукупног катастрофалног стања у држави и одсуства активне  

опозиције новој власти, Покрет Двери је позвао на стварање новог опозиционог 

фронта, који би чинио патриотски политички блок, родољубиве организације и 

интелектуалци. 

Покрет Двери је још пре две године, када је изашао Нови народни договор,  

покренуо борбу против страначко-паразитског система и уједињених  

монопола политичара, тајкуна и банкара.  

Питање број 3. Који политичари стоје иза покушаја гашења нашег радиа? 

Они који су навикли да гасе медија и гуше демократију.Што дикла то навикла. 

Они предају Косово. Без икаквих проблема, а до јуче су трубили на све стране 

да је Косово Србија. 

Најжалосније је то што ће београдски медији ове бешчасне иступе лажних 

патриота представити као легитимни став , уместо да најаву жртвовања 

косметских Срба назову правим именом – издаја. 

Зашто се овако недолично понаша актуелна власт у Србији?  

Они се дискретно правдају да су прагматични и реалисти, да се не заносе, да 

смело гледају истину у очи, и ако је она врло поразна по наш народ. Па ето: 

Косово је изгубљено, уписано је од владара света да тако буде, и да изгубимо и 

југ Србије, Рашку, па Војводину.  

Ипак није све тако црно. Али оно што је најцрње је што ова тројка, очигледно 

без кормилара и у густој магли, уместо, ако мора да капитулира, онда би 

требала да буде понизна и скромна према народу у кризи, да не гледа само на 

себе и свој џеп, него и да на неки начин помогне своме народу. 

Уместо тога, они би хтели да вечито владају, да пливају у привилегијама, 

раскошу, да се богате. И не само то, они дан данас многе грађане непотребно 

киње и злостављају пред судовима, и прогоне на многе друге начине. 

Вучић је један од тих који стоји иза покушаја гашења радиа Снага народа. Он је 

аутор злогласног Закона о јавном информисању. Александар Вучић 23. марта 

1998. године постаје министар за информисање у Влади народног јединства 

Мирка Марјанпвића[3]
 коју чине СПС, СРС, иЈУЛ, и подноси оставку на место 

директора „Пинкија―. За време тог министарског мандата потписао је  

Питање број 3. Јесу ли ова тројица вас лично прогонили? Закон о јавном 

информисању, који је остао запамћен по томе што је увео високе новчане казне 

за новинаре чије се извештавање није уклапало у прописане оквире (тзв. 

„независни новинари―) као и гашењу редакција "Дневног телеграфа", 

"Европљанина" и "Наше борбе".
[6]

 укинут програм Радип Индекса[7]
, а затим и 

Радио Сенте, Кикинде, Тв Пирота и Радио Ситија у Нишу.  

У то време изабран је и за члана Управног одбора Бепградскпг Универзитетаи 

Филпзпфскпг факултета БУ. 

Вучић је био и на јавној листи особа којима је забрањен улазак у Еврппску 
унију[6]

. 

Мене лично су оштетили Вучић, Дачић и Николић. 

Министар полиције Ивица Дачић, члан Социјалистичке партије и близак 

сарадник Слободана Милошевића, је био члан Владе која је јануара 1999 године 

http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1998
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B#note-.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D0.BE-6
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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издала саопштење које су громогласно пренела телевизија и друга медија, да је 

Покрет за заштиту људских права, и ја лично, чији сам ја председник до данас, 

страни плаћеник на списку ЦИА .  

Децембра 1999 године када је Вучић био министар информисања сам се обратио 

медијима са захтевом да објаве мој деманти коминикеа Владе Србије према 

коме сам био означен као агент и плаћеник ЦИА, што ниједно гласило није 

учинило, поједини уредници, што имам у мојој архиви, су ми јасно казали да не 

смеју да објаве овај мој деманти по личној наредби министра Вучића, према 

коме је се ''Покрет за заштиту људских права ставио у службу неких светских 

моћника у вођењу специјалног рата против Србије''. У ово замешатељство је био 

умешан и Томислав Николић који је тада обављао дужност потпредседника 

Владе Србије,и потпредседника Владе СР Југославије  

Тако је против мене тада лансиран јавни позив на линч. Још 18 септембра 1997 

године после изборне промоције на ТВ, сам био жртва физичког обрачуна у 

моме стану, што је био покушај убиства. Ушла су два полицајца у цивилу који 

су се у присуству сведока физички окомили на мене уз јаросне узвике:'' Блатиш 

Слободана Милошевића и Владу, ово ти је њихов поздрав'', био сам тада 

озбиљно повређен ( Изјава сведока који је тада био у стану, је прослеђена суду).  

1 Априла 2000 године је заплењена моја лична и страначка архива, однето је све 

што сам стварао цео живот, укључујући и рукописе мојих 20 необјављених 

књига. То је монструозан духовни злочин, раван спаљивању јеретичких књига у 

време Инквизиције. То су учинили Драган Здравковић и сарадник ОУП-а Стари 

град, Здравковић је мени лично саопштио да је то учинио по наређењу Дачића, 

Николића и Вучића. Архива још није враћена. 

Настали су прогони до данашњих дана. 

Они данас у Србији масовно прогоне неистомишљенике. 

Ова тројница су одбили мој Оштетни захтев. Дана 28.4.1993 године сам поднео 

Првом општинском суду у Београду тужбу (П.3437/93) против Републике 

Србије и Републике Југославије због према мени почињених пар стотина 

тешких кривичних дела и последично насталих штета,у временском периоду од 

1974 године, и раније, до датума подношења тужбе, због ненасилног 

изражавања мишљења. (Напомињем да је настављено са чинидбом сличних 

кривичних дела све до данашњих дана јануара 2013 године). 

Ова тужба је стигла све до Уставног суда Србије који је сада одбио по налогу 

ове тројице. Иако је мој захтев за рехабилитацију усвојен. Иако је стигла 

интeрвенција директно овој тројици, од моћних људи у САД, блиских Белој 

кући, они су наредили Уставном суду да моју тужбу одбије, сада идем пред 

Европски суд. 

Ово одбијање интервенције из САД је доказ да овде у Србији постоји јак утицај 

и неких других моћних планетарних сегмената , мислим на екуменистички 

пројекат да све хришћанске религије, пре свега православце Словене, натера да 

се поклоне Папи, Ватикану. Јер су породицу моје мајке масакрирале ватикансе 

усташке формације за време Другог светског рата у источној Босни, тридесетак 

је поклано, а двоје је убијено маљем у главу у Јасеновцу од католичких фратара 

на Светог Саву 1932 године, заједно са Јеврејима и Циганима. Моји сродници су 

спашавали Јевреје за време Другог светског рата. Ватикански људи у Београду 
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су наставили да прогоне моје сроднике за време комунизма. Они стоје иза 

снемоћалих и распамћених Николића, Дачића и Вучића. 

Марта 2008 године Полицијска управа града Београда је иницирала моја 

привођења, покушавајући да ме на неодређено време изолује из јавности у 

специјалну казнену установу, '' зато што пише саопштења и тражи 

обештећење''.Само од јуна до децембра 2011 године је по налогу Дачића било 

осам таквих незаконитих полицијских позива на информативне разговоре, уз 

лупњаву на моја врата .  

Мени је често био блокиран ПЦ, прављене сметње у употреби телефона и факса, 

био сам жртва бесомучне кампање застрашивања и изнуривања. 

Уместо да буду позвани на кривичну одговорност, они сада прете хапшењем, 

хоће наводно да хапсе криминалце. Што дикла то навикла. Вучић је хапсио 

1990-их слободоумне новинаре, уместо да одговара за то, он поново прети 

хапшењем. Уствари таквим речима заплашују у Србији све оне који оптужују 

тајкуне и мафијаше. Ускоро ћемо у јавност изнети податке кога они хапсе: то су 

поштени грађани који се боре против тајкуна. 

Ову тројицу на власт су довели тајкуни ( Гео-окружење). Они су једни од  

криваца за крах Југославије и данашњу кризу. Уместо да одговарају, они 

оптужјуу друге.  

Они су били против Запада, пре 2000 године, су прогонили пријатеље Запада и 

САД. А данас прогоне оне који су против њих. 

Њима су се у вези мене помешали лончићи, онда су говорили да сам агент ЦИА, 

а данас опет нешто не ваља? А они сами тврде да извршавају наредбе САД. 

Њима су у вези мога захтева за оштету моћни људи из САД захтевали да 

испоштују закон, уместо тога су дали налог да мој захтев буде одбијен.  

Ја не могу другачије видети ову заврзламу са мојом оштетом, него као вечиту 

освету мрачних подрума Ватикана. Као што је било раније. 

4. Суштина проблема у Србији је што нема правде и поштовања закона. Јер је 

суштина данашње свеопште пропасти у Србији, што нема правде. Што се не 

поштује закон. 

А онда нема казне за прекршиоце, криминал онда буја на сваком кораку. У 

Србији се закон на сваком кораку некажњено крши, зато Србија копни, Србију 

некажњено черупа ко год стигне, и лопуже из земље и они из међународне 

заједнице. У данашњој Србији су лопови и силеџије заштићени. 

Ако се овај ужасни недостатак не исправи, Србије више неће бити ускоро.  

А о суштини трагедије Србије се не говори како треба о стању у судству. Влада 

скоро мук. 

А то је суштина.  

Јер нема казне за прекршиоце. 

У Србији се закон на сваком кораку некажњено крши, зато Србија копни. Ако се 

овај ужасни недостатак не исправи, Србије више неће бити ускоро.. 

Ако се прекршиоци приведу муњевито правди, Србија ће бити спашена. Све ће 

процветати. 
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Немојмо се заносити, домаћи лопови нису ништа мање грамзиви, они су још 

суровији и крволочнији од страних. Србија је њихов посед, крава музара, све 

краду, пљачкају, отимају, изнурују. Ко зна откада постоји афлатоксин у млеку , 

отрови у храни, шта једемо и пијемо, удишемо, нико за то не одговара. Србија је 

опљачкана, приватизована за багателу, увози се меса коме је прошао рок, 

неисправна храна и лекови, краде се и опроваљује, цветају корупција, провале, 

мобинг, насиље, медија су незаконито селективна, мито, .рекет, треба платити 

радно место, социјалне разлике су афричке. Људи умиру јер не могу да се лече. 

Где је ту уставно право на здравље. 

Бездушни и некажњени пљачкаши се богате на сузама и крви милиона невиних.  

Нема казне. Судови су њихове правничке радионице. 

Србију упропашћавају домаћи и страни криминалци. Србија је рај за некажњену 

пљачку и лако и брзо богаћење. 

Србију пљачкаши и разбојници намерно здравствено и економски руинирају, 

јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара, јер им се не може 

супротставити- ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА 

ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА 

НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА 

СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК status quo. 

 

 Документ број 448. 



2831 
 

  
  

Документ број 449. 

  

 -17 март 2013.године. Превара са абстинентима. 

 Томислав Крсмановић                                                            17.3.2013.године 

 ИЗБОРИ 16 МАРТА 2013 године-ПРЕВАРА СА АБСТИНЕНТИМА. 

 Гласало само пола нерепрезентативне Србије. 

 Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је да је на основу резултата са 

64, 37 одсто обрађених бирачких места, Српска напредна странка на недељним 

изборима освојила 38,33 одсто гласова. Друго место освојила је коалиција СПС-

ПУПС-ЈС са 13,04 одсто гласова, а цензус од пет одсто прешли су и Нова 

демократска странка Бориса Тадића са 4,86 одсто и Демократска странка 

Драгана Ђиласа са 4,36 одсто гласова. 

 Остале већинске странке неће бити заступљене у парламенту. 

Томислав Крсмановић                                                                         12.02.2014. године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176;                                                            

Books@eunet.rs; Википедија; Архив Сану. 

 

 

Разговарао сам са Вама у вези Вашег летимичног увида у моју Представку Европском 

суду за људска права у Стразбуру, поводом моје тужбе за накнаду штете, коју сам 

поднео 1994.године, стигла је до Уставног суда, одбијена ја септембра прошле 

године. Исцрпео сам све домаће могућности жалбе, обраћам се у  року од 6 месеци 

од добијања решења Уставног суда,  рок убрзо истиче. Ради се о повредама мојих 

права и насталим штетама од стране органа тужене Републике Србије, од 1975. до 

2013.године, када је Уставни суд обио моју Уставну жалбу. Ја сам деценијски борац 

за људска права. 

 

У прилогу у attachmentu интегралан текст Представке, прилажем ову адресу на којој 

се налазе све  моје тужбе и жалбе, и судске одлуке од Првог општинског до Уставног 

суда Србије, на крају се налази и  Решење Вишег суда о рехабилитацији од 

2012.године-http://enlite.org/bela/01.doc  

 

Молим Вас за следеће савете:  

-да ли Решење о рехабилитацији има утицаја на мој захтев за накнаду штете? Да ли 

на ово Решење имам право да се позивам у представци Стразбуру? Да ли је Уставни 

суд био у обавези да га узме у обзир, јер сам га био доставио благовремено, пре 

доношења одлуке ? 

-шта мислите о мојој Представци, шта треба побољшавати, модификовати, молим 

Ваш суд? 

 

Био бих врло захвалан да ми одговоите што пре, због рока, и да могу имати времена 

за усавршавања исте. 

 

С`поштовањем 

Томислав Крсмановић 

-  
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 Са коначних 43,3 одсто изашлих на гласање, ово је најслабија излазност од 

успостављања вишестраначја у Србији. А ово је једна од суштина изборних 

резулата. 

 Оваква убедљива победа ових странака се управо дугује нерепрезентативном 

узорку гласача. Коалиција на власти, богата изборним искуствима и знањима, је 

победила јер је врло снажно мотивисала своје врло компактно и добро 

(цеховски, клановски, војно) организовано чланство . Сви су изашли на гласање.  

  А знала је добро да ће потенцијални гласачи опозиције често абстинирати. 

Опозиција је катастрофално поражена, управо  због абсистената,  које је 

незналички запоставила. Јер више десетина процената оних који су за 

опозицију, уопште нису  ни дошли да гласају. Разуме се, и опозиција има једно 

милитантно језгро које ће да гласа, али она има далеко више присталица међу 

онима који су за њу, али су у овоме моменту били недовољно полетни (страх, 

умор, апатија, разочарење, необавештени преко медија, неповерење у 

опозицију, итд), те су због тога постали абстиненти.  

 Дакле, ипак, упркос изборних DE JURE званичних резултата, де факто 

математика показује да већина грађана не подржава програм победничких 

странака.  

 Околности под којима су одржани избори нису легални. Јер већина странака 

није имала право на медија са националном фреквенцијом, итд, а СНС и СПС су 

годинама скоро свакодневно бомбардовале грађане својим порукама. А јавност 

треба да сазна податке о томе како је њихова кампања била финансирана.  

 Политичка мапа у Србији је се несумњиво променила и подсећа на деведесете. 

"..  

 Уз напомену, да Србија као мала и ослабљена држава, треба да поступа 

одмерено и дипломатично са моћним западним државама, уместо срцем и 

гурањем прстију у очи, знајући да у политици постоје само интереси, а да су 

такви поступци према Србији управо руковођени интересима Запада. Без обзира 

на све то, Србија има право да се брани аргументима. Будимо прагматични. 

Запад ће нас ценити као достојне партнере, ако оцени да смо исправни у 

проценама и реалистични прагматичари. 

 Враћамо се у деведесете, на челу Србије са онима који су тада били они против 

ЕУ, САД и НАТО  

 У међународној заједници поред оних нама наклоњених, постоје и струје које 

желе да овде овековечују хаос и труљење, да изнутра наставе да слабе Србију 

преко асоцијалних бивших режимлија огрезлих у привилегије и самовлашће.  

  А такви су урушили бившу Југославију, која је била трн у оку многима. Што је 

и данашња Србија. 

 Најновији избори исцртавају пројекат изнедравања нове авети-коалиције 

прошлости. 

 ``Од 2012.године када је освојила изборе, ова власт је допринела даљем 

пропадању Србије, а сигуран сам да ће је сада са овом већином уништити``, 

тврди Коштуница.  
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 Тачно, шта чинити, како бранити своје интересе,  уз истовремену прагматичну 

дипломатичност према Западу?  

 Сасавим би био логичан закључак да ће ново устоличена власт запасти убрзо 

после избора у све веће тешкоће, јер је земља у великим и сложеним 

проблемима, који се не могу решити преко ноћи, поготову узимајући у обзир 

масу нереалних обећања датих у предизборној кампањи.  

 То се никако неће десити. Биће много боље. Али за извесно време. Колико ће то 

трајати видећемо.   

 Дали догађаји у Украјини и припајање Крима Русији, имају некаву паралелу и 

везе са Србијом, да ли је на делу јачање бивших властодржаца СССР-а?. 

Могуће, али постоји суштинска разлика између данашње Русије и Србије. 

Русија је све моћнија, а Србија копни, Русија има моћне трустове патриотски 

настројених мозгова, Србија то нема. Русија има искуство са СССР-ом, неће она 

поновити грешке СССР-а. Србија је нешто друго. 

  `` Где мачака нема мишеви коло воде``..   

 Извуцимо поуке из прошлости. `` Народ који не извлачи поуке  из историје је 

осуђен на понављање грешака``-Черчил.  

Документ број 450. 
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Томислав Крсмановић: ШТА ЗАГОВАРА НОВА КОАЛИЦИЈА?  

Председник Србије и министри нове Владе, су изјавили у  Коалиционом  

споразуму о  смерницама рада будуће Владе Србије,  да ће  најзначајнији циљеви 

бити функционисање правне државе и владавина права, борба против корупције и 

организованог криминала,  и убрзање процеса европске интеграције. 

Уједно сте  саопштили  јавности Србије,  да свако има право да еволуира, да се 

мења, па и ви лично, и да се не треба бавити прошлошћу , него да се треба  

окренути будућности. 

Починилац се не може амнестирати , ако дође пред судију, или пред суд јавности,  

и каже : ја сам се променио. А  дела су почињена, последице трају, штете нису 

надокнађене. 

Ви понављате да се не треба освртати на прошлост, него да треба гледати у 

будућност. Ви сте у кобној заблуди:ИСТОРИЈА ЈЕ УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА. ‘‘ 

Народи који не проучавају историју су осуђени на понављање грешака и на 

пропаст‘', В.Черчил.  

То исто важи и за истраживања друштва. Уколико ви желите да гурнете под тепих 

почињене грешке прошлости које су унесретиле милионе људских бића, а 

данашњу Србију претвориле у руине, Косово одвајале од Матице, ви онда 

заговарате злогласну  застарелу лакировку. Грешке неће бити исправљене,  

наставиће се убрзана некрофилија по старом.  

Напротив, потребно је проучити стварност и прошлост, и научним методом 

установити ЗАШТО ЈЕ СРБИЈА у данашњој трагичној ситуацији?.  

И тек на основу тога треба дати ПРЕДЛОГ МЕРА. 

Господин Ивица Дачић је изјавио: ХАПСИЋУ И МОЈЕ ( мисли на његове 

сараднике који су се огрешили о закон). Тако он признаје да међу својим 

сарадницима има криминалаца. Шта сте радили досада, ви сте били као министар 

полиције у законској обавези да их пријавите?. Министар Ивица Дачић 

непрестано лупа љутито шаком о сто: ХАПСИЋУ. Он треба да хапси лопове и  

пљачкаше, а не поштене људе. Ја сам био у 2011 години осам пута позиван у 

полицију, зато што оптужујем тајкуне за тешке прекршаје закона. А полицијска 

малтретирања по овом основу нада  мном перманентно трају од 2008 године.  

Знам и друге поштене грађане данашње Србије којима прете хапшењем.  У 

затворима и психијатријским установама има невиних људи, бораца за 

демократију. Уместо да буду лишени слободе мафијаши и криминалци, тамо има и 

оних који су смештени на незаконит начин, због критике тајкуна и организованог 

криминала.  

На Миљаковцу је проваљено у јуну у тридесетак станова, Србија је поприште 

некажњеног дивљања свакојаких лопова, пљачкаша и насилника. 
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Поштована госпођо Цветковић,  

 

Хвала на овоме Вашом допису. Уколико нова власт искрено жели да поправи стање у 

земљи, она то треба да докаже на делу.Ако се настави по старом, у Србији ће убрзо 

настати нови невиђен хаос и расуло, народ ће се осетити дефинитивно изиграним  и 

превареним, доћи ће до горег сценарија него ли у Украјини. Желим да видим овај Ваш 

допис као мали знак да се нешто овде мења набоље?. 

 

Али је потребан стварни помак.Молим, изволите проучити податке у овоме допису. 

 

Ја сам због поменутих неколико стотина деликата од 1975. године до недавно, 

укључујући и злоупотребу психијатрије у политичке сврхе и казне због вербалних 

деликата, рехабилитован Решењем Вишег суда  о рехабилитацији Рех.број 82/10 од 

14.12.2012.године. Дана 13.03.2014.године сам поднео Захтев за рехабилитационо 

обештећење Комисији за рехабилитациона обештећења Министарства правде Србије. А 

6 марта ове године сам се обратио Европском суду за људска права у Стразбуру, јер 

сам Тужбу за накнаду штете поднео још 1994.године, која је прошла кроз Први 

општински суд, преко Вишег суда, Апелационог суда, Високог касационог суда, све до 

Уставног суда  Србије, који је неосновано одбио октобра 2013.године. Изволите у 

прилогу на сајтовима потребну документацију и доказе, детаљни подаци су на 
следећим адресама: 

 

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

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

ШТЕТЕ. 

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

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

- http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ 

ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

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

ПРОГОНИМА. 

 

 

Мене политика и људска права никада нису занимали, то сам чинио да бих се бранио од 

самовоље. Спреман сам на договор, ја сам старији човек. Уколико добијем моја права и 

обештећење, повлачим се из јавних наступа, нека то чине други, посветићу се развоју 

туризма на Дрини у моме родном крају, писању књига које никоме не сметају, и тамо 

ћу боравити добрим делом године. Ви ми можете помоћи, тако: 

-да ме ставите у одржив контакт са надлежним државним органима, пре свега са 

господином Царићем, да се нагодимо у вези моје Представке Еврпском суду.Ако он 

прихвати мој предлог, уз Ваше посредовање, спреман сам да се са њим сусретнем што 

пре, те бих у потврдном Представку Европском суду повукао?.   

-и да интервенишете код Комисије за рехабилитационо обештећење Министарства 

правде Србије да благовремено донесе правичну одлуку.   

 

Очекујући ваш одговор. 

 

С`поштовањем 

Томислав Крсмановић  
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- 3 јуни 2013.године. Пошти Миљаковац-Рекламација.  

-  

Томислав Крсмановић                                                                      4.6. 2014.године 

Станка Пауновића 70, 11.090 Београд 

Тел. 011-3511829; 064-3095176;   

   

За Народну библиотеку `` Вук Караџић``, Баточина. 

 

Поштовани господине, 

 

Хвала на данашњем позиву на мој мобилни телефон, да Вам је моја пошиљка са 

томовима моје књиге Сага о... ићима томови 3 и 4 стигла распакована, и да недостаје 

том 4. Шаљем Вам данас на поклон томове 1 и 2, и недостајући том 4, и нови Рачун на 

два тома.. 

 

Што се тиче евентуалних неугодности у вези плаћања, јер продајем лично, а не преко 

издавача, скоро никад то није био проблем, уплаћивали су скоро увек на рачун који 

Вам достављам. Ипак, сличан проблем сам имао са пар библиотека. 

 

Што је одмах успешно разрешено.  Ево шта треба учинити: 

 

Искористите следеће податке за  Уговор или Откуп књига од физичких лица: 

 

-Датум и место рођења: 20.7.1936, Прешево, Србија.. 

-ЈМ БГ: 2007936710214 

-Број жиро рачуна Банка интеса.РЦ Раковица, Вукасовићева 50 а 

-Број текућег  рачуна: 160-5200100290100-07. 

 

Пошаљите ми емајлом да потпишем, ја вам вратим скенирано са мојим потписом.Све 

завршимо за један дан. Или како ваше рачуноводство поступи. 

 

Овако су поступиле библиотеке Љубовија и Ковин. А ево како је поступила ранијих 

година библиотека Мали Зворник, у прилоги ниже. Уговор. 

 

 

Библиотека Мали Зворник. 
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-3 август 2013.године-Канцеларији за људска  и мањинска права. 

Покушавам да придобијем њихову подршку у борби за мја угрожена људска права. 

Томислав Крсмановић                                                                                    4.6.2014.године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 

 

Директору Поште Миљаковац, Борска улица 

 

 

Поштовани/а, 

 

Предмет: рекламација. 

 

Дана 2 јуна ове године сам преко ваше поште послао два примерка моје књиоге Сага о 

...ићима, том 3 и 4 ( у електронској форми, на дисковима) на адресу: Народна 

библиотека `` Вук Караџић``, 34227 Баточина. Данас су ме позвали из ове библиотеке,  

њихов телефон је 034-6841009, саопштивши ми да је пошиљка стигла поцепана, и да 

недостаје том 4, који сам такође уредно послао, и да је такву пошиљку уручио локални 

поштар. Молим Вас да проверите ову рекламацију, да ме обавестите, и предузмете мере 

које се налажу против виновника. 

 

С` поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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-3 август 2013.године.Канцеларији ОЕБС-а, Београд. 

Томислав Крсмановић                                                 4 август 2014.године 

Покрет за заштиту људских права, председник.  

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

www.isil.org. 

 
 

ОЕБС 

 
 

Хвала на објашњењу надлежности Канцеларије за људска и мањинска 

права у области праћења и заштите људсих права, у складу са домаћим 

законодавством и усаглашености домаћих прописа са међународним 

конвенцијама. 

 

У вези моје представке сте тада затражили јасан и детаљан опис проблема, и који 

органи угрожавају моја права, и да приложим ваљану  документацију, како би сте 

могли предузети конкретне мере у оквиру ваших овлашћења и компетенција. 

 
Мени су угрожена поједина права, овога пута се обраћам у вези онемогућавања 

употребе мога личног рачунара и интернета. Даље наводим у чему се то састоји.  

 

А што је дело МУП-а Србије. 

   
МУП Србије упорно и крајње дрско наставља незаконите поступке , а што се 

састоји у: 

- повременом блокирању-кочењу система, сваких пола сата, или чешће 

-успоравању рада 

-блокирању употребе појединих програма 

- онемогућавању нарезивања дискова ( ја сам писац књига у електронској верзији 

, сваки други покушај нарезивања бива онемогућаван, и диск упропашћен) 

-изненадно бесповратно нестајање десетина хиљада порука ит Инбокса. 

-бесповратно нестајање делова појединих мојих књига ( ја сам писац). 

-изненадно бесповратно пражњење ( нестајање флешова са драгоценим подацима) 

-изненадно нестајање написаних редова, те сам принуђен да све сваких неколико 

минута снимам на флешу 

-изненадно пуцање монитора и појединих компоненти хардвера 

-спречавање приступу и дискусијама на јаху групама 

- у неколико наврата компјутер се у нејасним околностима гасио и било му је 

немогуће приступити. 

-ја сам писац, данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање моје 

последње књиге Сага о ... ићима број 4, 1979-1992.година се десило у специјалним и 

ванредним околностима.  Моја концентрација је у оваквим тешким околностима 

била у великој мери изложена неизмерним искушењима, испрекидана сталним и 

врло интензивним  нервирањима, упадима у систем компјутера, кочењима 

апарата, изненадним застојима, свакојаким неприликама са текстом, фонтом, 

појединим програмима и фајловима, настајало је успоравање операција, споро 

отварање програма. Нестајала су читава поглавља, велики делови књига, 

наједном би се сва поглавља помешала. Или би се компјутер изненадно угасио.  
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-13 август 2013.године. Здравствени картон Александре Крсмановић Пешић.( 

томови  3-4) 

Саша се обратила Дому здравља у Раковици захтевом да јој буде стављен на 

располагање њен здрвствени картон, да би на основу нарушеног здравља остварила 

права која јој припадају по закону.  

Tomislav Krsmanović                                                 4 avgust 2014.godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik.  

Tel.3511829; Mob.tel.064-3095176; Books@eunet.rs, www.isil.org.Vikipedija, Arhiv Sanu. 

  

 

KANCELARIJA OEBS-a u Beogradu, 

Španskih boraca 1 

11000 Beograd. 

 

 

Slobodan sam da se obratim Kancelariji  OEBS-s-u Beogradu povodom nastavljanja kršenja 

ljudskih prava  u Srbiji, što činim u svojstvu predsednika NVO Pokret za zaštitu ljudskih 

prava,  prvo osnovane organizacije za odbranu ljudskih prava u Jugoslaviji 1 marta 1975 

godine.  

 

Ističem da se ovaj podnesak ne odnosi samo na povredu moga pojedinačnog prava, nego na 

još uvek raširene prakse zloupotreba ljudskih prava u Srbiji.  

 

Mi se dugi niz godina zalaţemo za iste ciljeve kao i OEBS, za izgradnju jakih, nezavisnih, 

odgovornih i efikasnih demokratskih institucija. Bili smo naročito aktivni do 2000 .godine, 

poznati po raskrinkavanju zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe. Kojom prilikom smo bili 

podrţavani od pojedinih meĎunarodnih organizacija, kao što su APA-Američka asocijacija 

psihijatrije, SAP-Svetska asocijacija psihijatrije, AI-Amnesty International, UNESCO, Paris, i 

drugih, kao i od Evropskog saveta i vlada pojedinih drţava. 

 

Za ovakav moj angaţman sam dobio 19 marta 1999.godine u Kopenhagenu, prestiţno 

priznanje ISIl-a, San Francisco BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD (www.isil.org), i od 

drugih meĎunarodnih organizacija. 

 

Naţalost, posle zavoĎenja višestranačja u našoj zemlji 1990, i nakon smene Slobodana 

Miloševića 2000.godine, uprkos značajnih demokratskih promena, ostale su prilično 

netaknute pojedine neformalne strukture prethodne vlasti, sada oličene u tajkunima, koji su se 

u mutljagu tranzicije nezakonito enormno obogatili. Ovi moćnici ţele da nastave ranije 

zloupotrebe, da sačuvaju netaknut Status quo, i velika su smetnja zvaničnoj vlasti. Oni i dalje 

prikraćuju tuĎa prava, zbog njih u Srbiji opstaje nepravično sudstvo, korupcija i nesreĎenost u 

policiji i organizaciji društva i dţave, otpori uključivanju Srbije u meĎunarodno okruţenje i 

EU.  

 

Oni su u ovome mračnom periodu upeli da  našu organizaciju potisnu i onemoguće, da je u 

zemlji predstave kao ‘‘ agente CIA‘‘,  a van zemlje kao ‘‘ Srbe‘‘,  zbog čega smo bili 

prinuĎeni da ovakvim kvalifikacjama pariramo, otuda nastale ponekad kontradikcije  u našim 

stavovima o odnosima sa meĎunarodnom zajednicom i po nacionalnom pitanju. Sada činimo 

napore da se stabilizujemo i nastavimo da dajemo doprinose za primenu evropskih standarda 

u Srbiji. 

 

Oni su mene lično progonili od 1975 pa nadalje, zbog odbrane mojih prava, bio sam osuĎivan 

zbog verbalnog delikta, lišavan slobode, imovine, isterivan iz radnog odnosa, ţrtva 

zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe.  
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Александра Пешић Крсмановић, пензионер                         у Београду  14.8.2014.године. 

Теодосијева број 1, Београд.. Моб. Тел. 063-8121920. 

Регистарски број из личне карте-004350375 

Сада је њен лекар др. Нела Потуча, Д.З.`` Шумице``, Опште одељење, Број 

Здравственог картона 1088, Основ. Осиг.1210. Рег.бр. ПИБ, 2510000033. Устаничка 125,  

 

 

Поштовани, 

  

Отишла сам у старосну пензију у ФГП Рекорд, 1.9.2000 године. Имала здравствени 

картон у Амбуланти ФГП Рекорда. Сазнали смо да је архива Амбуланте ФГП Рекорд, 

била пребачена у Индустрију мотора 1мај, а потом у Индустрију мотора у Раковици.  

Томислав Крсмановић, мој разведени супруг, је 13.8.2014.године  разговарао са др. 

Лазић из Здравствене амбуланте индустрије мотора Раковица, да се пронађе мој 

Здравствени картон из Амбуланте Раковица. Дер.Лазић је казала да је овај картон у 

вашој архиви, и да он дође да га пронађу. Који ми је потребан да бих због лошег 

здравља добила финаисијску помоћ месечно у износу од 40 % оштећеног здравља, што 

ми је одобрено од надлежног државног органа, али само кроз умањења износа 

комуналија и н других дажбина. Да бих добила у новцу, потребно је да докажем да је 

моје лоше здравље последица услова на моме радном месту у Рекорду. А ти докази се 

налазе у моме здравственм картону Амбуланте Рекорда. 

 

Молим Вас да пронађете мој Здравствени картон из Амбуланте Рекорда. И да га 

пребаците у Д.З.`` Шумице, или мени лично, или Томиславу Крсмановићу, који вам 

лично доноси овај допис.Хвала унапред, учинићете ми велику услугу. 

 

С`поштовањем 

Александра Пешић Крсмановић 

 

- 
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Dopis nadleţnim drţavnicima.

 

Документ број 456. 

 

-9 септембар 2013.године. Комисији за рехабилитационо обештећење. Захтев за 

накнаду штете.  

 

Покрет за заштиту људских права                                          31 август  2014.године 

Томислав Крсмановић, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 
 

Томислав Николић, председник Србије. 

Александар Вучић, председник Владе 

Небојша Стефановић,министар унутрашњих послова Србије 

Мирјана Цветковић, Канцеларија за људска права 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Предмет: МУП Србије ме систематски онемогућава да користим мој ПЦ.  

На сличне злоупотребе се жали велики број грађана. 

 
Захтевам од вас да одмах поступите по закону, овим поводом сам вам се већ 

обраћао, без икаквих резултата и одгвовора са ваше стране. Од стране МУП-а 

Србије сам лишен права да користим компјутер и интернет.  

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

-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА  

 

Предочавам да сам деценијски борац за људска права, и да сам и током 1980-их, 

1990-их година, све до данашњих дана, био излаган сличним неприликама, које су 

се састојале и честој заплени писама, искључивању телефонског апарата, касније 

факса, потом када се ради о компјутеру и интеренету. На делу је реваншизам који 

вуче корене из 1980-их и 1990-их година, и раније,  када су поједини данашњи 

државни лидери били у  Милошевићевој власги, и мене јавно преко  мас медија 

огласили за страног плаћеника и агента ЦИА. За шта поседујем документоване 

доказе, и за њихово учешће у терористичким акцијама, и прогонима  

слободоумних новинара и јавних патриотских посленика, и појединих западних 

дипломата и новинара. Водим спор за накнаду штете и повраћај заплењене 

архиве,  то је главни разлог ових сметњи. 

 

Насиље судова и органа безбедности, комуникациона тортура и излагање 

значајним трошковима трају до данас. 

 

Не ради се само о мени, многи грађани се жале на сличне злоупотребе органа 

власти Србије. Србија је једна од ретких европских земаља у којој је ограничено 

право употребе интернета.  

 

Већина грађана Србије је обесправљена, многи су тешко злостављани и 

прогањани. То је дело ваше `` рефораматорске `` власти. 

 
Докази: 

 

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

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

ШТЕТЕ. 

-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 
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Томислав Крсмановић: МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ СРБИЈЕ.                           9.9.2014.године                                

Комисија за рехабилитационо обештећење 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИОНО  ОБЕШТЕЋЕЊЕ-
НАКНАДУ ШТЕТЕ ТРЕБА ДА ПЛАТЕ ТАЈКУНИ И 
ЊИХОВИ ``МУДРИ РЕФОРМАТОРИ``, `` ТРАНЗИЦИОНИ 
ШЕИЦИ``.. 

Кажу криза настала због грешака претходне власти. А они су били та 
власти. 

Подносилац захтева: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, 11.090. 

Дана 06.03.2014.године сам вам доставио ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИОНО 

ОБЕШТЕЋЕЊЕ, уписан под бројем 111. Обавештен сам  од сарадника ваше 

Комисије да ће одлука бити донета у следећих пар месеци, и да ће бити могући 

договори и преговори.  Ја сам спреман са вама да  разумно разговарамо, да на 

основу чињеница пронађемо обострано прихватљиво рационално и правично 

решење.  

Када се ради о истакнутим материјалним штетама оне су прецизно мерљиве, уз 

примену научног метода: објективност, континуелност и свеобухватност мерења. 

А када су у питању нематеријалне штете, и овде је суштина у примени научног 

метода у мерењу, али постоје специфичности које се тичу прецизности мерења. 

Мени су радњама органа тужене деценијама причињаване исказане штете, све до 

недавно. Исказане материјалне и нематеријалне штете, започете још 1975, нешто 

пре тога, и касније, су засноване на Решењу судије за прекршаје Раковица 

Уп.бр.1613/77 од 1.09.1977.године и Судије за прекршаје општине Стари град у 

Бограду уп.бр.49/82  од 17.03.1983.године. Ова два решења су извориште, узрок, јер 

су од тада почели обрачуни органа тужене, што се види у приложеним 

документима и чињеницама: Томислав Крсмановић је државни непријатељ.  А 

ова два решења која су узрочник свих касније насталих штетних радњи органа 

тужене, су анулирана Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду 

рех.бр.82/10 од 14.12.2012.године, и виновнику је наложено да ме обештети. 

Мени су деценијама  због ова два анулирана незаконита  решења причињаване 

енормне исказане материјалне штете, али и нематеријалне штете. Још горе су 

прошли моја сестра Надежда Крсмановић ( 1946-2010), која је такође била жртва 

политичких прогона, њој је, између осталога,  било незаконито закинуто 15 година 

пензионог стажа, тешко се разболела, и није имала новца за лечење, умрла је у 

крајње нељудским околностима. Мој брат Милић Крсмановић ( 1939), жртва 

сличних деценијских политичких прогона, изгона са радног места као наводно 

политички неподобан, има пензију од свега 15.000 динара, гладује. Валерија 

Чолић( 1971), Надина ћерка је слично трпела, она је без сталног запослења, и њена 

ћеркица Теоодора. Мој отац Милан( 1908-1992) и мајка Зора ( 1914-2002) су такође 
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 Документ број 458. 

  

 -22 септембар 2013.године. ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ ПОТКРАДА 

ПРЕТПЛАТНИКЕ.  

  

РЕПУБЛИЧКИ  ФОНД  ЗА  ПЕНЗИЈСКО  И ИНВАЛИДСКО  ОСИГУРАЊЕ. 

Филијала за град Београд. 

Број досијеа: 574764 

Број решења: 182.6-3-161/2014                                            ЛИЧНИ- ЈМБГ`2808946715101 

Датум: 27.8.2014 

Београд, Немањина 30 

 

                          

                                                                   ЖАЛБА 
 

На Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Број : 182.6-3-161/ 

од  27.8.2014. 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

Због погрешно утврђеног чињеничног стања:  

 

1.Телесно оштећење осигураника је проузроковано професионалном болешћу, јер је 

била запослена у ФГП Рекорд, Раковица, Патријарха Димитрија број   , на радном месту     

, од    до     . Иако је већ тада боловала од                 , упркос налаза и строге препоруке 

фабричког лекара и лекара ДЗ Раковица да тога буде поштеђена  и да је то врло штетно 

за њено здравље, била је обавезна да два пута недељно, у времену од   до   одлази у 

погон         где су у ваздуху присутне штетне хемијске супстанце. Због чега је њено 

стање плућа било убрзано погоршавано. Налазила се у канцеларији-објаснити. Такође 

Раковица је загађена, објаснити. 

 

Осигураник износи доказе овој тврдњи: 

 

ДОКАЗИ.  

-Увид у здравствени картон у ФГП Рекорд, будући да је архива уништена, објаснити, то 

није могуће 

-Увид у здравствени картон Дома здравља Раковица где је након гашења ФГП Рекорд, 

био пребачен њен здравствени картон, такође није могућ јер је картон уништен, 

прилаже доказ: ПОТВРДА ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА, Београд , број 6009, од 

15.8,2014 године. 

-У Здравствени картон у Дому здравља       , Криволачка улица, нису били унети 

податци о здрављу из ФГП Рекорд, и Дома здравља Раковица, јер то није успела да 

учини администрација овога Дома здравља. Осигураник је тада била врло лошег стања 

здравља, у финансијској, стамбеној , породичној и свакој другој кризи, већ тада се 

отежано старала о себи, а и о незапосленом сину Милану ( 1981).. 

- У здравственом картону осигураника у Дому здравља Шумице, нису унети претходни 

детаљни подаци због прекида насталих са евиденцијама картона у здравственим 

службама ФГП Рекорд и ДЗ Раковица. Лекар осигураника у ДЗ Шумице је др. Нела 

Почуча, лекар опште праксе. Али постоје довољни подаци који сведоче да је болест 

настала пре више година, још     . А то се види и из претходно достављене 

документације и налаза Клинке за пулмологију. Мишљење др. Неле Почуче. 

-Саслушање сведока   Јоце.-.-   
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Документ број 459. 

 

Томислав Крсмановић                                                          у Београду, 22.9.2014.године 

Станка Пауновића Вељка 70 

Спрат: 01. Стан; 003 

БЕОГРАД 

11090 БЕОГРАД 75 

Рејон 031      ПАК; 180935 

 

 

ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА 

Б е о г р а д 

 

Рекламација на ваш Рачун за Август 2014, број: 74-155-011-2880528 
 

Молим да обавите провере рачуна зе телефон број 3511829, чији сам ја власник, за 

Август 2014. године у износу од 3.655, 38 динара, који је преувеличан и нереалан. 

Изволите ми проследити листинг телефонских позива обављених са мога 

телефона у овоме временском периоду?. 

 

Обавештавам вас да су се нашој НВО Покрет за заштиту људских права, чији сам, 

ја председник,  обратили поједини грађани притужбама на повећане рачуне за 

телефоне. Да ли се ми враћамо у 90 године? Јер је и ЕПС почетком године слично 

покушао. 

 

Томислав Крсмановић 
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Документ број 460. 

 

Томислав Крсмановић                                                        24.9. 2014.године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

ПОВОДОМ  ПРИЈЕМА  У  КАНЦЕЛАРИЈИ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

БЕОГРАДА-ОТВОРЕНА ВРАТА. 

Скупштина града Београда је установила значајну службу ОТВОРЕНА 
ВРАТА, којој би се могао обратити сваки грађанин, и добронамерном 

службенику представити све оно што га мучи и да ће наићи на разумевање и 

подршку. Оваква једна иницијатива је и у складу норми ЕУ, што би могло 

поспешити пријем Србије у заједницу европских држава.  

Одавно покушавам да се обратим овој служби, требале су ми недеље и више, 

тгелефонски број заузет, изабрали сет погрешан број, нико се не јавља, 

проследићемо ваш захтев. Увиђајући моју упорност заказан ми је састанак са 

задуженим функционером господином Стеваном Таталовићем , одборником 

Скупштине , за  уторак 16 септембар у 9 часова и 30 минута, Трг Николе Пашића 

број  6,  Кабинет 108.  Телефоном ми је јављано у два наврата да је термин био 

мењан, да би на крају био предложен понедељак 15 септембар. 

Улазећи у тачно заказано време, у канцеларији сам затекао одборника 

Таталовића, и записничарку. Објаснио сам укратко моје неприлике са судовима и 

органима полиције, претходно сам му проследио интернетом следеће линкове из 

којих се види о чему се ради: 

-http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŢBA ZA NAKNADU ŠTETE. 

-http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA.- -- 

-http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE.- - 

-http://enlite.org/bela/05.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 

-http://enlite.org/bela/04.doc.BELA BELA KNJIGA SMETNJE U UPOTREBI PC I 

TELEKOMUNIKACIJA.- ---   

Он ме је прекинуо, помало неучтиво: `` Није ово улица да се овде политизира``. Мој 

одговор је био: `` Износим чињенице, у датим линковима су приложени докази, 

документа, судске пресуде, нема побољшања, чак је и горе ``. Народни правобранилац 

Таталовић ми се скоро подсмехнуо: `` Шта ви милите да ће Вучић и Николић да се баве 

вама, ко сте ви``. Таталовић је неискрен и циничан, он мене познаје одавно, ипак сам 

му одговорио: `` Почео сам опозициону борбу пре њих``. Губећи стрпљење он је нагло 

демонстративно устао и прекинуо разговор у самом почетку, саопштавајући ми у име 

поздрава, као да сам ја недоношче: `` Добро, ваши проблеми ће бити решени``. 
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pru d nikof@sbb.rs   
Геј парада -  цинично потсмехивање Србији.   

  

Тврдње страних званичника да је  одржана Геј парада доказ да се у Србији  

поштују људска права, су  крајње  циничне и потсмешљиве,  своде се на намеру  
крајње г   п ониж авања.  А што је запечатио  пребрзи и површни  Александар Вучић   

слажући се са њима , да промовише своју владу :  Д оказали смо да смо демократска  
држава у којој се максимално поштују Устав и закони.   

  

Огромна већина грађана је обесправљена, трећине је испод е гзистенци јалног    

минимума,  правосуђе је у расулу, у Србија је био више поштован закон за време  
Цара Душана у 13 веку:  ̀  Да судије суде по законику, а не по царству ми ̀ ` .Тако је и  

било. Влада драстична неједнакост приликом запошљавања, у образовању .   

Постоје  енормне социјалне  разлике. Н а род Србије   , оболео и остарео,  је лишен  

права на  довољну  здрав с твену заштиту,  на   повраћај одузетог, реституцију,   
лустрацију, накнаду штете . Н овопечени богаташи су опљачкали Србију , понизили  

је и обесчастили,  гурнули већину  у патње и беду.  Гра ђ ани ж ив е  у  свакодневном  

страху и неизвесности.  Србија је облепљена читуљама, сваке године нас је мање за  
један већи град.  Територија има тенденцију смањења.  Народ је у  содомској  

с амоубилачкој кризи иденитета.   
  

Овако није у Србији зато ш то су поштована права, него обратно,  права већине су  

брутално погажена.  А о томе се не говори, него се замењује теза, говори се о  

правима малог броја грађана. А трагедија већине се гура  под тепих.     
  

Ако известан врло мали број  грађана - хомосексуалаца ( уз напомену ,  да већина од  

њих  управо пот иче  из политички обесправљених породица,  они су кажњени,  

дак л е а приори су већ претходно  били  жртве политич к ог насиља) добија право да   
организује такав јавни скуп ( уместо да покуша да установи ко   их је унесретио, и  

ко их данас, и  зашто инструментализује , да се понаша рационално  ),   зашто онда  и  
ми немамо право да  организујемо ПАРАДУ ОБЕСПРАВЉЕНОГ НАРОДА  
СРБИЈЕ.   

  

Ако би то покушали, држ а вни органи нам не би дали дозволу.  
   Чиме би цементирала  овдашњу  пљачк у  и  
злостављање , убрзала пропадање.     

  

Српске елите су заказале, ћуте недорасле,  оне формалне, а још више оне  
неформалне,  прегажене  су  временом, други су све стручнији и ефикаснији у  

својим задацима,  иду  брзо напред,  овде се вра ћ амо у   блентавост  п рошлости. Нама  
се споља, заједно са пресретним домаћим аскерима да им убаце  напојницу  у  

џепове, потсмехују и наслађују нашим трагедијама.    
  

Кажу нам они споља, свима  заједно : Абориџини !   Педери!     
  

Ми смо осрамоћ ени и унижени.  Заједно са геј популацијом , владом,  
министарствима, државницима, медијима и НВО. Свет у свима нама види  

дилетанте и маргиналце.    
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Документ број 462. 

 

Томислав Крсмановић                                                                          29.9. 2014.године 

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 

Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 

 

Госпођа Дубравка Гавриловић,  Руководилац Одељења 

Центар за социјални рад општине Звездара. 

 

Поштована госпођо Гавриловић,  

 

Обраћам Вам се у вези Александре Пешић Крсмановић, моје разведене супруге,  која је 

скоро непокретна, болесна од више болести, са примањима од 27.000 динара месечно, 

са њом живи незапослен син( 33) године. 

 

Она је од Републичког фонда оглашена као телесно оштећење од 40 %. 

 

ДОКАЗИ: 

-Чек од пензије 

-Извод из Радне књижице сина Милана Крсмановића 

-Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 16.07.2014.године 

-ЖАЛБА на Решење поднета 15.09.2014.године. 

 

Молим Вас да ме обавестите следеће: 

 

-да ли она на основу Решења  Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

за телесно оштећење од 40 % ( на које се жалила),  има право на умањење накнада за 

струју, телефон, комуналије,  и друго? 

 

-њима је стигао рачун за струју који нису у  стању да плате одједном, јер је висок, да ли 

ваш Центар може да их подржи да га плате у ратама као социјално угроженим, или на 

неки други начин? 

-да ли би били љубазни да нас посаветујете, која Александри још припадају права из 

социјалне сфере  с ` обз иром на њено овакво стање? . 

 

Очекујући Ваш одговор? 

 

С` поштовањем 

Томислав  Крсмановић. 

 

У прилогу: 
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Томислав Крсмановић                                                                          14.10..2014.године 

 

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

www.isil.org. 

ПОРЕДАК ВУЧИЋА И НИКОЛИЋА УГРОЖАВА БЕЗБЕДНОСТ   

МОЈИХ  БЛИСКИХ И МЕНЕ  ЛИЧНО. 

Масовни укривени прогони грађана у Србији-изнећемо убрзо доказе. 

 

Обавештавам јавност и надлежне државне органе да сам изложен перманентним 

ускраћивањима мојих права, застрашивањима и шикани,  ја лично и моји блиски 

трпимо истински терор од стране актуелне власти, и лично од стране Ивице 

Дачића, Томислава Николића и Александра Вучића ( који су исто то чинили и 

крајем 90-их година прошлог века) : 

 

1. Мени је драстично ограничено право на коришћење мога компјутера и ннтернета, 

што је детаљно приказано у  БЕЛОЈ  КЊИЗИ  О ОПСТРУКЦИЈАМА КОМПЈУТЕРА И 

ИНТЕРНЕТА, ТЕЛЕФОНА И ФАКСА, у прилогу, у којој се налазе подаци за време 

од 1980-их година па све до јула 2014 године: http://enlite.org/bela/04.doc.  

 

2. Мене су од јула 2011 године до јануара 2012 године, органи полиције Београда 

осам пута позивали на информативне разговоре без законског основа, претећи ми 

утамничењем на неодређено време, само зато што пишем саопштења и захтевам 

обештећење. А таквих позива је било и од 2008 године.У прилогу Бела књига о 

полицијским малтретирањима: http://enlite.org/bela/05.doc 

 

3.Ја сам од 1994 године поднео Тужбу за накнаду штете, због преко двеста тежих и 

тешких кривичних дела почињених према мени од стране државних органа , због 

мога ненасилног изражавања мишљења, у прилогу Бела књига о Тужби за 

накнаду штете: -http://enlite.org/bela/01.doc. 

 

 4. Упркос рехабилитације, уместо да будем обештећен и да живим у миру, судски 

поступак се растеже до данашњих дана, поменути државни ресори насрћу на мене 

са циљем да ме изнуре финансијски и здравствено ( ја имам 78 година), и да ме 

тако ``дискретно``уклоне као неугодног судског судеоника и јавног посленика.  
Имам скромне приходе( 30.000), у дуговима сам. Видети у прилогу линкове: -http://enlite.org/bela/02.doc БЕЛА 

КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА и -http://enlite.org/bela/06.doc БЕЛА КЊИГА О 

ЗДРАВЉУ. 

5. Мени је априла 2000. МУП Србије запленио све што сам стварао дотада, још 

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

6. Мој брат Милић ( 1939), пензионер има принадлежности 15.000, био истериван из 

радног односа као неподобан, и прогањан цео живот на  различите начине. Што акт 

уелни поредак у коме се налазе они који су га раније прогонили, уместо да га рехабили 

тују и обештете, желе да то овековече, Он шиканиран гладује, претворен је у живи 

скелет,  немогуће га је добити на телефон, који блокирају органи полиције. Њему прете 
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Poštovani Tomislave, 

  

Zahvaljujemo se na vremenu koje ste izdvojili kako biste nam se obratili.  

  

Uvećani mesečni troškovi od uobičajenih nisu poţeljni i razumemo da su izazvali Vaše 

nezadovoljstvo. Budući da nam je poverenje i zadovoljstvo naših korisnika apsolutno kao 

kompaniji najvaţnije, obaveštavamo Vas da smo Vaše pismo prosledili na dalju nadleţnost. 

  

Molimo za strpljenje, po donetom rešenju dobićete odgovor. 

  

Po pitanju izdavanja specifikacije odlaznog saobraćaja obaveštavamo Vas da, uvid u 

specifikaciju odlaznog telefonskog saobraćaja moţete ostvariti putem portala Moj Telekom, 

podnošenjem zahteva putem Info centra 19813 ili ličnim odlaskom u poslovnicu Telekoma 

Srbija uz ličnu kartu na uvid.  

  

S tim u vezi, predlaţemo korišćenje portala Moj Telekom koji Vam omogućava uvid u račune 

i listing preko kartice Moji servisi > Moj račun, listing i plaćanje. Portalu Moj Telekom 

moţete pristupiti na adresi: https://mojtelekom.telekom.rs/ unosom Korisničkog imena i 

Lozinke u polje "Prijavi se." 

  

Korisničko ime i Lozinku za pristup moţete definisati preko kartice Kreiranje naloga na 

adresi: https://mojtelekom.telekom.rs/kreiraj-nalog. Na raspolaganju Vam stoji i video 

uputstvo za registraciju:http://www.youtube.com/watch?v=mCOXdaxX7pQ 

  

TakoĎe, zahtev za izdavanjem specifikacije odlaznog saobraćaja moţete podneti pozivanjem 

Info centra 19813 (radnim danima od 8 do 22h i subtom od 8 do 15h) sa broja telefonskog 

priključka na koji se odnosi zahtev ili ličnim odlaskom u poslovnicu Telekoma Srbija uz ličnu 

kartu na uvid. Troškovi otpreme listinga naplaćuju se u iznosu od 30,12 dinara kroz račun za 

telekomunikacione usluge. 

  

Adrese i radno vreme poslovnica moţete pogledati na našem sajtu na adresi 

http://www.open.telekom.rs/home/poslovnice.aspx?temp=0&sid=203&id=205, dok cenovnik 

usluga moţete pogledati na adresi 

http://open.telekom.rs/home/Content.aspx?temp=0&sid=2067&id=2070 

  

Za sve dodatne informacije u vezi sa našim uslugama, kao i sugestije i primedbe, stojimo 

Vam na raspolaganju. 

 

Srdačan pozdrav, 

 
Potrebna vam je pomoć? Uputite nam direktno pitanje. 

Za dodatnu podršku posetite našu korisničku zonu ili nas kontaktirajte putem korisničkog 

servisa. 

Pratite nas na društvenim mreţama: 

Facebook uvezisavama | Twitter @Telekom_Srbija | YouTube uvezisavama  

 

Skrećemo Vam pažnju da se na svu elektronsku korespondenciju Telekom Srbija a.d, kako 

internu tako i eksternu, primenjuju Pravila koja su dostupna na www.telekom.rs/disclaimer 
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Томислав Крсмановић: Оставке одговорних функционера и кадровске 

промене. 

Уношење дроном заставе Велике Албаније на стадион Партизана, у срцу Београда и 

Србије, претходно увежбавање операције у строгом центру Београда, на Калемегдану и 

у Кнез Михаиловој улици, полет дрона са куполе цркве Светог Архангела Гаврила, 

симбола Православља и Српства у срцу Београда и Србије, на коју се дрски починилац 

неопажено и неометано од органа безбедности попео преко громобрана и конопцем 

који је био закачен за крст на централној куполи, као да су, ово незаштићена црква на 

Косову, као да су Партизан  и Београд Алајбегова слама, умешаност у навођењу мале 

летилице од стране гостујућих Албанаца, и дрско понашање придошлих албанских 

навијача и истицање увредљиве иконографије, као да је Београд Тирана, изјаве 

албанских политичара - све то указује да овакав подухват није могао бити испланиран и 

обављен за један дан, већ да је акција била дуго припремана пре тога.  

Уколико би све било тако, власт у Србији онда кукумавчи како је на делу провокација и 

терористички акт гостујуће екипе, да су знали да Албанци спремају провокације и 

тежак инцидент, да је то била организована акција са циљем да уруши стабилност у 

Србији и целом региону, да се понизе сви њени грађани, да згазе наш понос. Дачић је 

оценио да је инцидент смишљена и унапред планирана политичка провокација и да 

Србија не сноси никакву одговорност за прекид утакмице. 

Ако је сев заиста тако, зашто власт Србије није апсолутно ништа урадила да то спречи! 

Ко је у Србији газда? Јели цела Србија Косово? Како и зашто пролазници нису 

реаговали? Врло је необично, да је могла промаћи органима безбедности Србије оваква 

опсежна и тешким последицама бременита политичка диверзија?  А могла је бити и 

врло разоран терористички акт. Знамо да је ово време самоубилачких акција свакаквих 

фундаменталиста, а неупућене и неуке даљинским управљачем манипулисане  

ослојеђене албанске масе су џихадистички убеђене да су `` Срби вековни кривци``. 

Дрон је летео на Београдом, над главама вођа државе, шта да је на њему био 

намонтиран експлозив?   

Или су овај инцидент организовале  обавештајне и контраобавештајне службе Србије, 

по страном диктату? Многи тврде да је Србија банана држава. Већина држава, не само 

у овој регији, него широм планете, су под упливом или контролом моћних групација 

светских моћника. Чак и велике западне државе су на неки дискретнији начин под 

нечијим моћничким упливима.  Али то не значи никако да треба да се понашају 

супротно фундаменталним државним и националним интересима.   

Ипак, свакоме ко познаје свемоћ тајних структура Србије, је јасно да би оне требале 

бити у току ове диверзије. Ко и  зашто стоји иза ње?. Ако иза тога стоје Велики, 

албанској страни се црно пише,  она  је оцрњена као недовољно зрела држава да се 

прикључи европској породици. Шта мислити о онима који људе избацују из њихових 

кућа, отимају земљу, пале манастире, пребијају и рањавају , масовно силују 

незаштићене Српкиње на Косову, изгоне са огњишта, шта мислити о расистима?. То 

све види и згражава се на то цивилизован свет.  

Али медаља има и другу страну, овим гилиптерским дроном су бескрајно охрабрене 

запаљене албанске масе, могли би опет страдати локални незаштићени Срби.. 
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Томислав Крсмановић: Албанска летилица на Стадиону Партизана у 

Београду. 

Уношење дрином заставе Велике Албаније на стадион Партизана у срцу Београда и 

Србије, и целокупни поступак, указују да овакав подухват, ако је стварно такав, не би 

могао бити испланиран и обављен за један дан, већ да је акција била дуго припремана 

пре тога.  

Чује се да је Србија банана држава, да су овај инцидент организовале  свакојаке 

обавештајне и контраобавештајне службе , по страном рецепту. Није никаква тајна да је 

већина држава, не само у овој регији, него широм планете, под упливом или контролом, 

групација светских моћника. Чак и велике западне државе су на неки дискретнији 

начин под нечијим моћничким упливима.   

Ипак, свакоме ко познаје свемоћ тајних структура Србије, је јасно да би оне требале 

бити у току ове диверзије.  

Ко и  зашто онда стоји иза ње?.  

Албанска страна се и због овога показала као недовољно зрела држава да се прикључи 

европској породици?. Поготову када то учине они, који Србе избацују из њихових кућа, 

отимају им земљу, пале манастире, пребијају и рањавају, ваде живима срца и тргују 

људским органима, масовно силују незаштићене Српкиње на Косову, изгоне Србе са 

вековних огњишта. Шта мислити о расистима?. Све се то одувек види и зна. То није 

никаква тајна.  

Ко ће такву државу да прими у Европу 

Албански народ није геноцидан, али је се тамошња власт понашала дивљачки  и 

нецивилизовано.  

То све види и згражава се на то цивилизован свет. Памти.  

Последице ће тек доћи. Свет и политичке коњунктуре се брзо мењају. Срби то никад 

неће заборавити. Вође албанских маса тога треба да буду свесне и својих злочиначких и 

дивљачких поступака, и  по њих неминовних последица које ће доћи,  и да учине све 

што могу да ствари поправе. Они одавде не могу отићи и њихов највиталнији интерес је 

да исправе што се исправити може, да траже заједничко, а тога има  тако много што је 

стварано вековима, уместо вековне ирационалне вештачки стваране мржње. А о 

статусу Косова, зенице Србије, ће тек рећи будућност. 

Ова слагалица има више делова, није све тако једноставно. Могло би имати за 

последицу да охрабри фрустриране  неупућене Албанце, и обесхрабри ионако 

унесрећено српско становништво. Албанаци и албански емигранти, се сада утркују у 

томе коме ће припасти веће заслуге за пуштање гиликоптера и подизање заставе 

―велике Албаније‖ у Београду на утакмици Србије и Албаније. Ова операција  би могла 

имати и поједине негативне ефекте, DIVIDER ET IMPERA, још једна кост раздора 

између Србије и Албаније,  Срба и Албанаца, који су почеле да се боље разумевају. На 

Косову од јуче опет напади на Србе и њихову имовину. Гнев Срба је оправдан, читаве  
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Томислав Крсмановић: Убиство војвођанског пекара Стојановског, 

пореклом из Македоније, може уносити неповерење међу Македонце и 

Србе. 

 
У серији атака на албанске приватнике у Војводини,  након терористичког албанског  

инцидента на стадиону Партизана у Београду, убијен је војвођански  пекар 

Стојановски, македонске националности. 

 

У званичном коминикеу се тврди да ово убиство није национално мотивисано. 

 

Убиство Македонца у Србији, у време узаврелих страсти на Балкану, и бујања 

свакојаких погрешних процена, ипак може бити злоупотребљено од различитих 

словенофобских кухиња, да сеје лоше процене и омразе између два братска народа, 

Македонаца и Срба. 

 

И Македонци,  и Србијанци, и Црногорци,  су угрожени од споља подржаваних 

Албанаца. Док се сви Албанци уједињавају под један барјак Велике Албаније, лидери 

Србије, Македоније и Црне Горе се гледају попреко и свако дува у своју тикву.   

 

Албанци, и њихови подржаваоци  лукаво подгревају поремећене односе ове три јужно 

словенске државе.  

 

Тако су сада позавађани Руси и Украјинци.  

 

А томе може допринети и убиство несретног пекара Стојановског. 

 

Наш одговор треба да буде: Јединство и слога. 
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Томислав Крсмановић: Напади на војвођанске и горанске пекаре и 

посластичаре. 

 
Упозоравамо и овога пута, као и поводом недавног убиства војвођанског пекара 

македонске националности,  да актуелни учестали напади на приватне радње 

војвођанских Албанаца и Горанаца у Војводини, у свеопштој конфузији и до усијања 

загрејаним страстима   након терористичког инцидента са албанском заставом на 

Стадиону Партизана у Београду, могу бити злоупотребљени да сеју нове погрешне 

процене и омразе између словенских народа.  

 

У овом случају између два братска народа, Срба и Горанаца,  народа истога језика и 

крви, али различите вере. И Срби и Горанци су угрожени на Косову и југу Србије од 

Албанаца.  

 

Док се Албанци уједињују под један барјак, дотле они и њихови подржаваоци  могу 

лукаво подгревати тешко поремећене односе јужнословенских народа, и овакве нападе 

на Горанце користити да их одбијају од Срба.  

 

Ништа нису мање терористички акти ни против албанских пекара и посластичара, ми 

их осуђујемо као нељудске, као кукавичке и недостојне, као врло штетне по интересе 

Србије и Срба у Србији, и ван ње.  

 

Заговорницима реваншизама према Албанцима у Србији, за оно шо Албанци чине 

Србима на Косову, а није ништа боље ни са Србима на југу Србији, Србе споља 

подржавани, кукавички и непросвећени косовски Албанци ``силнички``пљачкају и 

понижавају у Србији, дуж границе Србије са Косовом, од Новог Пазара све до 

Прешева- треба ставити до знања да би то било врло штетно . Јер  Срби нису никад 

били освајачи, увек су  тежили небу, јунаштву и човечности , части и поносу.  Они који 

се овако насилнички понашају су изрод од српске нације. Ко зна које су национаности 

неки од њих? И душевног здравља? Таквих се није тешко лаћати даљинским 

управљачем, као што је било са летилицом-гиликоптером на стадиону Партизана у 

Београду. Они се идентификују, и не само они, него тако гурају цео српски народ,  да се 

поистовети са примитивним кукавцима, са дивљим пљачкашима на Косову,  који 

отимају туђе куђе и имања, масовно силују незаштићене жене, ваде живим Србима срца 

из груди. Такве неће никад примити у Европу. 

 

Уместо изасипања реваншизама на њих, треба учинии нешто друго. А то треба да 

учини држава Србија. Ида у исто време изнесе у јавност шта Албанци чине Србима, и 

домаћој и  светској јавности да стави на увид податке о положају Албанаца у Србији, 

који у Србији `` братства и јединства``,уживају већа права од већинског народа. Држава 

Србија треба да захтева од Албанаца у Војводини , и другде у Србији, да својим 

земљацима на Косову и у Албанији поруче да се према тамошњим Србима понашају 

онако како се према њима понаша у Србији. 

 

Наш одговор треба да буде: Морална и духовна Србија која тежи небу, Небеска Србија, 

јединство и слога. Срби да остану јунаци, часни и поносити, да никога не мрзе, да се 

уједине и сложе. Али да никоме не дозволе да их оробљава. Србија треба да почне да се 

уздиже из посртања и понижавања. Мржња се не гаси мржњом, него подгрева. 

 

Бог је са нама. 
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Документ број  468 

Томислав Крсмановић: Југ Србије, границе Србије са Косовом, Санџак 

(Рашка)-Срби у албанском ропству као на Косову. 

 
У општини Прешево на југу Републике Србије, Срба такорећи нема ни у траговима. 

Србима се слично пише и у оближњим местима где су Албанци све бројнији, и 

осиљенији. Тамо су Срби, иако се налазе у Србији, изложени насиљу и изгону, скоро да 

им није боље него ли несретним Србима на Косову. Осећају се још немоћнијим и 

пониженијим, јер Косовом влада Приштина, а они се овде налазе у њиховој држави 

Србији, а која не хаје за њих и ништа не чини да их заштити. Зато су се иселили, или и 

оно што остарелих и изнурених Срба што је преостало, млади и обесни Албанци изгоне 

бичем као овце из туђе њиве. 

 

Од Новог Пазара па све до Прешева, дуж порозне границе Србије са Косовом, албанске 

банде са Косова улазе скоро неометано у Србију, секу шуму, проваљују у вајате, односе 

стоку и летину, и продужено спопадују незаштићене српске старице чобанице. Како то 

не би чинили, нико их у томе не омета како треба, држава је затајила, а оно што је 

преостало Срба, је старо и болесно, многи су превремено преминули, или пред терором 

се иселили даље у Србију. Полако остављају своју територију туђинцима 

 

У појединим општинама Санџака (  Рашке) Срба такорећи више и нема, беже 

престрашени и незаштићени у унутрашњост Србије. 

 

Убрзано се наставља етничко чишћење југа Србије. тамо букти сецесионистичка 

побуна, подмуклија и опаснија од оне што је била на Косову све до 1999.године.. 

 

Држава Србија се наводно залаже против независног Косова, Косова је света српска 

земља чује се са свих страна. 

 

А нико не спомиње југ Србије.Ни држава, ни медија. Ко то крије истину, ко то у Србији 

охрабрује сецесију на југу Србије? Ко то надзорава и обесправљује у Србији оргоман 

број поштених грађана? Ко то изнутра слаби Србију да не може да се брани?  Ко то 

подмукло спрема нови кобни сценарио- Србија ће изгубити југ Србије?  

 

Цела Србија је Косово! 
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-допис -

 

-Окобар 2013.године. Допис Марку Благојевићу, правнику Општине Братунац. 

 

Томислав Крсмановић 

Tel.3511829; 064-3095176;  

Books@eunet.rs 

 

 

Миро, 

 

Како сте ти, и сви твоји? Имам малу молбу да бациш поглед на ова два решења 

Општинског суда у Сребреници од 30.7.1971. године и 22.1.1982.године. 

 

Ево о чему се ради. Моја покојна мајка Зора ( 1914-2002.г) је ћерка покојног 

Василија Попоповића  из Братунца, који јој је оставио у наследство један део куће 

и плаца у Братунцу. Прво Решењем Општинског суда у Сребреници од 30.7.1971. 

године и онда од 22.1.1982.године. 

 

Колико њој по теби припада од куђе и плаца? Да ли једна шестина? 

 

Баба Савка Поповић, супруга Василија Поповића, мајка моје мајке Зорке, је 

преминула 1990.године, да ли је тада требала бити отварана нова оставинска 

расправа?  

 

Да ли на основу ова два решења ми можемо покренути продају куће? Да ли су 

други наследници обавезни да се сагласе? 

 

Да те упознам и са овим, деда Василију је након рата одузета-конфисквана 

бесправно огромна имовина у Братунцу и Сребреници. Да ли то има везе са овом 

кућом?  

 

Хвала унапред 

Поздрав свима 

Томо 
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Документ број 469. 

Томислав Крсмановић 

Tel.3511829; 064-3095176;  

Books@eunet.rs 

 

Господин Марко Благојевић 

 

Поштовани Марко Благојевићу,  

 

Чувам најлепшу успомену на наше раније разговоре у вези имовине мога покојног 

деда Василија Поповића, који је преминуо још 1970.године. 

 

Овога пута Вам се обраћам молбом да погледате ова два решења Општинског суда 

у Сребреници од 30.7.1971. године и 22.1.1982.године. 

 

Ево о чему се ради. Моја покојна мајка Зора ( 1914-2002.г) је ћерка покојног 

Василија Попоповића  из Братунца, који јој је оставио у наследство један део куће 

и плаца у Братунцу. Прво Решењем Општинског суда у Сребреници од 30.7.1971. 

године и онда од 22.1.1982.године. 

 

Колико њој по Вама припада од куђе и плаца? Да ли једна шестина? 

 

Баба Савка Поповић, супруга Василија Поповића, мајка моје мајке Зорке, је 

преминула 1990.године, да ли је тада требала бити отварана нова оставинска 

расправа? Да ли је била отварана? 

 

Да ли на основу ова два решења ми можемо покренути продају куће? Да ли су 

други наследници обавезни да се сагласе? 

 

Хвала Вам унапред 

Срдачан поздрав и свако добро. 

Томо Крсмановић 
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Документ број 470. 

Tomislav Krsmanovic :KOSOVO-LJUDSKA PRAVA UZROK  KRIZE  

Naucna istina-umesto demagogije . Lazima istice rok. ( Napisano 1999.godine, 

u vreme NATO bombardovanja Jugoslavije). 

Sta je istina, sta su cinjenice, a sta su notorne lazi? 

Predlazemo odrzavanje Balkanske mirovne konferencije-predlazemo Okrugli  

Томислав Крсмановић                                                              11 новембар 2014.године.  

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; Vikipedija; АРХИВ САНУ. 

 

Томиславу Николићи, председнику Србије 

Александру Вучићу, председнику Владе 

Небојши Стефановићу, министру унутрашњих послова  Србије. 

ЗАХТЕВАМ ОД  ВАС  ДА  ОДМАХ  НАРЕДИТЕ  БЕЗУСЛОВАН И 

ДЕФИНИТИВАН ПРЕКИД  ТИРАНИЈЕ. 

Ви сте наредили блокаду мога рада на компјутеру. То траје дуги 

низ година, ви уништавате моју имовину, исцрпљујуте ме 

финансијски и узимате време, енергију и производите неизмеран 

перманантан стрес.Ви сте се тиме бавили још када сте били у 

апарату Слободана Милошевића,када сте ме јавно несоновано 

оптужили да сам агент ЦИА, и иницирали сте покушај убиства 

против мене. Што је укључивало бламирања у Вучићевим медијима 

без права реплике, искључивање телефона, заплену преписке, 

осуде за вербалне деликте, тортуре у казненим установама, 

заплену рукописа необјављених књига итд. 

Ви лично стојите иза продужене полицијске шикане, заплене 

архиве, опструирања захтева зА накнаду штете, угрожавања. 

ДОКАЗИ : 

-БЕЛА КЊИГА О СМЕТЊАМА У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   

-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА  

 

Мој син је незапослен, његова макјка тешко болесна, гладују, 

немају за лекове, сестричина незапослена и без средстава за 

живот, брат има пензију 15.000.динара, сестра је преминула у 

великим мукама, изгладнела и без медицинске неге. 

А за то време ваши разуларени црнокошуљаши у гробарским црним  

одорама, без икаквог разума и логике, јуришају кукавички на 

нас као даљинским управљачем роботизирани непросвећени дивљи 

Албанци на Косову и на југу Србие. 

Србија лудила-Брод лудака, на линку:http://enlite.org/brod_ludaka.doc 
 

Није овако само са мном и мојима. Слично трпи и копни већина. 

Повећање цена и дажбина, смањење примања и куповне моћи, 

покушај укидања адвокатуре( да се тако уништи последњи бастион 

одбране правде немоћних грађана пред корумпираним разулареним 

судством),медијски мрак и специјалне мере владе, неефикасна 
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sto balkanskih naucnika  

Kosovska kriza i bombardovanje SR Jugoslavije  zahtevaju  doprinos svih nas da iz  izadjemo 

iz krize i da prestane bombardovanje.  S, ovim u vezi narocito znacajan doprinos mogu dati 

naucnici koji treba da domacoj i stranoj javnosti predstave cinjenice o uzrocima kosovske 

krize.  

Apsolutno je neprihvatljivo  sadasnje prikazivanje uzroka krize koje iskrivljuje cinjenice  i 

pausalno okrivljuje Srbe. Istina je sasvim drugacija, ona je na nasoj strani.  Ili jos bolje 

receno, treba saslusati sve upletene strane, treba omoguciti svima objektivno prikazivanje 

stvarnosti.  

Zato je nas najvazniji zadatak da na sud javnosti iznesemo naucne cinjenice. te cemo tako 

razbiti medijske dezinformacije i blokadu .  

Ovaj tekst upravo ima za zadatak da objektivno analizira uzroke krize i trazi izlaz iz krize, kroz  

dijalog. i naucne cinjenice.  

SAD su pocele bombardovanje Srbije i Jugoslavije 23 marta sa obrazlozenjima:  

-da se zaustavi nasilje srpskih snaga nad kosovskim Albancima  

-da se zaustavi etnicko cisenje Kosova  

-dac se smanji narodna podrska S,Milosevicu  

-da se zastiti stabilnost u regionu Balkana  

SR Jugoslaviji je isporucen ultimatum, sto je ona odbila, i bila je odlucna da brani svoj 

suverenitet,a zbog toga je pocelo bombardovanje. Danas SR J skupo placa svoju zelju da 

cuva svoje granice i svoju nezavisnost.  

Srbija i SR Jugoslavija tvrde da ne pribegavaju etnickom ciscenju Kosova od strane Albanaca, 

i da ne krse prava Albanaca, da se bore protiv albanskog terorizma i protiv  ekstremnih 

snaga na Kosovu , protiv secesije i ugrozavanja teritorijalnog integriteta jedne suverene 

drzave.  

 

Politicki predstavnici kosovskih Albanaca pak sa njihove strane saopstavaju da su zrtve 

krsenja njihovih prava, da se bore za njihova nacionalna prava i interese, a 1992 Albanci su 

glasali odluku da se otcepe od SRJ i ispoljili zelju da se pripoje Albaniji.  

Sta je istina, sta su cinjenice? Ovim tekstom zelimo upravo da pokusamo da iznesemo 

cinjenicne podatke. Ukoliko se neko ne slaze, treba poceti suceljavanje misljenja, na bazi 

cinjenica, bez svadja i uvreda. ,svakome treba dati mogucnost da iskaze svoj stav.  
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Sadasnji rat u Jugoslaviji je veliko zlo koje proizvodi neizmerne materijalne i moralne stete, 

ljudske patnje i zrtve,ne samo Jugoslaviji , Albancima, Srbima, nego i svima upletenim 

stranama, ukljucujuci i NATO, susedne drzave i celu medjunarodnu zajednicu..  

Zbog toga treba istrazivati puteve da se prekinu bombardovanja i da sto pre pocnu 

pregovori.,kako da se razrese svadje i konflikti.  

Pregovori treba da budu zasnovani na naucnim cinjenicama,medjunarodnom pravu i 

univerzalnim moralnim nacelima. Samo tako postupajuci moze se doci do resenja 

prihvatljivog za sve strane..  

Istorija balkanskih naroda je istorija prijateljstava,  ali cesto i nesporazuma i vekovnih ratova. 

Izraz"balkanizacija" je nastao upravo na Balkanu.i oznacava medjusobna suceljavanje i 

konflikte i uplitanja drugih drzava. Komunizam je samo osiromasio balkanske narode i jos 

vise povecao njihove lose procene i nesporazume.  

Umesto losih procena, predrasuda i konflikata .balkanski narodi treba da uspostave dijalog, 

da bi dosli do mira. Umesto nesporazuma i konflikata, oni treba da zive u zajednistvu uz 

uvazavanje razlika, i istrazivanje slicnosti koje su na srecu velike, i sto je u zajednickom 

interesu.  

Umesto tribalizama i etnicizama zasnovanih na atavizmima i mitovima, umesto predrasuda, 

rec treba dati naucnicima: istoricarima, antropolozima,psiholozima, sociolozima, 

politikolozima, pravnicima. Koji bi uz pribegavanje naucnom metodu razresili sve ono sto 

opterecuje medjunacionalne odnose..  

Zato predlazemo da se sto pre odrzi BALKANSKA MIROVNA KONFERENCIJA i pocnu 

pregovori.  

I da se odrzi OKRUGLI STO NAUCNIKA balkanskih drzava koji bi tom prilikom trebali da 

razgovaraju na otvoren i iskren nacin. Ocigledno je da je najbolje resenje za sve  mir.  

Diskutujmo, menjajmo misli, pocnimo taj proces u zajednickom interesu.  

 

Ne treba istrazivati ko je vise kriv, ovde nema krivaca nego samo postoje zrtve.  Svaka od 

strana ima svoju istinu.  

Dalje iznosimo nasa vidjenja, ali bez pretenzija da je jedina apsolutna i definitivna istina -

nasa istina. Pozivamo na dijalog  

 Kosovski  Albanci tvrde da su oni vecina na Kosovu, da ih ima 92 %, da imaju pravo da uzmu 

svoju sudbinu u svoje ruke, da imaju pravo na samo-opredeljenje, i da stite njihova 

nacionalna prava koja im kako oni tvrde ugrozavaju Srbi. I izrazavaju zelju da se prikljuce 

Albaniji.  
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Ovoga puta se zeli baciti jedan osvrt na stavove upletenih strana:  

 

I. ALBANSKI STAVOVI.  

1.Pre svega je tacno da su Albanci na Kosovu vecina .Ali nije lako tacno proceniti koliko ih 

ima na Kosovu jer nisu kako treba razjasnjena sva pitanja sto se tice posedovanja pasosa  i 

drzavljanstva.  

A sa druge strane, sadasnji udeo Albanaca na Kosovu je pre svega posledica vestacki 

stvorene demografske situacije jer je prethodni titoisticki rezim sprovodio politiku koja je 

favorizovala kosovske Albance na stetu kosovskih Srba.  

Potrebno je znati istoriju Balkana.  

Najbolje je rec dati istoricarima Balkana koji bi na Okruglom stolu  uz uvazavanje naucnih 

cinjenica dosli do istine, i tako nasli resenje prihvatljivo za sve upletene strane. Ne treba se 

svadjati nego sesti za sto uz medjusobno uvazavanje i diskutovati.  

Juzni deo Srbije Kosovo je kolevka srpske kulture i civilizacije.  

Kada su Sloveni dosli na Balkan u 4 i 6 veku oni su se mesali sa onim narodima koje su tu 

zatekli, ili koji su prolazili Balkanom.  

Oni su se mesali i sa Ilirima. Poreklo Albanaca nije definitivno i precizno ustanovljeno, 

smatra se da su oni potomci drevnih Ilira.  

U Bici na Kosovu juna 1389 Srbija je pala pod petovekovnu vladavinu Turske. Ova bitka je 

najveca nacionalna odrednica Srba, Srbi su izabrali smrt radije nego da promene veru. U 

ovoj bici srpski junak Milos Obilic je ubio turskog sultana Murata a poginuo je i srpski Car 

Lazar.  

 

Kosovo je kolevka srpske istorije i Pravoslavnog hriscanstva, Kosovo je Srpski Jerusalim. Na 

Kosovu se nalazi 1.800 srpskih srednjevekovnih manastira,  vise od 74 % srpskih kulturnih i 

nacionalnih spomenika se nalazi upravo na Kosovu. Celo Kosovo je jedna srpska sveta 

zemlja, zemlja manastira i crkava.  

Pre turske okupacije Kosovo je bilo srce Srbije.  

Srbi i Crnogorci su bili na Kosovu u vecini i na pocetku ovog veka,uprkos cinjenici da su Srbi 

kao Hriscani bili 400 godina proganjani od Turaka muslimana, a Albanci kao muslimani su bili 

privilegovani. Za vreme od 4 vekova Turci su nahuskavali Srbe i Albance jedne protiv drugih 

po devizi ZAVADI PA VLADAJ, I ova mrznja je sirena generacijama i prenela se do danasnjih 

dana.  
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 Kosovo je pripojeno Srbiji posle Balkanskih ratova 1912-1913 godine, kada je broj Srba i 

Albanaca bio priblizno isti.  

Slican etnicki odnos je bio i pred  II Svetski rat..  

Do znacajnijih poremeceja etnicke ravnoteze na Kosovu na stetu Srba je doslo u periodu 

1931-1989 godina. Za vreme II Svetskog rata Kosovo je bilo pripojeno marionetskoj 

osovinskoj drzavi Albaniji .Za to vreme je doslo do progona i izgona Srba, ubijanja i 

naseljavanja Albanaca iz Albanije. Posle II Svetskog rata rezim Josipa Broza Tita koji je imao 

aspiracije da Narodnu Republiku Albaniju drzi pod svojom kontrolom, je zabranio srpskim 

izbeglicama da se vrate na Kosovo i favorizovao ih je da se tamo naseljavaju iz Albanije. 

Kosovski Srbi su bili izlozeni nasilju vecinskog albanskog stanovnistva,nasilno iseljavani u 

Srbiju, i nisu dobijali adekvatnu pravnu i policijsku zastitu. Srbi na Kosovu su bili proganjani, 

napadane su njihove crkve i manastiri, ugrozavana njihova imovina.  

Ustavnim promenama 1973 godine Tito je Kosovu dao autonomiju cime je ohrabrio Albance. 

Komunisticka vlast je na Kosovu sprovodila neadekvatnu strategiju i potstakla je rivalitete. 

Cime je svesno,il nesvesno, doprinele sadasnjoj evoluciji i krizi.  

Postoje misljenja da je Tito bio strani agent( Ruski ili zapadni).  

Ignorisuci ove istorijske i etnicke cinjenice , pojedini albanski ekstremisticki lideri koji ne 

izvlace pouke iz istorijskih cinjenica i evolucije, pokusavaju da navode vodu na svoj mlin, i da 

jedan krajnje slozen etnicki odnos i konflikt, sa istorijskim korenima unazad vise stotina 

godina, svode na krajnje uproscavajuci nacin, na sadasnji etnicki odnos. I to sa ciljem da 

opravdaju secesiju. Cime umesto toga, guraju svoje sunaroidnike, i druge stanovnike Kosova 

u krvave medjusobne obracune.  

 

Dakle, jasno je da se sadasnji odnos od 92 % Albanaca i 8 % Srba na Kosovu ne moze uzeti 

kao naucno verifikovana i validna  cinjenica za formulisanje sadasnjih albanskih 

separatistickih zahteva na Kosovu.  

U isto vreme , je pogodan momenat da se postavi pitanje: kako , i zasto je dozvoljeno od 

strane vlasti da se stvori ovakav jedan etnicki debalans na stetu Srba na Kosovu?  

2. Cinjenica je da su Albanci na neki nacin u pravu  kada kazu da su njihova prava ugrozena. 

Ali kada se ovo kaze , neizostavno se moraju uzeti u obzir i druge sustinske cinjenice:  

-nisu bila u prethodnom periodu krsena samo prava kosovskih Albanaca nego i svih drugih 

etnickih grupa koje su zivele u prethodnoj SFR Jugoslaviji. Mi borci za ljudska prava to vrlo 

dobro znamo. Na slican nacin su bila krsena ljudska prava i drugih naroda koji su ziveli u 

bivsim komunistickim drzavama., ukljucujuci i Narodnu Republiku Albaniju Envera Hodje gde 

su ljudska prava bila daleko vise krsena nego li u prethodnj SFRJ . Nesporna je cinjenica da su 
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kosovski Albanci, uprkos sto su njihova prava,bila ugrozavana,  kao i drugih naroda i 

pojedinaca bivse SFRJ, ipak daleko vise prava i sloboda imali u ondasnjoj SFRJ nego li u 

njihovi sunarodnici u NR Albaniji Enver Hodje.  

-a za celo ovo vreme prava ksosovskih Srba su bila daleko drasticnije krsena nego li prava 

kosovskih Albanaca, oni su bili izganjani sa Kosova vecinskim terorom Albanaca,  

-treba objasniti da se radilo o manipulaciji i zloupotrebi koncepta LJUDSKIH PRAVA od strane 

regionalnih , i stranih politicara profitera, koji su uspeli da obmanu kosovske albanske mase 

da su bilui proganjani od strane Srba, srpskog naroda.  

A u svemu tome Srbi nisu imali nikakve veze ni udela. Radilo se o represivnoj prirodi 

rezima,koji je krsio prava svih etnickih grupa i vecine gradjana bivse SFRJ. I koji je povrh 

svega isterivao sistematski Srbe sa Kosova.  

 -potrebno je objasniti prirodu krsenja ljudskih prava u bivsoj SFRJ. Masovna, sistematska i 

flagrantna krsenja ljudskih prava su bila ukrivana pribegavajuci diskretnim i skrivenim 

metodima povreda ljudskih prava., sprovodjena je"lakirovka"(ulepsavanje). Povrede ljudskih 

prava,iako su bile ceste i drasticne nije bilo lako prepoznati. Npr. ako je neko dobio 

nezakonit otkaz, ili imao propbleme na radnom mestu, pred sudovima, i na drugim nivoima, 

bezakonje, ili uzrok politicke diskrminacije, je bio ukrivan   navodnim i nepostojecim 

prekrsajem discipline, ili zakona. Kosovskim Albancima su manipulanti govorili da se ljudska 

prava krse samo na Kosovu a ne i u Srbiji, i da im to cine Srbi, njihovi vekovni neprijatelji. Mi 

danas znamo da su ljudska prava Srba na Kosovu i u bivsoj SFRJ bila vise i opasnije krsena 

nego li prava kosovskih Albanaca.  

 

- rastuci udeo albanskog stanovnistva na Kosovu i njihova superiornost  u natalitetu u 

odnosu na Srbe. se ne mogu objasniti samo njihovim nacionalnim, rasnim ili verskim 

osobenostima, nego pre svega cinjenicom da su oni bili manje nego li Srbi,  

izlozeni  razornoj, represiji. Ova represija koliko je bila suptilna, jos vise je bila opasna, ona  

je srpski narod definitivno oslabila, i dovela ga u danasnju situaciju nemoci i premora.  

 -dobro je poznato da je Balkan bio vekovima podrucje mesanja velikih sila i drzava sa ciljem 

da ostvare svoje geo-politicke aspiracije. Povrh svega balkanski narodi su izasli iz 40-godisnje 

vladavine komunizma krajnje oslabljeni, i pozavadjani jos vise medjusobno. A ove cinjenice 

su bile zloupotrebljene od strane lokalnih, i stranih profitera, da  podsticu zarad svojih 

karijera i interesa nacionalizme, i da zloupotrebljavaju korpus LJUDSKIH PRAVA da bi 

ostvarivali svoje politicke interese. Nazalost, pojedine lokalne elite i vlasti, su bile 

zloupotrebljene i njihovi pogresni pristupi konceptu ljudskih prava  

-  velike sile su stvorile za vreme i posle II Svetskog rata Kraljevinu Jugoslaviju i Albaniju, sa 

ciljem da zaustave proces balkanizacije., i razume se da bi ostvarile svoje geo-polticke 
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interese. Ove dve zemlje su tada bile potrebne.. Danas ove dve zemlje u takvom obliku vise 

nisu potrebne. Jasno je da su ovi narodi bili vekovima manipulisani u zavisnosti od odnosa 

snaga i potreba velikih svetskih sila.  

-  zato ovi balkanski narodi ,umesto sto su potsticani u pogresne procene,treba da budu 

podrzani od strane medjunarodne zajednice ,da bi se lakse prilagodili na nove okolnosti.,a 

koje su im nametane bez da je to njihov licni izbor.  

Uzimajuci u obzir ove cinjenice , ne moze se prihvatiti kao racionalno, naucno.pravno  i 

logicki validan  argument  krsenja ljudskih prava , kao razlog da se trazi otcepljenje od SRJ i 

pripajanje Albaniji. I da se to ucini povrh svega pribegavajuci nasilju i terorizmu.  

Borba za ljudska prava kosovskih Albanaca, a pri tome izrazavanje namere da se otcepi 

Kosovo od Jugoslavije i pripoji Albaniji, gde su ljudska prava bila vise krsena, a i sada je to 

slucaj, jasno pokazuje da se ne radi o borbi za ljudska prava, nego o zloupotrebi korpusa 

ljudskih prava da se izvrsi secesija. Kosovski Albanci su izabrali pogresan put borbe za 

njihova prava-nasilje, rat. terorizam, te su zbog toga dozvolili da budu zloupotrebljeni 

.Umesto nasilja, ksosovski Albanci  bi trebali zajedno sa Srbima da se zajedno bore za njihova 

prava u njihovoj zajednickoj domovini Srbiji i Jugoslaviji., i to na miran nacin, pribegavajuci 

dijalogu na bazi naucnih cinjenica, medjunarodnog prava i moralnih principa. Umesto 

ovakvog pristupa,1996 je stvorena Oslobodilacka vojska Kosova koja je pocela teroristicke 

akcije.trazeci otcepljenje.  

 

Mi borci za ljudska prava koji smo u proslosti bili suoceni sa nerazumnim i krajnje 

iracionalnim postupcima pojedinaca iz redova poretka, koji su nas progonili. bez da smo za 

to davali racionalan povod, smo na neki nacin boili u slicnoj situaciji.  

Mozemo shvatiti da pojedini Albanci koji su boili drasticno ugrozeni u njihovim pravima, bez 

da su za to dali racionalana povod, mogu  biti ljuti sto im neko prebacuje i sto ih kritikuje sto 

pribegavaju militantnim  oblicima zastite od ugrozavanja njihovih prava.Nama su u takvoj 

situaciji medjunarodne organizacije savetovale pomirljivost sa vlastima, izbegavanje bilo  

kakvih zaostravanja, pogotovu da ne odgovaramo nasiljem na nasilje Mi smo danas svesni 

da je najgori nacin borbe protiv tiranije -pribegavati tiraniji. Time se samo stvari 

pogorsavaju. I ujedno mi smo danas svedoci, da oni  koji sju .pribegavali bezakonju i tiraniji 

nad gradjanima su ustvari pravili istorijske pogreske sa konceptom ljudskih prava, i sto ih je  

dovelo u sadasnji cor-sokak.  

Izlaz je u davanju svih individualnih i etnickih prava kosovskim Albancima  na osnovi 

medjunarodnih konvencija o ljudskim pravima, davanju pune autonomije u okviru postojece 

drzave, i mogucnosti da zive u miru, slobodi i blagostanju..  
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Ali u isto vreme treba dati ista prava i Srbima na Kosovu. i svim gradjanima Srbije i SR 

Jugoslavije. Napominjemo da je nemoguce dati samo prava kosovskim Albancima, treba 

zavesti slobodu i demokratriju za sve gradjane nase zemlje.  

Nemoguce je imati dva pravna sistema, jedan na Kosovu i, i drugi za ostatak zemlje.  

Kosovski Albanci treba da razumeju da oni imaju prava da  upraznjavaju sva njihova prava, 

ali da ne mogu tom prilikom  

ugrozavati prava Srba, koji imaju pravo da zive u svojoj drzavi, pravo na svoju nacionalnu 

teritoriju i nacionalni suverenitet.  

Zelja da se otcepi od SR Jugoslavije je flagrantna povreda prava gradjana SRJ, to je namera 

da im se oduzme deo njihove vekovne teritorije. TO JE NEMORALNO, to Srbi nece nikad 

prihvatiti.  

 3.Zelja da se otcepi od SRJ je nelegelana akt suprotan medjunarodnom pravu, Ustavu 

zemlje i moralnim nacelima..  

Stvaranje OVK, teroristicke akcije, krilatice kao"kosovo Republika""nezavisno  

Kosovo",zahtevi za otcepljenjem, ne vode miru-nego stvaranju sukoba i stradanja obe 

etnicke grupe. I stvaraju regionalne konflikte i pretnja su medjunarodnom miru i stabilnosti. 

Ujedno ovakav postupak Albanaca bio bio presedan za druge etnicke manjine u Evropi i 

svetu da zahtevaju otcepljenje.  

 

Pribegavajuci nasilju i manifestujuci zelju za otcepljenjem, albanski lideri su napravili 

sustinske strateske pogreske .Mi mozemo razumeti ogorcenost, ali agresija za razresavanje 

ovakvih problema nije dobro izabran put da se oni razrese.  

 Ovakvi  neprilagodjeni postupci albanskih lidera, koji su protiv interesa srpske vecine i 

drzave, iritiraju poredak i gradjane, i stvaraju jos vece tenzije, nesporazume i vode novim i 

tezim konfliktima, i svim vrstama revansizama. A  sto je izazvalo nove obracune na Kosovu, 

humanitarnu katastrofu i Srba i Albanaca. Bombe na Srbiju su stvorile veliku mrznju prema 

Albancima, jedna mrznja svara drugu. Umesto da se stvari smiruju, novi konflikti se 

potpiruju. Mrznja je najgoge sredstvo da se odbrani od jedne druge mrznje.  

Prema medjunarodnom pravu etnicka manjina mnema pravo na otcepljenje ako je to na 

etnickoj osnovi, i ako se iza takve namere krije neka etnicka, politicka ili druga grupa, koja 

tako cineci zeli da stvori novu nedemokratsku vlast. Ako albanske vodje zele otcepljenje 

Kosova da bi tako stvvorili "Veliku Albaniju", ili da licno profitiraju, takva zelja za 

otcepljenjem je potpuno nelaglna i protivna medjunarodnom pravu. Velika Albanija bi 

izazvala otcepljenje teritorija Makedonije i Crne Gore i dovela do Balkanskog rata i sirih 

oruzanih sukoba.  
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Umesto toga bolje resenje je multietnicka zajednica. Mi se zalazemo za decentralizaciju 

umesto secesije, mi se zalazemo za nacelo samoopredeljenje, ali za sve. ne samo za 

Albance., opredlejnje Srba je Kosovo u njihovoj drzavi.  

Vlasti Jugoslavije su potpuno u pravu da silom sprece otcepljenje Kosova. Otcepljenje 

Kosova bi bio opasan medjunarodni presedan, slicno bi mogli zahtevati Cecenija u Rusiji, 

Kurdi u Turskoj, Sri Lankini Tamilci, A sta reci o Irskoj, Korzici, Baskima, Pakistanu, Kini, itd? 

Odmah bi makedonski Albanci i u Crnoj Gori zahtevali slicno, doslo bi do ratne eksplozije 

sirokih razmera. Otcepljenje kosovskih Albanaca  bi bilo ohrabrenje za sandjacke muslimane 

i vojvodjanske Madjare da traze isto.Bili bi oslabljeni odnosi Srbije i Crne Gore.To bi otvrilo 

vrata balkanskom ratu u koji bi bile uvucene pored Srbije i Crne  

Gore, Makedonija, Albanija, Grcka, Bugarska, Turska, Rumunija. Madjarska i sve bivse drzave 

iz sastava bivse SFRJ.  

Rusija bi naglo izmenila svoj odnos.  

 II.SRPSKI STAVOVI  

-Sustina sadasnjeg  probleme je nepostovanje ljudskih prava.  

Bez postovanja ljudskih prava i sloboda nema hleba, nema napretka i dobrobiti. Sloboda je 

potrebna ljudskim bicima kao vazduh i hrana. Sustina je da je sadasnja kriza na ovim 

prostorima nastala usled nepostovanja ljudskih prava.  

 

Bivsa SFRJ je posle II Svetskog rata bila priznata kao jedna od najslobodnijih bivsih 

socijalistickih drzava. Ali se sada vidi da je i ona bila nedemokratska i totalitarna drzava. 

Posle pocetnih rezultata doslo je do pogorsanja sto je ubrzano vodilo u danasnju krizu  

Prethodna SFRJ je napravila istorijske strateske greske, jer je pribegla nepotrebnim 

masovnim krsenjima ljudskih prava.  

Dok je staljinizam karakterisala otvorena represija, dotle je SFRJ,kao sto je napomenuto, 

pribegavala diskretnijim i skrivenijim formama.  

Ali bez obzira na ovakvu prirodu represije u bivsoj SFRJ, dolazilo je do masovnih i istematskih 

,cesto flagrantnih krsenja ljudskih prava, sa mnogo ostecenih gradjana, neki su bili izgubili 

zivote, zdravlje, imovinu, i td. Takvim neodmerenim postupcima bivsa SFRJ je sebi stvorila 

nepotrebno mnoge neprijatelje.A mnogi od njih su pokusavali da se brane. Time su bile 

stvorene sve vece tenzije, i sejano je nepotrebno seme revolta, disidentstva, pobune.  

Stvoreno je masovno nezadovoljstvo, klica tenzija i konflikata. A to je upravo razorilo bivsu 

SFRJ.  
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Bivsa SFRJ se zalila na mesanja stranih drzava u njene unutrasnje stvari pod izgovorom da 

stite ugrozena prava gradjana. I da su tako  ove drzave pribegavajuci subverziji osnazile 

neprijatelje i postatkle destabilizaciju u zemlji.  

Moguce je da je toga bilo. Ali isto tako je umesno zapitati se: Zasto je bivsa SFRJ preterivali u 

svojoj represiji, zasto je masovno i nepotrebno krsila prava, zasto je stvarala  ocajne 

gradjane koji su postali disidenti ili cak i ponekad ocajnici(neprijatelji) spremni na sve da bi 

se zastititil?  

 Ako je neko bio proganjan zato sto je isao u crkvu, ili sto mu je deda ili otac bio monarhista 

ili cetnik,ili zbog nekog drugog beznacajnog  razloga, a sto je bilo jako rasireno, sasvim je 

normalno da takve osobe postaju nezadovoljnici ili disidenti, borci za ljudska prava. 

Jednostavno, oni su se osecali nevini i zrtve neopravdanih progona i smatrali su da su 

potpuno u pravu da se brane. Ali problem je bio i u tome, sto su mnogi pogresno zakljucili, 

upravo iracionalnih razloge zbog cega su pali u nemilost.  

Albanci, Hrvati, Muslimani. Makedonci, Slovenci su cesto zakljucivali da ih progone Srbi zato 

sto nisu njihove nacionalnosti, jer nisu mogli da vide neki realan povod sa njihove strane. A 

mnogi Srbi su cesto zakljucivali da ih progoni Titov anti-srpski klan.  

Bivsa SFRJ je pocinila istorijsku stratesku pogresku u oblasti ljudskih prava. I povrh svega 

otvorla je time vrata spoljnim zloupotrebama. I trebala bi iz toga da izvuce pouke. Vlada 

nema pravo da bude ljuta na gradjanina koji se bori za njegova ugrozena prava, koji tako 

manifestuje instinkt zivota. Umesto ljutnje i progona takvih gradjana, drzava treba da 

prekine da ih iritira, da krsi njihova prava.  

Ovakav slozen i delikatan kontekst ljudskih prava je omogucio svakojakim profiterima da 

zloupotrebe kosovske Albance da ih ubede"da ih progone Srbi". A sto uopste nije  tacno. I da 

ih pogresnim zakljuccima gurnu u pogresne strategije, otcepljenje i terorizam.  

Kljuc resenja konflikta na Kosovu je demokratizacija Kosova, SRJ,Srbije i celog 

Balkana,izgradnja demokratskih institucija ,medjusobno poverenje i razumevanje. I resenja 

zasnovana na cinjenicama.  

Zato Albanci i Srbi treba da se bore zajedno da razrese svoje nagomilane probleme u okviru 

njihove domovine., gde ce vladati sloboda i demokratija i gde nece postojati gradjani drugog 

reda.  

.Bilo koje drugo resenje vodi u produbljivanje rata i obostranih stradanja.  

Sadasnja krajnje slozena i teska situacija na Kosovu i u regionu, je vrlo plodno tlo za bujanje 

svakojakih ekstremizama, za razbuktavanje nasilja, za primenu nepotrebne sile u internim 

humanitarnim konfliktima.  

 III. STAVOVI NATO I SAD  
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Bombe nisu dobro sredstvo za resavanje konflikata. Sada je samo jos gore nego li ranije.  

Rezulat je jos veca balkanizacija.  

Kroz istoriju Amerika , Srbija i Jugoslavija  su uvek bili saveznici i prijatelji,bili su uvek 

povezani idealima simpatija, ljubavi prema slobodi. SAD i Jugoslavija su bli saveznici u I i II 

Svetskom ratu, borili se protiv nacizma. Srbi su dali znacajan doprinos izgradnji SAD. Amerika 

je uvek bila izuzetno postovana u Srbiji.  

Srbi su oduvek bili prijateljski nastrojeni prema Zapadu i bili vekovima na braniku Evrope i 

njenih  helensko-judeo-hriscanskih vrednosti i opredeljenja.  

Umesto priznanja  i podrske, sticajem razlicitih koincidencija, nasa zemlja se nasla u 

nemilosti tog istoga Zapada  koga je vekovima branila od njegovih neprijatelja.  

Pozivamo da se zaustavi bombardovanje i pocnu pregovori u duhu poruka ovoga teksta. 

Najgore resenje je rat i bombardovanje. To ne treba ni objasnjavati..  

 

Upozoravamo da unutar zemlje, a takvih osoba ima i u Albaniji i drugim susednim zemljama, 

ima lokalnih ekstremista kojima odgovara STO GORE TO BOLJE, da bi tako jos makar i na 

kratko produzili svoje privilegije i vlast. Oni su skloni da potpiruju lose procene, zavade, i da 

milione  svojih sunarodnika guraju u konflikte i stradanja. Ovakve osobe zarad svojih 

kratkotrajnih i sumnjivih kratkovidih  karijeristickih kalkulacija stete svojim  narodima, 

medjunarodnoj zajednici, te bi trebale pod hitno biti uklonjene i na njihovo mesto devedeni 

politicari pragmaticari. Ovo je kljucni problem u regiji.  

Sustina je da se stvori racionalna podloga za donosenje strateskih odluka, sustina je da na 

kljucna mesta u ovoj regiji dodju smireni pragmaticari, umesto ekstremista. Nama ovde je 

potrebna naucna istina i pragmatuicni politicari, umesto demagogije i svadjalica.  

Potrebno je istaci teskocu primene naucnog metoda u savremenoj politici.Savremena 

politika je postala vrlo slozena naucna disciplina sto dozvoljava politicarima da manipulisu 

one koji se ne razumeju dovoljno u politiku. Politika je socijalna, drustvena disciplina, vrlo je 

tesko tacno meriti, procenjivati  

I Srbi i Albanci bi trebali ODMAH da sednu za pregovaracki sto. i da diskutuju,ne da bi 

ustanovili ko je vise kriv, nego da dodju do naucnih cinjenica, do resenja zasnovanih na 

njima, na medjunarodnom pravu i univerzalnim moralnim nacelima, .Treba da diskutuju uz 

medjusobno uvazavanje, iskreno i otvoreno, samo tako ce doci do resenja prihvatljivog za 

obe strane. U ovome procesu treba da budu podrzani od nepristrasnih i dobronamernih 

internacionalnih eksperata. Njima je potrebna velika zrelost i mudrost da uzmu sudbinu u 

svoje ruke, umesto da budu igracke u tudjim rukama.  
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Pozivamo da se ODMAH organizuje BALKANSKA MIROVNA KONFERENCIJA i OKRUGLI STO 

BALKANSKIH  

NAUCNIKA. U medjuvremenu pozivamo da se obustavi bombardovanje.  

 Дпкумент бр пј 471. 
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ОСНОВНИ СУД У СРЕБРЕНИЦИ. 

 

ШЕФ КАТАСТРА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ  

 

ПОШТОВАНИ,  

 

 

ЈА САМ СИН ПОКОЈНЕ ЗОРЕ КРСМАНОВИЋ (  

1914-2002), ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ ПОПОВИЋ,  

ЋЕРКЕ ПОКОЈНОГ ВАСИЛИЈА ПОПОВИЋА ИЗ  

БРАТУНЦА, ПРЕМИНУЛОГ 1970.ГОДИНЕ.  

 

ОБРАЋАМ ВАМ СЕ МОЛБОМ ДА ПОГЛЕДАТЕ ОВА  

ДВА РЈЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ СУДА У  

СРЕБРЕНИЦИ ОД 30.7.1971. ГОДИНЕ И  

22.1.1982.ГОДИНЕ У ТУЗЛИ.  

 

МОЈОЈ  ПОКОЈНОЈ МАЈЦИ  

ЗОРИ ЈЕ ЊЕН ОТАЦ ВАСИЛИЈЕ ПОПОВИЋ ОВИМ  

РЕШЕЊИМА ОСТАВИО У НАСЛЕДСТВО ЈЕДАН  

ДЕО КУЋЕ И ПЛАЦА У БРАТУНЦУ. ПРВО  

РЈЕШЕЊЕМ ОПШТИНСКОГ СУДА У СРЕБРЕНИЦИ  

ОД 30.7.1971. ГОДИНЕ , И ОНДА ОД  

22.1.1982.ГОДИНЕ СУДА У ТУЗЛИ..  

 

БАБА САВКА ПОПОВИЋ, СУПРУГА ВАСИЛИЈА  

ПОПОВИЋА, МАЈКА МОЈЕ МАЈКЕ ЗОРКЕ, ЈЕ  

ПРЕМИНУЛА 1990.ГОДИНЕ.  

 

МОЛИМ ВАС ДА МЕ ОБАВЕСТИТЕ: 

-ДА ЛИ ЈЕ НАКОН  РЈЕШЕЊА СУДА  У ТУЗЛИ  Број :0,8571 од 30/7/1971.године, БИЛО ЈОШ НЕКО 

РЈЕШЕЊЕ У ОВОМЕ ПРЕДМЕТУ? 

-КО  ЈЕ/СУ  ВЛАСНИЦИ НАВЕДЕНЕ КУЂЕ И НЕКРЕТНИНА? 

-ДА ЛИ ЈЕ НАКОН СМРТИ ПОКОЈНЕ САВ КЕ ПОПОВИЋ, МАЈКЕ МОЈЕ МАЈКЕ, ОДРЖАНА 

ОСТАВИНСКА РАСПРАВА? 

-ОЛИВЕРА ЖИВКОВИЋ ЈЕ ПРОДАЛА СВОЈ  ДЕО  ВЛАСНИШТВА, ДА ЛИ У ВАШЕМ СУДУ 

ПОСТОЈИ ТРАГ? 

- ДА ЛИ МОЈА ПОКОЈНА МАЈКА ЗОРА КРСМАНОВИЋ ПОПОВИЋ  ИМА СВОЈ УДЕО? КОЛИКИ 

ЈЕ? 

 -ДА ЛИ МИ НАСЛЕДНИЦИ МОЖЕМО ПОКРЕНУТИ ПРОДАЈУ КУЂЕ И ОКУЋНИЦЕ? 

 

КУЋА И ОКУЋНИЦА НИСУ БИЛИ КОНФИСКОВАНИ,  БИЛИ СУ ВЛАСНИШТВО САВКЕ И ВАСЕ 

ПОПОВИЋ. 

 

ХВАЛА ВАМ УНАПРЕД ЗА РАЗУМЕВАЊЕ И  

ХИТАН ОДГОВОР.  

 

СРДАЧАН ПОЗДРАВ И СВАКО ДОБРО.  
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Документ број 472. 

 

-  

Документ број 473. 

 

Томислав Крсмановић:  Министарство правде Србије одбацило мој Захтев 

за накнаду штете из Решења о рехабилитацији-Држава не жели да 

исправи недела и накнади проузроковане штете. 
 

Комисија за рехабилитационо обештећење Министарства правде Србије је својим 

решењем Број.703-00-00303/2014 -13 које ми је уручено 2 децембра ове године, одбила 

мој Захтев за накнаду штете по основу Решења о рехаблитацији од 14 .12.2014.године, 

као неоснован. Са врло дрским и циничним образложењем да нисам претрпео никакве 

штете: 

 а.када се ради о нематеријалним штетама, да нисам био лишаван слободе , позивајући 

се на члан 26. став 3 Закона о рехабилитацији, којим је предвиђено да рехабилитовано 

лице има право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове, само ако је било 

лишено слободе, у складу са законом који регулише облигационе односе. 

б. одбијен је и захтев за накнаду материјалне штете са образложењем да нисам  

доставио ниједан доказ да сам материјалну штету коју потражујем, заиста претрпео. 

                                          

Решење Комисије за накнаду штете Министарства правде Србије је у несагласју са 

Решењем о рехабилитацији  Рех. бр. 82/10 од 14.децембра 2012.године, према коме сам  

рехабилитован као жртва политичких прогона и злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе,  вербалног деликта у периоду од 1973 до 2012 године, и да сам из истих разлога 

био лишаван слободе, имовине, и других грађанских права.  Према члановима  3, 20  и 

26, став 1 , 2 и 3, Закона о рехабилитацији, рехабилитовано лице има право на накнаду 

материјалне и нематеријалне штете. Ово право  је уписано у Уставу Србије, и 

гарантовано Европском конвенцијом  о људским правима, и другима међународним 

уговорима о људским правима. 

 

а..Нетачна је и вулгарна лаж Министарства правде Србије да немам право на накнаду 

нематеријалне штете за душевне болове  ``јер нисам био лишаван слободе``, сходно 

члану 26. став 3 Закона о рехабилитацији, у складу са законом који регулише 

облигационе односе. 

 

Доказ: Решење о рехабилитацији од 14.2.2012.године у коме стоји на страни 6, да  сам 

био лишаван слободе. Комисији за накнаду рехабилитационе штете Министарства 

правде сам у моме ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ ШТЕТЕ од 6 .3. 

2014. године, доставио документоване правно верификоване доказе, уз позиве на 

сведоке, да сам у наведеном временском периоду био лишаван слободе у више наврата. 

Укључујући и насилну хоспитализацију у психијатријску установу јуна јула 

1975.године, због ненасилног вербалног дела. Којом приликом сам био жртва 

злоупотребе медицинских средстава, и одакле сам  изашао оштећеног здравља, са 

утиснутим психијатријским  жигом душевног болесника, који ми је у назначеном 

временском периоду проузроковао велике неприлике у различитим областима живота, 

и последично проузрокова енормне нематеријалне и материјалне штете.. 

 

Испуњавам и други услов за накнаду нематеријалне штете због душевних болова, 

сходно члану 26, став  3, Закона о рехабилитацији, у складу са Законом  облигационим 

односима, члан 200.став 1 ЗОО  који гласи: За претрпљене физичке болове, за 

претрпљене душевне болове због умањења животне активности, наружености,  повреде 

угледа, части, слободе или права личности, као и за страх, суд  ће досудити правичну 

новчану накнаду. 
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Томислав Крсмановић                                                                          1.12.2014.године 

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

www.isil.org. 

Господин Мићо Цвијетић, главни и одговорни уредник  

КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ  

Поштовани и драги Мићо Цвијетићу,  

Постао сам члан УКС, траже да ми књигу Сага о ... ићима преводе на енглески, 

и још неке језике, имао сам 19 новембра ``Портрет Томислава Крсмановића`` у 

УКС у 19 часова, и у другим салама, поједини листови ми се обраћају да  објаве 

приказе.   

У прилогу ниже поглавље из моје књиге Сага о ...ићима Том 2, `` Београдска 

кошава`` -Август 1958 године. Сусрет Алена Делона и Стевана Марковића у 

Хотелу МАЖЕСТИК у Београду.  

Ова прича је истинит догађај. Молим те прочитај, и ако процениш по савести 

да објективно заслужује , објави је у Књижевним новинама. 

У прилогу ниже МИШЉЕЊЕ Косте Димитријевћа, познатог српског писца,  о 

мојој  најновијој књизи , аутобиографском роману  САГА  О .. ИЋИМА,  

ТОМОВИ 1-4,  који покривају време од 1940 до 1992.године. Прилажем на 

крају ове поруке на линковима интегралне текстове прва четири тома. Радим 

на томовима 5 ( 1993 до 2004) и  6 ( 2006 до 2015 ). У attachment-у се налазе 

детаљни биографски, библиографски подаци и рецензије . У свету расте 

интерес за овај аутобиографски роман. 

С` поштовањем 

Томислав Крсмановић. 

- Август 1958 године.-Сусрет Алена Делона и Стевана Марковића у Хотелу МАЖЕСТИК у 

Београду. 

 

Кратак увод: Ову причицу сам написао по сећању, извињавам се ако има детаља који 

нису у потпуности  тачни. После овога сусрета Стефана Марковића са Аленом 

Делоном у Хотелу Мажестику у Београду, Стефан Марковић је отишао за Париз 

где је постао лични Делонов телохранитељ, важио је за једног од најјачих и 

најмужевнијих људи  у Паризу, причало се да је лично упознао и председника 

Француске Жоржа Помпидуа, позната је афера која је узбуркала Пету републику. 

Стефан Марковић је средином 1960 их година  убијен у Паризу. 
 

Ево како се одиграо њихов  сусрет у Мажестику: 

 

Клавириста је сетан младић,  кратке коврџаве сјајне црне косе, спазих да се јако свиђа 

појединим женским посетитељкама, које су се ћућориле међу собом, окрећући се 

стидљиво око себе,  да  неко не види како оне усхићено упиру погледе у њега.. 



2877 
 

Документ број 474. 

 

-6 јануар 2014.године. Нови допис Европском суду  у 

Стразбуру.NajnovijeMostarBiHFotoBesplatni mali oglasiInfo vodičMobilna 

Prijav 

Томислав Крсмановић                                                                                     1.1.2015.године 

Станка Пауновића 70 

11090 Београд.  

SERBIE 

 

Ваш број: 23329/14 

 

Госпођа В.Хаџивидановић 

правни саветник  

Европски суд за људска права 

 

Поштована госпођо, 

 

Комисија за рехабилитационо обештећење Министарства правде Србије је својим 

решењем Број.703-00-00303/2014 -13, које ми је уручено 2 децембра 2014.године, 

одбила Захтев за накнаду штете који сам поднео 6.03.2014.године, по основу Решења о 

рехабилитацији од 14.12.2014.године, с` образложењем : 

 а.када се ради о нематеријалним штетама, да нисам био лишаван слободе , позивајући 

се на члан 26. став 3 Закона о рехабилитацији. 

б. одбијен је и захтев за накнаду материјалне штете са образложењем да нисам  

доставио ниједан доказ да сам материјалну штету коју потражујем, заиста претрпео. 

 

Докази у прилогу: Допис Министарства правде Србије Број.703-00-00303/2014 -13. 

Решење о рехабилитацији од  14.12.2012.године. Закон о рехабилитацији, Сл.гласник 

Р.С. бр.92/2011.  

                                        

Решење Комисије за накнаду штете Министарства правде Србије је у несагласју са 

Решењем о рехабилитацији  Рех. бр. 82/10 од 14.децембра 2012.године, према коме сам  

рехабилитован као жртва политичких прогона и злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе,  вербалног деликта, и да сам из истих разлога био лишаван слободе, имовине, и 

других грађанских права.  Према члановима  3, 20  и 26, став 1 , 2 и 3, Закона о 

рехабилитацији, рехабилитовано лице има право на накнаду материјалне и 

нематеријалне штете. Ово право  је уписано у Уставу Србије, и гарантовано Европском 

конвенцијом  о људским правима, и другима међународним уговорима о људским 

правима. 

 

а..Нетачна је тврдња Министарства правде Србије да немам право на накнаду 

нематеријалне штете за душевне болове  ``јер нисам био лишаван слободе``, сходно 

члану 26. став 3 Закона о рехабилитацији, у складу са законом који регулише 

облигационе односе. 

 

Докази: Решење о рехабилитацији од 14.2.2012.године у коме стоји на страни 6, да  сам 

био лишаван слободе. Комисији за накнаду рехабилитационе штете Министарства 

правде Србије сам у ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ ШТЕТЕ од 6 .3. 

2014. године, доставио документоване правно верификоване доказе, уз позиве на  

сведоке, да сам у наведеном временском периоду био лишаван слободе у више наврата. 

Укључујући и насилну хоспитализацију у психијатријску установу јуна јула  

1975.године, због ненасилног вербалног дела. Којом приликом сам био жртва 

злоупотребе медицинских средстава, и одакле сам  изашао оштећеног здравља, са 

утиснутим фалсификованим психијатријским  жигом душевног болесника, који ми је у 

http://bljesak.info/najnovije
http://bljesak.info/najnovije
http://bljesak.info/najnovije
http://bljesak.info/najnovije
http://bljesak.info/tag/bih
http://bljesak.info/tag/bih
http://bljesak.info/tag/bih
http://bljesak.info/oglasi
http://bljesak.info/oglasi
http://bljesak.info/oglasi
http://www.bljesak.info/mob
http://bljesak.info/prijava
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Докумeнт број 475. 

 

Томислав Крсмановић                                                                                     6.1.2015.године 

Станка Пауновића 70 

11090 Београд.  

SERBIE 

 

Ваш број: 23329/14 

 

Госпођа В.Хаџивидановић 

правни саветник  

Европски суд за људска права 

 

Поштована госпођо, 

 

Позивајући се на мој допис од 1 јануара ове године, налазим за сходно да доставим 

додатне доказе о проузрокованим материјалним трошковима. Овога пута детаљно 

приказујем да сам незаконитим поступцима органа тужене, лишен стана који сам унео 

у брак, и последично преведен у времену од 15 година у статус подстанара. Чему је 

претходио изнуђен развод брака, уз претње смрћу Александри, мојој бившој супрузи,  

ако то не учини, и у околностима притисака и прогона. Што прилажем у анексу, и 

пратеће документе, у овоме допису.. 

 

Образложења о осталим материјалним штетама, сем стана и подстанарства, су у 

поднеску Суду од 6.03.2014.године. 

 

с`поштовањем 

Томислав Крсмановић 
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Документ 475 А. 

SRBIJA IZMEĐU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA  
PRAVA I PRAVNE DRŽAVE 

Savet Evrope je uspostavio Evropski sud za ljudska prava (1998) i proglasio Evropsku konvenciju 
o ljudskim pravima (1940). Posebno je značajna uloga u ujednačavanju pravne i socijalne prakse 
kada se radi o demokratizaciji društva i uspostavljanju vladavine prava u postkomunističkim 
zemljama istočne Evrope, uključujući i Srbiju. 

SCG (Srbija i Crna Gora) je postala članica ES (Evropskog saveta) 2003. godine i potpisala 
Evropsku Konvenciju ljudskih prava, na osnovu koje se građani mogu od 2003. godine obraćati 
Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. 

Zapaža se :  
1. Srazmerno beznačajan broj pristiglih žalbi iz Srbije.  
2. Preko 94 % žalbi uopšte nisu ni ušle u proceduru 

  Povežite se 

    

Pretraga...

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томислав Крсмановић:  НАЈЕЗДА АЛБАНАЦА НА СРБИЈУ. 

 Према званичним подацима 60.000 Албанаца је затражило држављанство Србије, 

такорећи свакодневно аутобуси са Косова  превозе на хиљаде Албанаца према граници 

са Мађарском, ка западноевропским  земљама, у потрази `` трбухом за крухом``. 

 Како је тако нешто могуће, после свега што су Србија и Срби претрпели од Албанаца? 

 Ко су ти Албанци који траже држављанстзо наше земље, који на хиљаде свакодневно 

пролазе кроз Србију, као кроз сир? Да ли су се они уселили у отете српске домове на 

Косову, на туђе њиве, да ли су скрнавили српске светиње, да ли су било када 

учествовали  у насиљу над незаштићеним Србима и Српкињама?    

 Да ли неко у Србији има увид ко су ти Албанци, који желе да уђу у Србију, зашто то 

желе, дали су обављане било какве провере?  Како се дешавају све те пасошке 

трансакције, да ли су регуларне? 

 Када на Косово уђе било који Србин, настају ригорозне провере. И сваки Србин, који 

се због било чега не свиди Приштини, може имати велике неприлике, уколико крочи на 

терирорију окупиране територије.  

 Можда међу транзитним, или који желе да се уселе у Србију, или се удају, има 

шпијуна, терориста, злонамерних, криминалаца?  

 Како је то могуће, да када се појави аутобус из Србије, са мирним верницима, који иду 

на ходочашће манастирима и гробовима својих ближњих, да буду каменовани, да 

дивљаци руше споменике на српским гробљима, бацају бомбе на српске куће, убијају, 

злостављају и пљачкају преостале Србе на Косову, да их отуда  истерају и етники 

очисте Косово од Срба,?  

 Како је могуће да овакви косовски Албанци, који премлаћују и злостављају Србе 

повратнике својим напуштеним домовима на Косову, да сада желе на десетине хиљада 

да се доселе у Србију? .  

 Како је могуће да свакодневно кроз Србију на север јуре аутобуси са хиљадама 

Албанаца, из нама отетог Косова ? 

 Како је могуће да Албанци са југа Србије истичу заставе Велике Албаније, не фермају 

Београд,  како је могуће  да косовски Албанци од Новог Пазара до Прешева такорећи 

несметано упадају разбојнички у Србију, краду шуму, стоку, обијају домове стараца и 

старица?  Албанци иду све до Ниша и масовно купују јефтине куће и станове. 

 Нико их не дира, нико им не смета?  А када се на Косову појави наш аутобус са 

мирним ходочаснцима, или аутомобил са српским  регистарским таблицама, они који 

су унутра носе главе у торби? 

 Хајде да сада неколико хиљада прогнаних Срба, наједном пожели да се врати на 

Косово, тамо би их дочекали на крв и нож.  

https://www.facebook.com/ListRepublika
https://twitter.com/listrepublika
https://plus.google.com/107539042573508340149
https://www.youtube.com/user/ListRepublika
http://www.republika.co.rs/arhiva/
http://www.republika.co.rs/knjige/
http://www.republika.co.rs/film/
http://www.republika.co.rs/600-603/10.html
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Presuđivanja; unapred su oglašene kao neprihvatljive. 
1. Brojka dosadašnjih predstavki Sudu na povrede prava iz Konvencije od 2003 do 2013. godine 
je bila 13.000. Uzimajući u obzir da je većina flagrantno ugrožena u svojim pravima, ta brojka je 
ne samo simbolična, nego je i praktično potpuno beznačajna. Pogotovo, jer je u 2013. godini bilo 
3.878 predstavki iz Srbije, samo 193 predstavke su bile presuđivane, kod kojih je u 23 
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ustanovljena povreda prava iz Konvencije. 

Dobro je poznato da je Srbija zemlja koja se nalazi u vrlo dubokoj krizi, prouzrokovanoj 
masovnim zloupotrebama moćnika, koji su se iz prethodnog poretka u metežu tranzicije, pretvorili 
u tajkune i novopečene bogataše, sada u navodnom višepartijskom sistemu. Pri tom su većinu 
obespomoćenih građana u pravnom vakuumu tranzicije opljačkali, i zaveli svoju strahovladu, sa 
ciljem da cementiraju zauvek status quo. (EU zahteva zakonite privatizacije i poštovanje ljudskih 
prava). Alarmantno je da su se ukrstile krivulje rađanja i umiranja, svake godine je Srbija manja 
za jedan istinski grad. 

Uzimajući u obzir ovakvo stanje u zemlji, postavlja se sasvim umesno pitanje: otkuda tako mali 
broj žalbi ovome Sudu? 

Uvreženo je uverenje da je postupak pred ovim Sudom spor i krajnje neizvestan, da su procedure 
vrlo komplikovane. Ili se plaše „da tuže Srbiju”. Zvaničnici u medijima učestalo ističu da je svega 
nekoliko žalbi presuđeno u korist žalioca, pri tom uporno naglašavajući da su kriterijumi vrlo 
strogi, da za najmanju sitnicu predstavku odbace, da postupak traje dugo. 
U ovakvim okolnostima, građani Srbije zaključuju, da bi se obraćanjem ovome sudu, samo 
zamajavali, gubili vreme, energiju i novac. 

2. U 2013.godini bilo je 3.878 predstavki iz Srbije, od kojih su 3.684 pre presuđivanja proglašene 
neprihvatljivim, jer prema ovom Sudu, nisu ispunjavale elementarne propisane kriterijume. U toj 
godini samo 193 predstavke su bile presuđivane, kod kojih je u 23 ustanovljena povreda 
Evropske konvencije. 

Ako je u zemlji ovakvo dobro poznato teško stanje, kako je onda moguće da Evropski sud za 
ljudska prava u Strazburu, unapred odbacuje preko 94 % predstavki, kao neprihvatljive? I 
prihvata u 2013.godini kao opravdane, samo 23 predstavke? 

Odgovor na ovo delikatno pitanje se nalazi u činjenicama, da su, sa jedne strane vrlo rigorozne 
procedure i preoštri kriterijumi prijemčivosti podnesaka. U isto vreme ogromna većina podnosioca 
predstavki su pravno neuki, nemaju novca da plate advokate. 

Žalosno je da u Srbiji ima onih koji se pozivaju na izveštaje Evropskog suda u Strazburu kao 
dokaze da nisu u pravu svi oni koji tvrde, da u Srbiji ne funkcioniše u dovoljnoj meri pravna 
država. 

Nažalost, umesto evropskog kursa Srbije, kroz reforme i usaglašavanje svog pravnog poretka sa 
evropskim, u praksi se od 2003. godine odvija suprotan proces, konzervira se zatečeno stanje. 

Jasno je da Evropski sud ne bi mogao razrešiti milione osnovanih, ili neosnovanih, žalbi iz Srbije. 
Jer bi praktično bio pretrpan. A ovome Sudu se ne obraćaju samo građani Srbije, nego i iz drugih 
država. Ali je isto tako nesporna činjenica, da ne može opstajati ovakva proizvoljna slika o 
pravnoj državi u Srbiji. 

Naš narod je vekovima očekivao integraciju u Evropu. Naš narod, uprkos višedecenijske duše-
gupke, je opstao sposoban za racionalan odgovor: očekuje od međunarodne zajednice podršku. 

Lični slučaj 

Dopisom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od 3. decembra 2013.godine, pozivajući 
se na član 34 Konvencije, podnosilac predstavke (autor ovoga teksta) je obavešten, da je 
njegova žalba ovom Sudu podneta 6. marta 2013.godine proglašena neprihvatljivom, jer je 
neosnovana, budući da nije bilo povreda njegovih ustavnih prava i odredbi Evropske konvencije o 
ljudskim pravima . 

Autor ovoga teksta je ispunio uslove prihvatljivosti iz člana 34 Konvencije. Stav 1: iscrpeo je sve 
unutrašnje pravne lekove, u roku od šest meseci kada je doneta pravosnažna sudska odluka. 
Stav 2: predstavka nije: a. anonimna, ili. b. u suštini istovetna sa predstavkom koju je Sud već 
razmatrao, ili koja je već podneta nekoj drugoj međunarodnoj instanci radi ispitivanja odnosno 
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rešavanja. Stav 3: i očigledno ne predstavlja zloupotrebu prava na predstavku. 

Moglo bi se dakle pretpostaviti, budući da podnosilac žalbe ispunjava zahteve prihvatljivosti iz 
člana 34 Konvencije, Stavovi pod 1. i 2, da Sud proglašava njegovu predstavku neprihvatljivom, 
po članu 34 Konvencije, pozivajući se jedino na stav 3: da je predstavka nespojiva sa odredbama 
Konvencije očigledno neosnovana 

Ukoliko se radi o klauzuli „nespojiva s odredbama Konvencije”, ispunjeni su propisani zahtevi 
Suda: ratione personae, kao i zahtevi ratione loci ,ratione temporis, ratione materiae. 

Logički posmatrano moglo bi se zaključiti da je predstavka oglašena kao neprihvatljiva, pozivajući 
se isključivo na klauzulu „jer je očigledno neosnovana”, tj. „da je jasno, ili očigledno, da povreda 
prava iz Konvencije nije bilo”. 

Da je očigledno da je povreda bilo i da žalba nije neosnovana vidi se i iz Rešenja o rehabilitaciji 
Višeg suda u Beogradu (Reh.br.82/10 od 13.12.2012. godine), u kome doslovce stoji: da je 
podnosilac predstavke žrtva zloglasne zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe, iako je bio 
duševno zdrav proglašen neuračunljivim, da je decenijama bio žrtva progona verbalnog delikta i 
nasilja iz političkih razloga, i da je iz istih razloga bio lišavan slobode, imovine i drugih građanskih 
prava. Organi tužilaštva su od 1974. godine, pa sve do podneska Sudu u Strazburu 6. marta 
2013. godine, podnosiocu predstavke u kontinuitetu, u paketu, počinili preko dve stotine težih i 
teških delikata, i posledično prouzrokovanih šteta. A to su drastične povrede odredbi Konvencije 
Suda i protokola uz nju, što se vidi iz priloženih argumenata, dokaza, i izjava svedoka, u 
predstavci. 

Pogotovo je ovakva odluka nezasnovana na činjeničnom stanju, uzimajući u obzir zasluge 
podnosioca predstavke, pohvale i priznanja koja je dobio od međunarodnih organizacija, njegova 
intelektualne ostvarenja i obrazovanje, njegove godine, zdravstveno, porodično i imovno stanje. 
Podnosilac predstavke je dugi niz godina bio podržavan od EEZ (sada EU), uključujući i pojedine 
države članice Evropskog saveta, od strane OUN, Uneska, Amnesti Internešenel, i drugih 
organizacija, od vlada pojedinih zapadnih država, koji su se za njega zauzimali kod Vlade 
Jugoslavije, kao žrtvu flagrantnih kršenja prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima , i 
davali mu pohvale i priznanja kao zapaženom borcu za implementaciju ljudskih prava i integraciju 
Jugoslavije u Evropsku zajednicu. On je osnovao 1. marta 1974. godine prvi jugoslovenski 
neformalni odbor za ljudska prava, koji se pretvorio u Pokret za zaštitu ljudskih prava, i inspirisao 
i mnoge druge da pođu njegovim primerom, 1980-ih godina je stavio na dnevni red zloupotrebu 
psihijatrije u političke svrhe u Jugoslaviji. Podnosilac predstavke sada ima 78 godina, krhkog je 
zdravlja, prima vrlo skromnu penziju. 

Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu da je predstavka neprihvatljiva, da povreda 
Konvencije nije bilo- nije zasnovana na argumentima. 

Autor ovoga teksta poznaje više žalioca ovome Sudu, čije su predstavke u sličnim okolnostima 
odbijene. Da li je logično da je u 2013.godini samo u 23 žalbe ustanovljena povreda Evropske 
konvencije?. Dok Srbija u isto vreme kopni u raljama svakojakih mafijaša i tajkuna. 

Moglo bi se sa pravom zapitati: da li Evropski sud za ljudska prava u Strazburu podstiče 

vladavinu prava u Srbiji? 

Tomislav Krsmanović 

Share1  
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Дпкумент брпј 475 А. 

Пошто је пре два дана ступио на снагу Споразум о високошколским установама, по коме ће Ватикан, одлуком Владе Србије, моћи да оснива и води сопствене високе и 

високошколске установе у Србији, практично да мисионари по Србији (што је предвиђао Конкордат из 1934.) Покрет Двери поставља питање: која је идеја новог Конкордата са 

http://www.republika.co.rs/600-603/10.html
http://www.republika.co.rs/600-603/
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Ватиканом који је иза леђа јавности потписао Ивица Дачић још пре више од пола године, а премијер Вучић разрадио у октобру 2013. са папским нунцијем, надбискупом 

Антонинијем? За сваку осуду је и Дачићев покушај да свој практично позов папи Франциску у Србију, Србима потури као позив „не папи, него председнику државе Ватикан―! 

Имајмо у виду да се све ово дешава у тренутку када на власт у Хрватској долази нови председник, који се позива на Фрању Туђмана и корене независности Хрватске, 

чије је основе поставио Ватикан када је први признао авнојевске границе Хрватске, после чега је уследио прогон Срба у крвавим војним операцијама „Бљесак― и 

„Олуја―. И, да је та иста Римокатоличка црква прогласила ратног злочинца, усташког идеолога Алојзија Степинца за свеца, иако је патријарх СПЦ Господин Иринеј 

прошле године у ово време у писму папи Франциску упозорио да Степинац не сме бити канонизован!  

Покрет Двери, настао на основу спремности на одбрану свих животних интереса Србије и њених грађана, а посебно на превенцији потенцијалног новог геноцида над 

српским народом, противи се новом Конкордату са Ватиканом. Прошли Конкордат између два светска рата завршио се крвавим обрачунима на улицама Београда, а на 

дан када је ступио на снагу, умро је српски патријарх Варнава који се Конкордату оштро супротстављао знајући да се њиме успоставља превласт Ватикана над СПЦ. 

Свети Синод СПЦ је тада (1937.)екскомуницирао све посланике и чланове Владе који су гласали за Конкордат. 

Позивамо све, а пре свега наше епископе и свештенство, да и данас будно чувају православну (Двери) 

 

Дпкумент брпј 475 Б 

 



2884 
 

 

 

Документ број 476. 

 

 

   ДР. АНДРЕЈ ФАЈГЕЉ 



2885 
 

Содомизација Српчади. УЧЕ ДЕЧАКЕ ДА ЉУБЕ ДРУГАРЕ 

Нашег осмогодишњег сина су у школи учили да се љуби са другим дечацима, да се 

представља као девојчица и да може имати сексуалне односе са истим полом. 

Најстрашније од свега је што ове лекције недељама нико није приметио. 

Сазнали смо сасвим случајно, тако што је дете кроз стидљиви кикот пријавило "данас 

смо радили сексија". Када се клупко размотало, сви смо били подједнако 

запрепашћени: родитељи, учитељице и директор школе. 

Лекције нису биле део редовне наставе већ програма "Промоција хуманих 

вредности" који спроводи Црвени крст Србије уз подршку Министарства 

здравља, а са циљем смањења вршњачког насиља. 

Уместо доброчинства, вредности по којој га сви познајемо, Црвени крст је изабрао да 

промовише "интеркултуролошке вредности". Ако није довољно јасно, то су 

толеранција, поштовање различитости, родна равноправност, дечја права. И даље није 

јасно? 

Ево овако: кад ваши синови љубе другаре то је "толеранција", кад глуме 

девојчице то је "родна равноправност", кад се уче хомосексуализму то су "дечја 

права". 

Није сарказам, деци су за те вредности заиста понуђена та објашњења. 

Промоција хомосексуализма се по свој прилици догодила случајно. Волонтерка је 

говорила о сексуалном злостављању, деца су се засмејала, она им је објаснила да нико 

не сме да их пипа док не напуне 18, а да после могу имати сексуалне односе "са 

супротним и са истим полом". 

Упс! Нехотице је пред децом поновила политички коректни израз којим су је 

бомбардовали на свим радионицама свих НВО и који сви донатори воле да чују. 

Можемо ли је кривити? 

Крив је онај ко бира вредности које ће се промовисати нашој деци. Да ли промоција 

хомосексуализма спада у промоцију хуманих вредности? 

Либерална догма која преовлађује у великом делу најразвијенијих земаља, поготово у 

Европској унији и САД, на ово питање даје потврдан одговор. Она учи да су 

сексуалност и родни идентитет ствар дечије слободе избора: "као чаролијом, дечак 

постаје девојчица, а девојчица постаје дечак" - пише у програму који је подржало 

Министарство здравља Србије. 

Наша дубока уверења да дечак треба да буде дечак, да малој деци не треба уопште 

говорити о сексу, а поготово не са истим полом, по либералима нису ништа друго 

него репресија. 

Ударна песница либерализма у Србији је нови грађански законик. Његови 

заступници "уводе нове стандарде понашања у породици" као да су наше 

породице њихова дедовина. Циљ им је исти - смањење вршњачког насиља - а 

главна реформа је проглашавање родитељске ћушке за злостављање. 

У неким школама деци већ деле телефонски број за денунцирање мама и тата - 

родитељске осовине зла. 

http://???????????????????.???.???/index.php/apokalipsa/782-sodomizacija-srpcadi
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Поново ће наступити доба да држава отима децу од родитеља, нешто што Срби нису 

доживели од турског данка у крви. Васпитана против наше воље и окренута против 

нас, наша деца ће постати либерални јањичари. 

Овде сам изнео лично искуство у јавност, због чега дугујем извињење остатку разреда. 

Наша школа је међу најбољима, што је доказао и наш заједнички одговор на ову кризу. 

Али са истим проблемом се суочавају и други: знате ли ви чему уче вашу децу? 

Докле ћемо ћутати? 

Ако од овог не направимо јавно питање нећемо моћи да спречимо далеко веће 

проблеме који прете свим породицама у Србији. 

На нама родитељима је да пошаљемо поруку да наше школе и породице нису 

пробни полигон за радикални либерализам. О васпитавању наше деце, о 

стандардима понашања у нашим породицама, одлучиваћемо ми, а не набеђени 

идеолози који презиру стварност и надмене бирократе које ником не полажу 

рачуне. 

Вршњачко насиље је нарасло када су либерали умањили ауторитет учитеља. 

Њихово "решење" да умање и ауторитет родитеља ће само долити уље на ватру. 

Потребно је вратити ауторитет у школе. Вршњачко насиље се неће решити тако 

што ће дечаци постати девојчице, већ тако што ће постати витезови. Потуци се, 

али не да би малтретирао слабијег, већ да би га заштитио. 

 

Документ број 477. 
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Дпкумент брпј 478. 

Томислав Крсмановић                                                                        25.3.2015.године.  

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; www.isil.org.Vikipedija; АРХИВ САНУ. 

 

 

ЈА САМ ЖРТВА ПОЛИТИЧКЕ РЕПРЕСИЈЕ ПОРЕТКА. 

 

Покушај тихог убиства неистомишљеника, иза кога стоји гео-окружење и 

србофобска камарила Насера Орића ( који ме је хапсио крајем 1980-их година, 

када је био агент СУП-а Београда, касније члан обезбеђења Слободана 

Милошевића).  

 

Породица моје покојне мајке је била у Другом светском рату  десеткована од стране 

ватиканске војске. Истребљење њене породице се наставило и након Другог светског 

рата, исти злочинци из рата опстали у новом поретку, су успели да против мојих 

блиских, подмукло нахушкају недорасле комунистичке властодршце, тада у 

комунистичкој држави Србији и Југославији. 

Тиранији против нас траје у Србији до данашњих дана. 

У прилогу подаци и докази да сам жртва политичке репресије од 1971.године, а тога је 

било и раније, са циљем дефинитивног кажњавања због мога деценијског ангажмана 

као председника Покрета за заштиту људских права, и оснивача прве неформалне гупе 

за заштиту људских права у Југославији 1 марта 1975.године, зато што указујем на 

незаконите поступке државних органа и криминализованх сегмената, што се залажем 

да Срби остану Православци, да ниједн нацију не мрзе, и да будем спречен да 

учествујем у политичком животу Србије. 

На делу је дугогодишње систематско политичко насиље, које има за крајњи циљ 

покушај тихог уништавања. Као што је то раширена криминална пракса у Србији. 

Што се састоји:  

- од 1971 године, и раније, све до данашњих дана, према мени су надлежни државни 

органи починили пар стотина кривичних дела, укључујући и злоупотребу психијатрије, 

осуде за вербалне деликте, лишавања слободе, одузимање стана, растурање породичне 

заједнице, покушај убиства 1997 године, заплену свега што сам стварао 2000 године, 

укључујући и рукописе мојих 20 необјављених књига и научне радове, покушаје 

дефинитивног утамничења од 2008 до 2012.године. Увреде и клевете, учестале блокаде 

компјутера и драстичних ускраћивања мојих законских права од стране судова и органа 

правосуђа, томе нема краја, опстаје у 2015.години.. 

Што је деценијама постало свакодневна зубобоља  и несносна стрес, живот у страху, 

финансијско и свако друго изнуривање, губитак времена, новца.   

Мој живот је претваран у свакодневне патње и страдања.  
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Дпкумент брпј 479. 

 

Томислав Крсмановић: НА  УБРЗАНО КОПЊЕЊЕ  ЗДРАВЉА  ГРАЂАНА  

СРБИЈЕ УКАЗАНО  ЈОШ ПРЕ  ВИШЕ ОД ТРЕЋИНЕ  ВЕКА. 

 

Данас је неупоредиво горе.  

У прилогу два саопштења: 1. ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ, САРАЈЕВО, Београд 

16.октобар.1978 године-. 

2. Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ, 1.9.1986 godine 

Predmet: LOSE ZDRAVSTVENO STANJE POLITICKIH ZATVORENIKA I BORACA ZA LJUDSKA 

PRAVA 
 

Према Српском лекарском друштву, а то се чује са свих страна, из појединих 

здравствених установа, сталешких кругова, САНУ, СПЦ, Универзитета, појединих 

политичких странака и НВО, од угледних научника и јавних прегалаца, из Дијаспоре,  

на сваком кораку јадикује већина узнемирених грађана, то препознају и они најмање 

образовани: дубока криза у којој се налазе целокупни друштвени и здравствени 

систем и медицина Србије, имају између осталих последица, крајње неповољно 

стање  здравља грађана, које се приближава здравственој катастрофи, настали су  

старење становништва, ниска стопа наталитета, врло висока стопа морталитета ( 

умирања). Кривуља рађања и умирања су се укрстиле,  што је  највећи могући 

аларм, сваке године Србија је мања за један повећи град.  

Сви се слажу да је овај народ биолошки  угрожен, што све прети  да доведе до његовог  

нестанка са ових простора, које вековима насељава.  

А надлежни органи нити говоре о томе, нити предузимају било какве кораке да се 

заустави претварање Србије у гробља. Ова тема је скрајнута, ндлежни су на њу 

ОДАВНО ставили етикету: ТАБУ. 

Ми смо на раст здравствне катаклизме указали још пре више од трећине века.  

Одговор ондашњег поретка је била громовита репресија над ауторима ових упозорења, 

укључујући и писца овога саопштења, примењена је казнена насилна хоспитализација  

`` параноидних лудака``, у психијатријске азилуме, неки су једноставно сатрвени, 

избрисани из списка живих.  

Доказ:  Књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-

http://www.psihijatrija.ubija.info/tomislav.krsmanovic/ 

О чему се овде ради? Зашто данашњи надлежни ово питање не ставе на дневни ред и не 
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Документ број 480. 

Томислав Крсмановић: Здравствена катастрофа-Узрок број 1 трагедије               

                                                                 Србије.  

 
Становници Србије-огледни медицински пацови in vivo без њиховог знања. Србијо, 

усправи се, урликни: НЕ ДАМО СЕ! НЕ! 

 

Према Српском лекарском друштву, а то се чује са различитих страна, из појединих 

здравствених установа, сталешких кругова, САНУ, СПЦ, Универзитета, појединих 

политичких странака и НВО, од угледних научника и јавних прегалаца, из 

Дијаспоре,  на сваком кораку јадикује већина узнемирених грађана, то препознају и 

они најмање образовани: дубока криза у којој се налазе целокупни друштвени и 

здравствени систем и медицина Србије, имају између осталих последица, крајње 

неповољно стање  здравља грађана, које се приближава катастрофи.  

Болесни не могу да се лече како треба. 

Кривуља рађања и умирања су се укрстиле,  што је  највећи могући аларм. Сваке 

године Србија је мања за један повећи град.  

Сви се слажу да је овај народ биолошки  угрожен, што све прети  да доведе до 

његовог  нестанка са ових простора, које вековима насељава.  

А надлежни органи нити говоре о томе, нити предузимају било какве кораке да се 

заустави претварање Србије у гробље. Ова тема је скрајнута, ндлежни су на њу 

ставили непрозирну етикету: ТАБУ.  

Они желе да то питање ставе под тепих, или улепшавају. Уопште се не може 

поуздати у свакојаке анкете и статистичке податке о стању здравља грађана Србије, 

јер оне нису методолошки утемељене, и то:  што се тиче репрезентативности узорка, 

упитника, формулисаних питања, обучености анкетара, рада на терену, обраде 

упитника, извора и начина прикупљања информација. Овој тврдњи иду у прилог  

добијени статистички подаци о здрављу грађана Србије, који значајно варирају од 

извора, од аутора, јер је научна истина једна. У Србији се о здрављу грађана говори 

прибегавајући крајње умереном, анемичном академском  вокабулару –уместо 

оштрих чињеница, без длаке на језику.  

Којекакве тенденциозне анкете о стању здравља не могу замазати очи народу, 

истина се не може сакрити. Јер грађани имају очи да виде шта се дешава са њима 

самима, са њиховим сродницима, суседима, пријатељима, на радном месту, где год 



2890 
 

  

Документ број 481. 

Томислав Крсмановић: Србија, једна од ретких земаља у којој је 

онемогућена несметана употреба интернета и компјутера. 
 

Србија је једна од ретких земаља у свету, у којој се грађанима праве честе сметње у 

употреби интернета и компјутера.  

 

А о томе се не говори. 

 

То се не спроводи административном формалном забраном, него проузрокујући 

успоравања, блокаде рада, онемогућавање употреба појединих команди, стварањем 

техничких тешкоћа у употреби хардвера и софтвера, све до озбиљних кварова рачунара.  

 

И то без знања власника рачунара. 

 

То је дело задужених безбедњака, који имају приступ рачунарима грађана  преко 

провајдера, који су  у обавези да им то омогуће. 

 

Неупућени власници рачунара, уколико имају неке од оваквих тешкоћа у раду са 

њиховим рачунарима, су обично склони да их виде као  техничке неприлике. Разуме се, 

изузимајући оне који су упознати са оваквим злоупотребама. Или не могу ни да 

помисле да би им неко тако нешто чинио, не виде разлог за то. Или преплашени ћуте, 

сматрају да се томе не могу одупрети. 

 

Губе време, енергију. новац, нервирају се. 

 

Што неизмерно охрабрује починиоце. 

 

 Ретке су земље света, где су грађани тако необавештени и обеспомоћени, и не реагују, 

ћуте, као што је то у Србији. 

 

А охрабрени асоцијални деликвенти, налазећи тако ухлебљење, им често, понекад, или 

свакодневно, како кад и како моме,.из потаје загорчавају живот и са неикзмерним 

задовољством пију енергију и здравље на сламчицу. 

 

У прилогу сајт- -http://enlite.org/bela/04.doc. БЕЛА КЊИГА О СМЕТЊАМА У 

УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  .        

 

Посустала, осиромашена, остарела  и обесхрабрена Србија мора да се сама постара о 

себи и својим правима. А не да чека да то неко други уради. И да ћути. 

 

Дигнимо глас, ставимо на дневни ред безбедњаке неспособне да зараде за живот, као 

остали свет, него се лаћају оваквих прљавих задатака против својих сународника.  

 

Док њима не буду дате у руке мотике, да копају и да у зноју руку својих зараде  свој 

живот, или да ископају себи раку, Србији неће сванути. 

 

Поготову ако се зна, да је опструирање компјутера  и интернета, сам једна од безброј 

њихових рушилачких радњи. 

 



2891 
 

 

 Документ број 482. 

Томислав Крсмановић                                                                             15 мај 2015.године.  

Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 

books@eunet.rs; www.isil.org.Vikipedija; АРХИВ САНУ. 

 

 
ПОКУШАЈ  ТИХЕ  ЛИКВИДАЦИЈЕ 

Обавештавам  јавност да сам изложен ИСТИНСКОМ ЛИНЧУ, као и моји најближи 

сродници, драстичним ускраћивањима мојих законских права, што се тиче личне 

безбедности и имовинске сигурности, свакодневним претњама, провокацијама, 

узнемиравањима и застрашивањима. Што поприма одличја вишегодишње несносне и 

по здравље разорне  тортуре. 

А што се састоји:                                                                                                                                    

-већ 21 годину водим судски спор за накнаду штете, мој захтев је неосновано одбио и 

Уставни суд Србије.                                                                                                                                

-Виши суд притешњен чињеницама није имао куда, па ме је рехабилитовао 

2012.године.                                                                                                                                           

-Комисија за накнаду штете Министарства правде Србије је 2014.године одбила мој 

Захтев за накнаду штете који сам поднео по основу  Решења о рехабилитацији.                                                      

-потом сам се обратио Вишем суду Србије захтевом за накнаду штете позивајући се на  

Закон о рехабилитацији Србије. Поступак је у  току. 

-22 другог Априла  2000 године органи полиције су запленили моју личну и страначку  

архиву, којом приликом је дошао велики камион и однео огроман материјал, између 

осталога, неколико хиљада досијеа жалиоца,  четири хиљаде примерака нових књига, 

рукописе двадесет мојих необјављених књига, велики број личних необјављених 

научних радова, врло богату личну преписку са познатим личностима, политичарима, 

научницима, књижевницима, фотографије, драге успомене.Мени је тако отето све што 

сам стварао цео живот, то је брисање памћења, монструозан духовни злочин. Упркос 

предузетих радњи у сарадњи са адвокатом, и свих потребних законом предвиђених  

благовремених и примерених поднесака, уз очигледне  доказе и сведочења сведока, 

Први општински суд у  Београду (XИXП 2082/2000, XИX П 2083/2000) и Четврти 

општински суд у Београду растежу све до данас, архива још није враћена ( ИВ 

Општински суд Посл.бр.И-ИИИ-ИИ99/02-ВИ.цy.1361/04).  

- Полицијска управа града Београда је учестало покушавала од 2008 до 2013 године, да 

ме насилно спроведе на неограничено време у психијатријску установу затвореног 

типа, `` зато што тражи обештећење и узнемирава јавност`` 

-изложен сам перманентним, свакодневним, врло стресним и узнемиравајућим крајње 

дрским  опструкцијама у раду на моме личном рачунару. Што су  разбојнички акти који 

имају за циљ производњу свакодневног врло интензивног, и по здравље разорног  

стреса.  

-путем телефона, или на моју емајл адресу, или дрским провокацијама на јавним 

местима,су ми повремено упућиване увреде, клевете, па све до претњи смрћу, здрављу, 

од стране појединаца, или групе криминалаца. 

-саботажа мога рада у развоју туризма у мом родном крају, у Општини Љубовија, 

средњи ток Дрине, Србија.  

-- моја бивша супруга Александра Крсмановић Пешић ( 1946) економиста у пензији,   

потиче из политички прогањане породице којој је после Другог светског рата одузета 
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Документ број 483. 

 

Томислав Крсмановић: СА  ОВАКО  БОЛЕСНИМ  

СТАНОВНИШТВОМ  БИ ОДАВНО  

БАНКРОТИРАЛЕ  И  ЕКОНОМИЈЕ  

ПОЈЕДИНИХ БОГАТИХ ЗАПАДНИХ  

ДРЖАВА. Трошкови здравства опустошили  економију. 

 
Добро су познати подаци о врло лошем здравственом стању становника Србије. 

Србија је по негативним зравственим показатељима у  врху европске, а понекад и 

светске лествице: што се тиче морбидитета ( стопе обољевања), морталитете ( стопе 

умирања), саобраћајних удеса, свакојаких несретних случајева, трауматизама. Она 

је у врху и по броју инвалидских и старосних пензионера; демографи и поједини 

лекари спомињу застрашујуће бројке абортуса, кажу: читаве Србије су деценијама 

друштвене распамећености и небриге отишле под нож гинеколога. А шта рећи о 

раширености дроге, алкохолизма, пушења, о лошој исхрани, лошим животним 

навикама штетним по здравље, о душевном здрављу нације и младих, о сиромаштву? 

Овоме треба додати белу кугу, старење популације, Србија копни. 

 

Са једне стране имамо огроман, свакодневно све већи бро болесних и унесрећених, 

којима је потребна хитна и квалитетна медицинска нега.  

 

А са друге стране, су наше здравствене установе  и потенцијали који су крајње 

недовољни, што се тиче броја болница, болничких кревета, лекара и медицинског 

особља, опремљености медицинским апаратима и инструментима, лекова, исхране, 

хигијене, болничког  конфора.   

 

Сиромашна држава нема више новца. А болесних све више ! 

 

Једноставно, здравствени капацитети су одавно постали крајње недовољни, наше 

здравство је се загушило, истински одавно пукло, на прегледе се чека дуго, до места 

у болницама се долази тешко. А и ако се добије место у болници, болничка нега није 

она каква би требала да буде; нажалост, иако је огромна већина наших лекара 

стручна и савесна, верна Хипократовој заклетви, има их који то нису, широко су се 

одомаћили  поклони и мито. Ако нема стимулације, онда болесник понекад може 

бити лишен не само људског, него и стручног медицинског третмана. А то значи 

изгуби здравље или живот. 

 

Здравство је колабирало одавно, без да је то речено јавно, то се '' мудро''крило.  

 

Држава је осиромашила изнурена свим и свачим, а нарочито трошковима ''лечења''.  

 

Данас у Србији влада истинско расуло у појединим болницама и клиникама.  

 

Болесници и становници су изгубили поверење у поједине здравствене установе и 

лекаре. СПАШАВАЈ СЕ КО МОЖЕ,  КАКО ЗНА! Са свих страна се данас чује: ТЕШКО 

ЛИ СЕ ОНОМЕ КО ОДЕ У БОЛНИЦУ, ИДИ ТАМО САМО КАДА МОРАШ!  

 

ПРАВО НА КВАЛИТЕТНО ЛЕЧЕЊЕ ИМАЈУ САМО ИМУЋНИ! 

 

Овде су умесна два питања: 

1.ОТКУД КАТАСТРОФАЛНО СТАЊЕ ЗДРАВЉА НАЦИЈЕ? 

2.ЗАШТО ДРЖАВА НИЈЕ У СТАЊУ ДА ДРЖИ  КОНТРОЛУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ЗДРАВЉА И МЕДИЦИНСКЕ НЕГЕ?  
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                               Plan i program aktivnosti ,  JULI - Septembar   2014 godine.   

  

  

  

I. Zadaci  po prioritetima .     

  

- Odbrana  , telefoniranja, saop?tenja, Snaga naroda,  КОРЕНИ, Н.Јанић ,  - .   
Текстови. Телефонирање. Српске двери, Дијана. Анкета ИМИЏ. Марко Ј анковић. Дијана. Снага  
народа. Интернет. ПЦ - контакти. Накнада штете. Рехабилитација. Европски суд. Херетикус.  
Република, други часописи. Медија - књига Саге, Казнена психијатрија. Стан, храна, одећа, обућа,  
спорт, Авала. ПЦ - , Шетње у граду, Више јавно тужила штво. Срђа Цветковић. Јелена Гускова.  
Црква Раковица. Саво Јовић. Ракић СПЦ.  Википедија. Архив САНУ. УКС. Часописи. Руски дом.  
Слово љубве. Предавања. Кен.  Раскринкати .   Телеком, рачуни.   Државни органи.   
Телефонирање. Интернет. ПЦ*контакти. Накнада штет е. Рехабилитација .   
  

-  Opstrukcija PC , Internet:  Интернет.  Лични сајт.  Линкови. Милош.  Википедија.  
Википедија - Покрет за заштиту људских права. Слика - лична презентација.   Ставити слику у личну  
Википедију.   Феисбук. Твитер. Линкедин. Групе. Текстови. Преписка.  Wебс, сајтови, групе. Форум  
Људска рава. Јаху групс. Срби у свету, повезати се.   Kompjuter . Рад сваки дан. Групе, Људска  
права. Саопштења. Књиге. Феисбук, Линкедин, Преписка. Гугл.   

. - PC, Pay pal, vikipedija, Facebook, Linkedin, Twiter, drugo .   

  

- Zdravlje ,   ,  ,    
Шума, тегићи, храна, Авала.Храна, риба. Наочаре. Ада.       - 
н.  Krivi?na prijava zdravlje.   Стан. Соковник.  

кти.    Базен.  Авала. Горње Кошље   .   

Krivi?na prijava zdravlje.  НОВА Широка акција. Медицински иењеринг. Црна књига о  
здрављу. Шта је било са ранијим поднесцима? Прегледати?    Шетња.Тегићи. Авала ,  
?uma, hrana . rekreacija, federi,,   zimovanje.  Групс на  
интернету.Интернет.Медија.Феисбук.Састанци код Милића. Доктор Влада Љубичић. Доктор Раде  
Ковачевић. Одељење за надзор рада судова. НВО, обавестити.Заштита.Равноправност.Обавестити  
све.Државни органи.Омбудсмани. Рећи свима. Телефонирање. Кен, Петиција. Рекреација.  .  

со.     o.   

ZDRAVLJE BORBA:saopstenja, list,bela knjiga,letak,plakat,  

med.deklaracija, ostetni zhtev,Nezavisni sindikat lrekara,Odbor za d  e,  

med fakulteta Bgd,SLD,med, odbori stranaka, zlouipotreba spsihijatrije u  

pol;., svrhe,medjunarodne organizacije,u zemlji,raportb o stanju u  

zdravtstvu,stampa, medija,telefoniranja,poznanici price,tribine,  

mitinzi,kriv prijave, hag,who,ucestvovanje na tr ibinama,sveti ratisil,pc,   

  
  

-   Стан.  . Тераса. Подрум. Шпорет, Мићо Слијепчевић..Бубе у стану, Панто Савић.  

Тераса - постељина. Проветравање. Регистратор.  Т епих чистити, усисивач, купатило,  

паркет, под кухиња, плакар, прозори, намештај, дугови.  Подрум, брава.  
Д oterati,podrum,  terasa,  masina za pranje vesa, sporet, stalaze.     
  

- Рекреација . Разонода.  Читати књиге. Радио. ТВ.  Предавања. Биоскопи.  Позориште.  
Концерти. Посете. Сусрети. Родбина. Википедија - проучавати. Усавршавати се лично.  Kondicija - 
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Документ број 485. 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ                                                                             7П-358/15 

 

 

ТУЖИЛАЦ: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, 11090, Раковица, Београд, Станка 

Пауновића 70. 

 

ТУЖЕНИ: РЕПУБЛИКА СРБИЈА  коју заступа Републичко јавно правобранилаштво, 

Београд, ул. Немањина бр. 22-26 

 

 

ОДГОВОР НА ДОПИС ЗАМЕНИКА ДРЖАВНОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА. ( Бр ој П-2818/15. 03.06.2015), 

 
 

Заменик државног правобраниоца није уопште ни прочитала податке из Тужбе 

тужиоца, јер тврди да тужилац није поступио по процедури  која је регулисана чланом 

27 и 28 Закона о рехабилитацији, да се није обраћао захтевом Комисији за 

рехабилитационо обештећење  

 

Тужилац је након рехабилитације поднео Захтев за рехабилитационо обештећење 

Министарству правде РС, Комисији за рехабилитацио обештећење дана 

06.03.2014.године, али је исти био одбијен 27 октобра 2014.године.  

 

Докази:приложени у Тужби Вишем суду у Београду дана 2.03.2015.године: 

 Захтев за рехабилитационо обештећење Министарству правде РС, Комисији за 

рехабилитацио обештећење поднет дана 06.03.204.године. 

-Одговор Министарства правде од 27.10.2014.год.  

 

На сличан начин, олако и неаргументовано законски заступник тужене оспорава основ 

и висину тужбеног захтева: 

- јер се захтев тужиоца за накнада штете за одузету литературу , не може довести 

у везу са разлозима рехабилитације, обзиром да је одузимање извршено дана 

2.04.2000.године, а лице је рехабилитовано на основу  решења Уп-бр-1613/77 од 

1.9.1977. године и Уп-49/82 од 17.03.1983.године 

-такође тужилац неосновано тражи надокнаду за трошкове судских поступака које је 

водио од 1994 до 2013 године, а који се не односе на поступке и решења која су била 

предмет рехабилитације. 

 

Решењем о рехабилитацији су оглашена ништавим, то јест незаконитим, два кључна 

решења: Судије за прекршаје општине Раковица Уп.бр.1613/77 од 1.09.1977. године 

којим је подносилац захтева био оглашен неурачунљивим због вербалног деликта, и 

пресуда Судије за прекршаје општине Стари град у Београду Уп.бр. 49/82 од 

17.03.1983.године, којом је кажњен због вербалног деликта.  

 

У овоме смислу је деловао и Налаз Судско-психијатријског одбора Медицинског 

факултета из Београда из 1982.године, којим је подносилац овога захтева оглашен као 

`` урачунљив``, јер је истим судски анулирана дијагноза Завода за ментално здравље из 

Београда, из 1973.године`` параноидна шизофренија-неурачунљив``. А која је била 

судски основ за његову насилну хоспитализацију у П.Б. `` Лаза Лазаревић``, у Београду, 
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Tomislav Krsmanović 

Mob.tel.064-3095176. 

Books@eunet.rs 

 

 

Gospodin Lazar  Ţolt, profesor  

Filozofski fakultet u Novom Sadu. 

 

Poštovani gospodine Ţolt, 

 

Rado se sećam naše saradnje u Sociološkom pregledu, i naţalost neostvarene namere da 

dodjete na Drinu, što sam ja iskreno ţeleo, zbog nečega se to nije ostvarilo. 

 

Ovoga puta  sam slobodan da Vam se obratim povodom gospodje Meril Gregorian, vrlo 

valjanе osobe ( 46)  sve same desetke. najbolji student. sada brani doktorat na Fakultetu 

političkih nauka.u Beogradu. Ima mali problem, treba da dost avi do 15 ovoga meseca dokaze 

da je napisala najmanje 3 knjige ( napisala je 5 ), i da je objavila najmanje tri članka u 

časopisima, objavila je nekoliko, ali je njen mentor prihvat io samo tekst u Heretikusu, naveo 

je da je prihvatljiv  i Sociološki pregled, ostali časopisi ne.  

 

Sociološkom pregledu u Novom Sadu, na emajl adresu dusanrist@gmail.com je pre par dana 

(pribliţno) prosledila njene radove TEORIJA IGARA I KORUPCIJA i PRAVA ŢENA POD 

SVETLOM ISLAMA, koje ocenjuju kao vrlo stručne, izvolite videti ove članke u atačmentu, 

kao i njenu kratku Biografiju Isto je prosledila i časopisu RELIGIJA I TOLERANCIJA, na 

email adresu-zoricakuburovic@gmail.com , Novi Sad. Ona Vas usrdno moli ako bi mogli da 

pospešite objektivnu procenu , te da TEORIJA IGARA I KORUPCIJA ( Prava ţena pod 

islamom objavljuje Heretikus)  bude objavljen u nekom od sledećih brojeva Sociološkog 

pregleda , ili časopisa čiji ste vi aktuelno urednik, ili negde gde je prihvatljivo?. I još nešto, je 

slobodna da Vas zamoli, da u eventualno potvrdnom slučaju, da joj blagovremeno dostavite 

potvrdu da će biti objavljen, da ona moţe na vreme da dostavi Komisiji za odbranu doktorata? 

Čime bi podrţali ovu mladu nadarenu ţenu i pomogli joj da ostvari bolji ţivot?. 

 

Izvinjavam se ukoliko Vas ova poruka opterećuje, ali verujte mi,  radi se o izuzetnoj osobi, a 

koja se nalazi u spletu neprilika, obvako čineći bih hteo da joj pomognem da što pre odbrani 

doktorat i zasnuje radni odnos koji joj je obećan, A sada je bez posla i stalne plate. 

 

Do tada Vas srdačn o pozdravljam i ţelim Vam sve najbolje. 

 

Tomislav Krsmanović 

 

 



2896 
 

 

Документ број 486. 



2897 
 

 

Документ број 487. 

Томислав Крсмановић:  СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У С РБИЈИ.  

Данас се у Србији људска права крше више него икада, јасан доказ за ову тврдњу је да 

осиромашени, изнурени, остарели и са свих страна злостављани и понижавани грађани 

Србије умиру превремено. Србија је облепљена читуљама, копни.  

Европски суд у Стразбуру је усвојио за десет година само 100 жалби из Србије, као 

оправдане, а милиони су обесправљени. Према Министарству правде око 800.000 

поднесака чаме нерешени годинама, неки и деценијама у архивама  судова, што је 

драстична повреда права на разуман рок заштићеног Конвенцијом Европског суда у 

Стразбуру. А где су остала права?  
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Чиме бивају охрабрене  неправичне и корумпиране судије.  

Србија нестаје, данас је горе него ли раније, а њу споља хвале да је земља која 

напредује на свим сегментима људских права. 

Овакве  изјаве не чини добро Србији. Супротно томе, враћају је уназад. у мрак  

Имамо право на обејктивну  анализу и одбрану  наших националних и личних 

интереса, наша намера није да се конфронтирамо са међународном заједницом, него да 

се спашавамо кроз договор са њима. 

Нажалост, се спроводи по Србију и њен народ злокобни пројекат цементирања 

STATUS QUO, опстанка и ревитализације свих оних криминогених структура које су 

Србију довеле у садашњу националну трагедију. На делу је исгинска злоупотреба 

новопечених `` мудрих`` транзиционих капиталиста, виновника: нека се све чини да се 

они незаконито богате, њима дошаптавају из гео-окружења  да  народ треба 

обеспомоћити, да се не побуни, да би они тако опстали и сачували STATUS QUO .  

Србију отуда краткоталасни тајкуни  из потаје намерно економски руинирају и 

подмуко јој слабе виталност,  јер им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично 

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

ПРИВАТИЗОВАТИ  ЗА  БАГАТЕЛУ ДА  ПЉАЧКАЈУ  НЕМОЋНЕ  ГРАЂАНЕ, ДА  

СПРЕЧЕ  ОНЕ  КОЈИ  ИХ   МОГУ  ТУЖИТИ  ЗА  НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ  

РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,  ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН  

ОТПОР. 

 ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК  статус qуо. 

 Народ Србије, њени патриоти, интелектуалци, поштени политичари, САНУ, СПЦ, 

Универзитет, многе НВО, Медија, листом наша Дијаспора у САД и Западној 

хемисфери, и поштени  интелектуалци из западних земаља поручују: зар острашћени и 

површни ТАЈКУНИ не опажају да СУ НСТРУМЕНТАЛИЗОВАНИ  ДА ТАКО  

ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ,  да не може да привређује и да се оплођава? 

Уколико овај мрачњачки пројекат не предупредимо, Србија ће постати резерват 

распамећених домаћих криминалаца и дивљих племена која надиру, и која ће убрзано 

потискивати већински народ. Не дозволимо националну трагедију, и дефиниивно 

претварање Србије у слепо црево, Краљевство корупције , безакоња и вечитог ропства. 

Спас је у завођењу институција правне државе у Србији.  

Такви треба да уђемо у ЕУ. 

Овога пута Вас обавештавам о повреди мога права на употребу компјутера и 

интернета. У прилогу ниже Кривична пријава.  

 

Документ број 488. 
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                         ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ.                                                 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Подносилац   Кривичне  пријаве: ТОМИСЛАВ   КРСМАНОВИЋ,  из    Београда, 

Станка Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских 

права 

Окривљени: МУП Србије због кривичних  дела: 

Оштећење рачунарских података и програма  

Прављење и уношење рачунарских вируса  

Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској 

обради података  

Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи  

Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже  

Злоупотреба службеног положаја 

Органи МУП-а  Србије чине даље наведене кривичне радње, што траје дуги низ 

година, прецизно од 1998.године, од када подносилац кривичне пријаве поседује лични 

рачунар, уз повремена умањења опсега и интензитета инкриминисаних дела , а што  се 

састоји у:  

- повремено, некад сваких неколико минута, се апарат укочи, мора да буде ресетован-

тако велики број пута дневно. 

-у блокирању употребе појединих програма 

-онемогућавању нарезивања дискова, подносилац пријаве је писац књига у 

електронској верзији,  

-изненадно бесповратно нестане десетине хиљада порука из Инбокса. Или на хиљаде 

фајлова из Wорда. 

.-бесповратно нестајање делова рукописа појединих његових књига (он је писац) 

-изненадно, бесповратно пражњење флешова  са драгоценим подацима 

--изненадно нестајање написаних редова, те је принуђен да све сваких неколико минута 

снима на флешу 

-нестајање делова написаних књига, претумбавање написаних поглавља, нестајање 

снимљених скенираних докумената 

-изненадно пуцање монитора и појединих компоненти хардвера.  



2900 
 

-спречавање приступу и дискусијама на јаху групама, и друштвеним мрежама 

.-данас се за писање користи рачунар. Писање његових књига се дешава у специјалним 

околностима, његова концентрација је због тога јако ослабила, био је изложен тешким 

искушењима, врло интензивним нервирањима,  сталним упадима  у систем, кочењима 

апарата, изненадним застојима, свакојаким неприликама са фонтом, појединим 

програмима и фајловима, успоравања операција, споро отварање програма. Нестајала 

су читава поглавља, наједном  би се све измешало, 

-слање вируса,  итд. 

Од 1998.године, подносилац пријаве је куповао нове рачунаре , или дограђивао 

модерније компоненте, његов компјутер су прегледали овлашћени стручњаци за рад са 

рачунарима, установивши да је исправан, изразивши стручно становиште да је то дело 

стручних хакера. 

Упркос свега, и бројних обраћања органима МУП-а,  сметње у раду су се перманентно 

и драстично настављале. А МУП, нити надлежни државни органи, му никада нису 

одговорили ни на један његов поднесак,  на шта су обавезни по закону. 

Подносилац пријаве је у претходном периоду био од појединаца из СУП-а, МУП-а 

Србије , још увек на позицијама, лажно оквалификован да је ` агент на списку ЦИА``, 

`` издајник и страни плаћеник``.Те се може претпоставити да иза ових злоупотреба 

стоје управо они исти,  који су подносиоца пријаве више пута хапсили, смештали га у 

психијатријску установу,  покушали убиство 19 септембра 1997. године, тортурисали 

га и физички се обрачунавали са њим, од 2008 до 2013 године у више наврата 

покушали да га трајно изолују у специјалну психијатријску болницу априла 2000. 

године запленили архиву Покрета за заштиту људских права и рукописе 20 његових 

необјављених књига, опасно  прогонили његове блиске сроднике,  лишили га права на 

његов стан, дискриминисали га на радном месту и блатили његов углед у јавности и 

кршили друга његова законска права. Подносилац пријаве је рехабилитован  Решењем 

Вишег суда у Београду Рех.бр. 82/10 од 13.12.2012 као жртва вербалног деликта и 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, са правом на накнаду штете. Писац је 

више књига, и носилац престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial 

Award ( www.isil.org) ,додељеног њему у Парламенту Данске у Копенхагену марта 

1999,године, и других међуна родних признања. Мајци подносиоца пријаве покојној 

Зорки Крсмановић (1913-2002,  девојачко презиме Поповић), из Братунца Сребренице, 

маљем су усташки фратри убили рођеног брата и ујака у Јасеновцу на Светога Саву 

јануара 1932.године , његови сродници су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су 

поклале двадесетак сродника за време  Другог светског рата, а неке и 1990-их година у 

Источној Босни, њега је крајем 1980-их година у Београду хапсио лично Насер Орић, 

онда сарадник СУП-а. 

Што годинама проузрокује неизмеран стрес, губитак времена, енергије и новца, руши 

здравље и угрожава  му живот и опстанак, и драстично сакати литерарни стил и 

књижевну вредност написаних књига, јер је писац. Ради се о политичкој омрази, 

истинској фундаменталистичкој предрасуди,  која се пренела из претходног периода. 

подносилац пријаве је од појединих данашњих врхунских властодржаца био јануара 

1999.године, као што је поменуто, преко мас медија оптужен да је агент ЦИА, а то вуче 
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корене и од раније ,након тога је био изложен истинском линчу, све до покушаја 

убиства. 

Ти исти починиоци су данас на страни западних држава, за шта их он не оптужује, али 

се пита, ако су га тада оптуживали да је агент ЦИА, а они су се сада сврстали тамо, у 

чему је ствар? Очигледно су им се помешали лончићи, њихова мрачна потсвест је 

очигледно у сукобу са њиховом немирном свешћу и савешћу, ако је уопште имају. 

Прости људи кажу: Што дикла то навикла, а психијатрти имају дијагнозу –MULTIPLE 

PERSONALITY  DESORDER. У њиховим личностма је хаос, раније вишегодишње 

ригидне навике опстају као стврднути челични блокови, боре се са новим блоковима у 

личностима. ,`` Самоуправне `` личности  у њима, у мени виде `` агент ЦИА` , а нове `` 

мондијалистичке` компоненте њихових личности нису толико политички поуздане, 

њихов супер его није у стању да спречи њихову ранију омразу према мени. Они се 

плаше самих себе. Они индоктринирају и млађе кадрове колеге.  Ако они узрујано и 

погрешно процењују да је он због нечега у немилости водеће светске силе САД, он је  

марта 1999.године у Копенхагену у Парламенту Данске, добио значајно америчко 

признање BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD, www.isil.org, у заштиту његових права 

државним органима Србије су се обраћали високи амерички званичници. 

Да ли ускраћују сада његова права они који су за време Другог светског рата поклали 

тридесетак сродника његове  мајке у Сребреници, они безверници које су нахушкавали 

да два најближа сродника мајке на Светог Саву јануара а 1932.године  у Јасеновцу 

окупају у леденој Сави,да би их по изласку из реке на њих насрнули  маљевима у главу 

( да би  и њих  на крају поубијали), његови су за време Другог светског рата спашавали 

жртве Холокауста. 

Такође доставља јавном тужилаштву документоване доказе да .су надлежни органи 

СУП-а, односно МУП-а Србије, подносиоцу ове кривичне пријаве, још пре почетка 

употребе компјутера, заплењивали учестало преписку са подацима о кршењима 

људских права у земљи и поглавља његових књига о геноциду над Србима у Другом 

светском рату, запленили примерке листа ЉУДСКА ПРАВА, рукописе његових 

необјављених књига, ометали у употреби телефона, касније факса. 

Докази:  

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

сведока и стручњака, .http://enlite.org/bela/03.doc. за време од 1974 до данас, 

укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке,  искључење телефона, 

сметње у употреби факса. 

Овако чинећи наведени органи МУП-а су починили наведена кривична дела  

Подносилац кривичне пријаве захтева од Јавног тужиоца да поступи по Закону, 

провери овде нанете наводе, и кривце казни по закону.Моли  ургентан  третман  јер 

починиоци испољавају намеру да наведене деликте наставе. 

Анекс: на линковима су рукописи пет његових  књига ( која се сада преводи у САД), 

све што је речено у овој Кривичној пријави се види из књига на линковима, 

укључујући Други светски- рат, жртве, и поступке Насера О рића, као и хронологију 

опструкција од стране орана поли ције: 
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--Сага о ..ићима Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА-http://enlite.org/sage/1.doc. 

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

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

ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ---http://enlite.org/sage/3.pdf. Сага о 

.... ићима Том 4, PUZZLE- ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСKИХ НАРОДА---

http://enlite.org/sage/4.pdf. 

 

Дпкумент брпј  488 А. 

 

Дпкумент брпј 488 Б. 
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Дпкумент б рпј 489. 

.``Коста Димитријевић: Томислав Крсмановић-српски Карл Уве Кнаусгард; 
или Карл Уве Кнаусгард -норвешки Томислав Крсмановић? Тпмислав 

Крсманпвић је у свпме аутпбипграфскпм рпману Сага п ...ићима, кпји ппкрива време пд 
1930-дп 2014.гпдине, кпји је пн ппчеп да пише и публикује пд 1998.гпдине, птвприп свпју 
душу, и на скпрп 3.000 страна у шест тпмпва пписап свпј живпт. Ставип је пппрп 
искренп цеп свпј живпт на хартију, пн дпстпјанственп изнпси п себи врлп шкакљиве 
ппјединпсти, пд кпјих би се ппнеки на први ппглед ппстидели, а пн се оима истински 
ппнпси. Например, лудница је једа пд централних Крсманпвићевих тема. Он нас впди пд 
времена најранијег детиоства крпз хапс и трагику Другпг светскпг рата, пптпои 
друштвени експеримент крпз прпклампваоа титпизма кап трећег пута- па све дп 
данашоих дана. Једна пд непбичнпсти пвпг аутпбипграфскпг рпмана је не самп брпј 



2904 
 

страна, негп и ликпва, кпјих има пкп 1.000, са пуним именима и презименима. Дпгађаји су 
ппнекад крајое чудни, а уствари су сви заредпм аутентични. У гпроем наслпву се 
сппмиое име чувенпг нпрвешкпг писца Карла Уве Кнаусгарда, најкпнтрпверзнијег писца 
данашоице, кпји се прпславип у свету рпманпм Мпја бпрба, кпји такп непбичнп, 
упадљивп, пптсећа пп свпјпј литерарнпј кпнцепцији на Крсманпвићеву Сагу п .. ићима. И 
Кнаусгардпва сага има шест тпмпва и некпликп хиљада страна, хиљаду аутентичних 
ликпва, у кпјпј пише о свом животу, огољено и болно искрено, као и Крсмановић, о 

некпликп пптужби за клевету и претои смрћу, сппмиое честп лудницу, исппведа се п 
развпду брака, прекиду кпмуникације с више пд ппла свпје ппрпдице. Без устручаваоа, 
прегпрелп, кап и Крсманпвић, се изјашоава п најшкакљивијим живптним темама. Сеп је 
једне фебруарске нпћи 2008. гпдине ( 10 гпдина ппсле Крсманпвића), и ппчеп неумпрнп да 
пише, пп 20 страница дневнп, п себи и људима у свпм пкружеоу, кпјима чак ни имена 
није прпменип, пгпљенп, бруталнп искренп. Баш га брига шта ће п оему други да 
причају. Важнп је да каже пнп штп му лежи на срцу. Пппут свпга двпјника из Србије. 
Изгледа да су крпз оега прпгпвприли и мнпги други. Он је ппстап најчитанији писац у 
Нпрвешкпј, и стекап статус најкпнтрпверзнијег писца данашоице. Да ли је пн 
прпбуђена савест данашоице? Кап и Крсманпвић?  

Крсмановићеви необични и инспиративни текстови у електронској верзији су још крајем 

1990-их година, дакле, скоро десетак година пре сензационалне књиге Моја борба Карла 

Кнаусгарда кружили интернетом по целој планети, стизали су и у Норвешку. Објавио је у 

писаном ( штампаном) облику први део ових дневничких 3  
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записа са називом ``Дрински рашомон`` још 2003.године, који покрива време од 1930 до 

1934.године ( Сфаирос, Београд, 2003.година, ISBN 86-7612-010-2), која је послата у многе 

земље света, и у Норвешку. Познато је да је сличних ``сага`` , или историја породица, било 

у светској књижевности, рецимо Золини Ругон Маказо, Тибо, Роже Мартин ди Гара, 

укључујући и ``Хронике породице Паскије`` Жоржа Дијамела, кога сам упознао преко свога 

професора-пријатеља Рашка Димитријевића, који је његов преводилац. Али су то ипак 

далеко мање слична књижевна дела сагама Кнаусгарда и Крсмановића. Ова прича о 

Крсмановићу и Карлу Увеу Кнаусгарду, уколико се установи да она има чињеничну основу, 

би могла имати паралелу са тужном судбином старца Сантјага, јунака Хемингвејовог 

романа Старац и море. Није хтео да призна да због његових година није кадар да упеца 

велику рибу, па се отиснуо на море, и упецао већу рибу него што су други рибари могли. Он 

је успео да се избори са рибом, али не и са ајкулама, које су му оглодале рибу, старац је у 

луку довезао само њен костур. Крсмановић се појавио са његовом концепцијски 

јединственом Сагом, још пре петнаестак година, дакле много пре Карла Увеа Кнаусгарда, 

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

правда спора, али ипак достижна? Видећемо шта ће бити са његовом Сагом? Да ли ће он 

победити ајкуле? Јављају му из Америке да је његова књига врло, врло импресивна. Да 

желе да је тамо објаве! Крсмановић је врло скроман јавни делатник, ову његову Сагу 

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

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

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

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

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

делимичном сузбијање исте. Успео је да изгура стену, да се испне на високи гребен, и да 

тамо високо завијори заставу победе.. Он је добио и значајна међународна признања. А у 

земљи ниједно. У свом зрелом добу ухватио се управо у коштац са изазовом 

аутобиографског романа. За тако нешто мотивисала су га сигурно два разлога: први је, 

што је живео у једном бурном времену; други, што је и сам био захваћен том буром, било 

као „сламка― којом се играју вихори историје и воља политичких моћника, било као 

свестан и одговоран појединац који се таквим силама супротставља. .  

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

преплићу са историјом, од почетка романа он дословно бежи од историје, али она га не 

пушта. Други светски рат, убиства 30 његових сродника, Јасеновац, Холокауст, био је 

сведок и очевидац клања, као мало дете ( роћен 1936.године) је безазлено сретао немачке 

официре, усташе, домобране, партизане и четнике, и као 4  
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петогодишње дете је септембра 1931.године, у планинама Западне Србије био лично, на 

неколико метара близу Тита. Долазећи комунистички експеримент описан у роману врви 

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

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

политичке дискриминације у школи, за време служења војног рока ( 1963-1963), у 

професији..... Охолост осионих властодржаца је достигла своју невиђену ароганцију и 

суровост, био је смештен због вербалног деликта у лудницу 1974.године, проглашен 

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

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

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

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

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

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

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

обештећење``( судски поступак почео 1993.године, траје до данашњих дана-2014.године), 

лупали на врата његовог стана, претили му лудачком кошуљом и дефинитивном 

изолацијом у психијатријски азилум затвореног типа, ометали у употреби компјутера и 

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

граду Белгије од 1964 до 1973.године ( Том 3- РОМАН О БРИСЕЛУ), у седишту ЕУ, Нато, 

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

раљама свакојаких тајних служби, међу политичким емигрантима бомбашима, 

шпијунима, убицама политичких емиграната, југовићима провалницима банки, албанским 

макроима и подводачима незаштићених балканских жена. Дружио се са познатим 

светским државницима, глумцима, научницима, писцима. У његовим списима Крсмановић 

се у неколико наврата враћа на Кафкиног Јозефа К. из романа "Процес" , долази до 

спознаје да је његова судбина тако слична судбини Јозефа К. .Јозеф К. је био оптужен а 

да ни сам није знао за шта,. бранио се како је могао и умео, схватио је да не може да се 

одбрани, јер нема од чега. Није успео да се одбрани од судске смртне пресуде. Крсмановић 

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

претворили су га невиног у непријатеља, хтели су његовим примером да заплашују друге. 

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

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

наслаге тамних мемљивих векова? Поред садржајног богатства којим нас аутора засипа, 

текст одликује допадљив и сликовит стил, који читаоца држи прикованог за штиво, а 

дело сварљивим у једном даху. Овај дневник задире у главне вишевековне, узроке и корене, а 

то је разумевање феномена балканизације. 6  
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Њега и мене веже та заједничка нит: деценијски ангажман против политичке репресије. 

И због тога постоји мој интерес за његове мемоаре.  

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

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

би се слично проговорило као данас о Кнаусгарду.  

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

затворена скоро сва медија и часописи.  

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

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

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

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

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

изанђалим писаћим машинама, и под врло стресним дуготрајним опструирањима рада на 

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

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

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

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

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

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

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

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

дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова. 

Он саопштава да би нестајала читава поглавља, велики делови књига, наједном би се сва 

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

врло често, перманентно, убитачно упорно, Аутор није имао потребан мир и 

опуштеност, нити праву инспирацију, да се преда својим тананим мислима и емоцијама, 

да их смирено преточи у најбољи избор речи, да све то стилски дотера. Уместо 

концентрације и инспирације, мозак би болно кочили нервоза, бес, губитак концентрације, 

болна психосоматика- уместо опуштености која рађа питак и допадљив литерарни стил, 

у глави писца би настајали хаос и метеж..  

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

и подмукло обезвређивана..  

Где је овде слобода литерарног стваралаштва?  

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

необичне књиге? То ће и време показати? .  

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

Тврди да у Србији постоје сувшни људи. 7  



2908 
 

Добио је 1999.године у Парламенту Данске у Копенхагену Данске престижно признање 

ИСИЛ-а Сан Франциско, BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( www.isil.org), Стекао је 

велику популарност у светском либертаријанском покрету који предводи ИСИЛ, јер је 

успешно публиковао либертаријанске књиге на осам балканских језика ( Авантуре 

Џонатана Галибла аутора професора Кена Скуланда, Исцељење нашег света који је 

написала позната америчка научница др. Мери Руварт, Капитализам за децу Карла Хеса, 

и друге)  

Нпсилац је јпш неких мећунарпдних признаоа.`` 

 

Дпкумент брпј 490. 

Децембар 2014.године.  СУДИЈЕ  ДВАДЕСЕТ  ДВЕ  ГПДИНЕ  ЗЛПСТАВЉАЈУ  ПРЕДСЕДНИКА  
ППКРЕТА ЗА  ЗАЩТИТУ ЉУДСКИХ  ПРАВА. ТПМИСЛАВА КРСМАНПВИЋА.  

Да ли је  се корумпирано и неправично судство  Србију непоправљиво закотрљало  

низ  окомити  руб провалије.? 

ПРЕСУДПМ 7 П 348/2014  пд 29.децембра 2014.гпдине, Вищи суд у Бепграду у парници 

тужипца Тпмислава Крсманпвића, председника Ппкрета за защтиту људских права,  прптив 

тужене Републике Србије, ради захтеванпг рехабилитаципнпг пбещтећеоа, вреднпст сппра 

6.000.000, пп динара, је дана 29.12.2014.гпдине, пбавезап тужену Републику Србију, да 

тужипцу Тпмиславу Крсманпвићу на име накнаде нематеријалнео щтете исплати 40.000,пп 

динара, без права на накнаду материјалне щтете. 

Вище пд ппла века, пд 1971 гпдине,  сам бип прпгаоан, смещтан у луднице збпг вербалнпг 

ненасилнпг деликта, судски  прпглащаван  неурашунљивим, щтп је на велика звпна пглащаванп 

у мас медијима, бип сам притваран, злпстављан. Растураое ппрпдице  и брака, гангстерскп 

пдузимаое рпдитељскпг стана кпји  вреди 80.000, пп евра, са пбразлпжеоем ``да ће у оему 

пкупљати дисиденте``,  изгпни са раднпг места, физишки пбрашуни, ппкущај убиства 

1997.гпдине,  заплена рукпписа 20 непбјављених коига 2000.гпдине, птимашина странашке 

архиве, заплена 2.000 примерака неппдпбних коига- тп је мпја деценијска свакидащоица. Пд 

2008 дп 2013 гпдине сам бип ппд ппсадпм Пплицијске управе у Бепграду, кпји су дплазили на 

врата, лупали  са марицама и амбулантним кплима, да ме насилнп сместе у лудницу на 

непдређенп  време `` затп щтп тражи пщтету``, систематски сам пнемпгућаван да радим на 

лишнпм рашунару итд. 

Рещеоем Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине , сам 

рехабилитпван, кап вищедеценијска жртва вербалнпг деликта и злпупптребе  психијат рије у 

пплитишке сврхе, пплитишких прпгпна и тещких тпртура, са правпм на накнаду материјалне и 

нематеријалне щтете. 

Мени се Вищи суд пптсмехнуп  цинишнп  ми дпделивщи 40.000, пп динара накнаде за нанете 

щтете,  за вищедеценијскп унищтаваое пукпг живпта и мпјих ближоих, а тај исти суд нареди 

да се исплате хиљаде евра оихпвим људима, збпг једне једине увредљиве реши, или щтп га је 

пгребала  машка?  
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Хрпнплпщки: Пбратип сам се  пвим ппвпдпм Првпм ппщтинскпм суду у Бепграду Тужбпм за 

накнаду щтете дана 28.4.1993 гпдине, прптив Републике Србије и Републике Југпславије   

Накпн рефпрме правпсуђа предмет је дат у надлежнпст Вищем суду  у Бепграду  

П.бр.2228/2010, кпји је мпју нпву тужбу пд 12.10.2010 пдбип 17.11.2010 гпдине. Мпја Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду на пресуду Вищег суда П.бр. 2228/2010 пд 17.11.2010 гпдине је 

ппднета 03.02.2011 гпдине. Апелаципни суд у Бепграду  је дана 13.12. 2012 гпдине дпнеп 

пдбијајућу пресуду. Ревизија Врхпвнпм касаципнпм суду прптив Пресуде Апелаципнпг суда у 

Бепграду Гж.бр.1321/11 пд 13.12.20011 гпдине, је ппднета дана 01.03.2012 гпдин, пдбијена пд 

стране Врхпвнпг касаципнпг суда Рев 386/12.гпдине дана 04.07.2012 гпдине. Дана 1.10.2012 

гпдине сам се пбратип Уставнпм жалбпм Уставнпм суду Србије, кпји је 16 септембра 

2013.гпдине пдбип мпју уставну жалбу.  

Рещеоем  Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине, , сам 

рехабилитпван.  

Ппзивајући се на пвп Рещеое 06.03.2013.гпдине сам се пбратип Кпмисији за накнаду щтете пп 

рехабилитацији Министарства правде Србије, кпје је мпј захтев пдбилп 27.10.2013.гпдине.  

Да бих се дана 6.03.2013.гпдине пбратип Еврппскпм суду у Стразбуру, у вези Тужбе за накнаду 

щтете, ппднете 1993.гпдине, и пдбијене  рещеоем Уставнпг суда Србије, кап ппследое 

инстанце. Дана 3.12.2013.гпдине, Еврппски суд у Стразбуру је пдбип мпју жалбу кап 

непснпвану. Прилажип сам текстпве п незакпнитим ппступцима Еврппскпг суда у Стразбуру. 

Кап щтп ће се видети касније, улпжип  сам 19.2.2016.гпдине, Жалбу Апелаципнпм суду у 

Бепграду, на Пресуду Вищег суда у Бепграду пд 29.12.2014.гпдине, прекп Вищег суда у 

Бепграду. 

Свугде су мпји ппднесци пдбијани кап непснпвани у пкплнпстима кпје су даље приказане. 

Такп, накпн Рещеоа Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине, ,кпјим  

сам рехабилитпван, схпднп закпнским прпписима сам се пбратип зхтевпм за накнаду щтете 

дана 06.03.2013.гпдине Кпмисији за накнаду щтете пп рехабилитацији Министарства правде 

Србије, кпја је мпј захтев пдбила 27.10.2013.гпдине, са врлп дрским и цинишним 

пбразлпжеоем, да нисам претрпеп  никакве щтете, да нисам бип лищаван слпбпде ,да нисам  

дпставип ниједан дпказ да сам материјалну щтету кпју пптражујем заиста претрпеп.  

Истп је устврдип и Јавни правпбранилац , заступник тужене Републике Србије 

Да сам бип у вище наврата лищаван слпбпде и лищаван импвине, стпји у Рещеоу  Вищег суда у 

Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине,.суду сам дпставип званишна судска 

дпкумента п лищаваоима слпбпде и птимаоу импвине. 

Дана 3 марта 2014.гпдине сам ппднеп Тужбу за накнаду рехабилитаципне щтете Вищем суду у 

Бепграду. Вищи суд у Бепграду је Пресудпм пд 29.12.2014.гпдине, пресудип накнаду щтете пд 

40,000.пп динара. Уз иста крајое дрска и увредљива пбразлпжеоа кпја су суду ппднели 

заступник тужене и Мннистарствп правде Србије. ( није бип лищаван слпбпде, није претрпеп 

материјалну щтету)  супрптна пшигледним шиоеницама и дпказима, и здравпј лпгици. 
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Ивица Дашић актуелни министар инпстраних ппслпва,`` нпвппешени  Натп перјаник`` у  впдећпј 

трпјки у Србији, а дп јуше заклети непријатељ Натп, ЕУ и САД, свпјевременп најближи сарадник 

Слпбпдана Милпщевића,   је  саппщтип п писцу пвих редпва ,у кпминикеу Кабинета Слпбпдана 

Милпщевића пд 14 јануара 1999. гпдине `` Тпмислав Крсманпвић је издајник и страни 

плаћеник, агент ЦИА``, уз грпмпгласну ппдрщку медија, Пблаћени `` издајник и страни 

паћеник`` је дпживеп линш, ппкущај убиства, настали су истинска хајка.и упрппащћаваое 

оегпвпг живпта.  

Збпг шега сам ппднеп Кривишну пријаву Јавнпм тужипцу Бепграда  28.11.1999.гпдине, затп щтп 

медија прптивнп закпну нису пбјавила деманти..Без икаквпг пдгпвпра.  Какп сам мпгап 

пшекива ти пдгпвпр пд тадащоих нпвинара смртнп преплащених Вушићевим Закпнпм п јавнпм 

инфпрмисаоу, кпји је спрпвеп сурпв пбрашун са  свима пнима шије се писаое кпсилп са 

пплитикпм режима Слпбпдана Милпщевића. На себи сам тада псетип бплни ујед пвпг закпна. 

Данащои ` задрти Натпвци``, пндащи заклети непријатељи НАТП и ЕУ, Никплић и Дашић, на 

шелу са Вушићем,  су дпнели  Уредбу п ппсебним мерама у услпвима претое пружаним 

нападима НАТП-а, бип сам целп тп време ппд ппсадпм кап ``агент ЦИА``, ( за време шијег 

важеоа је укинут прпграм Радип Индекса[7], а затим и Радип Сенте, Кикинде, ТВ Пирпта и 

Радип Ситија у Нищу. Са каблпвских мрежа су скинути сви инпстрани ТВ канали, а земаљским 

радип и ТВ станицама је забраоенп реемитпваое инпстраних сервиса на српскпм језику.[ 

Вушић данащои `` задртти натпвац и Еврппљаин``је бип на јавнпј листи пспба кпјима је 

забраоен улазак у Еврппску унију). 

Разумети значи опростити. Обраћао сам им се учтиво,  без икаквог резултата. Мржња 

се не гаси мржњом него потпаљује.  И заслепљује разум.. Уместо да исправе  неправду 

према писцу ових редова, ова тројка на челу Србије која га је некада злостављала као `` 

агента ЦИА`, уместо да га обештете за своја злодела, наставља са лошим  навикама. 

самовлашћа и мржње.  Виши суд у Београду је по њиховој наредби , Пресудом  П 

348/2014  од 29.децембра 2014.године , одбио  мој захтев за накнаду рехабилитационе 

штете за тешке прогоне још од  1974.године. По њиховом налогу је свакодневно 

систематски опструирана употреба мога личног  рачунара... 

Не ради се самп п писцу пвих редпва. Судствп Србије је кпрумпиранп, укинути су Устав и 

закпни.   

Држава уппщте нема искрену намеру да спрпведе правишну транзицију у Србији.  Пна је 

пдлаже и гура ппд тепих, са пшигледнпм намерпм да пптражипцима истекне биплпщки век 

трајаоа, или да их изнури и да им бескрајним зашкпљицама пгади заувек да траже свпје.  

Шиме се систематски и метпдишнп, са злпм намерпм, пхрабрују  ппшинпци,  јер  сматрају да 

неће бити кажоени.  

Укпликп неправде  не буду исправљене, тиоаће злп у Србији, биће све гпре.  

 Щтп је смищљенп гураое Србије у сампсмакнуће. 

Др..Јпван Тркуља, угледни  прпфеспр Правнпг факултета у Бепграду, у шасппису ХЕРЕТИКУС  за 

правна питаоа Правнпг факултета ”.-http://www.hereticus.org/arhiva:” саппштава: Прпмене у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B#cite_note-8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.hereticus.org/arhiva
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Србији накпн 2000 гпдине нису представљале дискпнтинуитет са аутпритарнпм-

тпталитарнпм владавинпм партијске државе, на делу је рестаурација ппменутих пплуга и 

механизама аутпритарнпг ппретка : мпнпппла над финансијама, капиталпм, над државним 

и правпсудним апаратпм, над идеплпшким апаратпм, над впјнп-пплицијским кпмплекспм. 

Припадници тих елита –су впзачи и сувпзачи наше маспвне ппгибељи, кпји не виде даље пд 

свпјих усенчених фптеља и банкпвних рачуна. 

Вищи суд у Бепграду свпјпм пресудпм У име нарпда пд 29.12.2014.гпдине, је ппнизип жртве 

тещких прпгпна мпју сестру Наду, кпју су пни разприли ( 1936-2010), брата Милића ( 1939), 

сестришину Валерију ( 1971), мпга сина Милана ( 1981)  оегпву мајку Александру ( 1936). , мпје 

рпдитеље.  

Пвај суд се цинишнп пптсмева наципналнпј трагедији милипна невиних жртава. 

Вищи суд у Бепграду је дпнеп јпщ једну щупљу и срамну пресуду, кпју правници пцеоују  кап 

класишнп ретардиранп сампуправнп щарлатанствп и псипну прпвпкацију. 

На делу је срашуната пплитишка диверзија, предизбпрна ујдурма са ппврщним судијама,  пни 

кпји стпје иза исте, мене дпбрп ппзнају кап неппкплебљивпг бпрца, кпји ће се дп ппследое 

капи крви бприти за правду. Пва пресуда има за циљ да ме изазпве и усмери у бпрбу, да се 

такп стварају нпве тензије, свађе, лпще прпцене, и метеж,  да се такп уместп да се у Србији 

ствпри слпга, и да се кпнцентрищемп на приљежан рад, насупрпт тпме стварају хапс и 

пплитишка нетрпељивпст и мржоа.  

А ја сам спреман на пдбрану кпја ће ударити у срце криминализпваних сегмената  државе, . 

У истп време удружени криминал рашуна да нећу мпћи мнпгп ушинити  јер ће ме пнемпгућити 

да се пгласим на медијима, нити успети да пстварим свпје захтеве пред судпвима, да нећу 

имати ппдрщку државних пргана. Ппшинипци се не либе да ми ускрате пнп малп прпстпра на 

интернету , мпј кпмпјутер је шестп ппструиран. Излпжен сам свакпдневним атацима, судским 

ппднесцима, трпщкпвима адвпката, кппија, ппщтарине, а ппсебнп мнпгп кпщтају шесте 

интервенције прпграмера при дпвпђеоу у ред застпја на пптпунп исправнпм кпмпјутеру.  

Ппшинипци сматрају да ће ме изнурити на пвакве нашине, узети време и енергију, нарущити 

здравље јер ја имам 79 гпдина. Мпја примаоа су врлп скрпмна, у дугпвима сам, живим на 

шекпвима.  

Али у истп време ми се пружа прилика да се дефинитивнп пбрашунам са  Србијпм мрака и 

мржое, са пнима кпји су деценијама унищтавали не самп мпј живпт, и мпјих блиских, негп и 

већине грађана Србије. 

Птуда за мене нема друге алтернативе сем свакпдневне бпрбе дп ппбеде, аргументима  

никада насиљем. .Убеђен сам да ће ппбеда бити мпја . Јавнпст ће бити сведпк даље евплуције, 

јер када кажем јавнпст желим да саппщтим да тајкуни не мпгу апсплутнп угущити све мпје 

активнпсти.. 

Срампта је хитнути се не дпсегнути се! 
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Тп знају пни кпји су слишнп ппступали са мнпм јпщ у време Тита и Милпщевића,  мислим на 

пне кпји су преживели, јер су ппједини`` свемпћни`` терпристи  преминули, углавнпм 

превременп. 

Извуцимп  ппуке из прпщлпсти. Давид ће јпщ једнпм ппбедити Гплијата.  

Судствп Србије је пдавнп срущенп, јпщ пре негп щтп је Титп казап ``да судије не треба да се 

држе закпна, к`п пијан плпта``. Судствп Србије данас не ппстпји, гпре је негп ли за време 

кпмунизма, пнп је занатска радипница тајкуна.  

Актуелна власт у Србији запбилази стаое у судству `` кап кища пкп Крагујевца``, Прирпднп, јер 

дпк се не кажоавају прекрщипци, пни ће да несметанп рпбе и пљашкају пбесппмпћену Србију. 

А сущтина је управп у тпме, пбесппмпћити птппр.  

Затп стаое у судству никп не сппмиое. 

Држава се правда да нема нпвца.  А нема сирпмашније државе, а више милипнера. Држава 

је бпгата, али не оене званичне стр уктуре,  негп темељ мафијашке  државе, државнп 

бпгатствп је се изместилп у руке  нефпрмалних нпвппечених бпгаташа. А пни су такпђе 

држава. Неки пд оих су мене личнп злпстављали, уместп да ме пбештете, пни ми се свете. 

Акп држава нема нпвца, заштп пнда сада прибегавају нпвим злпделима?  

А кп ће пнда надпкнадити нпве штете кпје пни прпизвпде дан данас ширпм Србије?  

Документ број 490 А. 
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Документ број 490 Б. 
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23 децембра сам обавештен од ОУП  Раковица о предузетим мерама 

Документ број 490 В 
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Дпкумент брпј 491. 

-Јаnuar 20016.godine. Tomislav Krsmanovic :KOSOVO-LJUDSKA PRAVA UZROK  KRIZE  

Naucna istina-umesto demagogije . Lazima istice rok. ( Napisano 1999.godine, u vreme NATO 

bombardovanja Jugoslavije). 

Sta je istina, sta su cinjenice, a sta su notorne lazi? 

DokPredlazemo odrzavanje Balkanske mirovne konferencije-predlazemo Okrugli sto 

balkanskih naucnika . 

Kosovska kriza i bombardovanje SR Jugoslavije  zahtevaju  doprinos svih nas da iz  izadjemo 

iz krize i da prestane bombardovanje.  S, ovim u vezi narocito znacajan doprinos mogu dati 
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naucnici koji treba da domacoj i stranoj javnosti predstave cinjenice o uzrocima kosovske 

krize.  

Apsolutno je neprihvatljivo  sadasnje prikazivanje uzroka krize koje iskrivljuje cinjenice  i 

pausalno okrivljuje Srbe. Istina je sasvim drugacija, ona je na nasoj strani.  Ili jos bolje 

receno, treba saslusati sve upletene strane, treba omoguciti svima objektivno prikazivanje 

stvarnosti.  

Zato je nas najvazniji zadatak da na sud javnosti iznesemo naucne cinjenice. te cemo tako 

razbiti medijske dezinformacije i blokadu .  

Ovaj tekst upravo ima za zadatak da objektivno analizira uzroke krize i trazi izlaz iz krize, 

kroz  dijalog. i naucne cinjenice.  

 SAD su pocele bombardovanje Srbije i Jugoslavije 23 marta sa obrazlozenjima:  

 -da se zaustavi nasilje srpskih snaga nad kosovskim Albancima  

 -da se zaustavi etnicko cisenje Kosova  

 -dac se smanji narodna podrska S,Milosevicu  

 -da se zastiti stabilnost u regionu Balkana  

 SR Jugoslaviji je isporucen ultimatum, sto je ona odbila, i bila je odlucna da brani 

svoj suverenitet,a zbog toga je pocelo bombardovanje. Danas SR J skupo placa 

svoju zelju da cuva svoje granice i svoju nezavisnost.  

 Srbija i SR Jugoslavija tvrde da ne pribegavaju etnickom ciscenju Kosova od 

strane Albanaca, i da ne krse prava Albanaca, da se bore protiv albanskog 

terorizma i protiv  ekstremnih snaga na Kosovu , protiv secesije i ugrozavanja 

teritorijalnog integriteta jedne suverene drzave.  

   

 Politicki predstavnici kosovskih Albanaca pak sa njihove strane saopstavaju da su 

zrtve krsenja njihovih prava, da se bore za njihova nacionalna prava i interese, a 

1992 Albanci su glasali odluku da se otcepe od SRJ i ispoljili zelju da se pripoje 

Albaniji.  

 Sta je istina, sta su cinjenice? Ovim tekstom zelimo upravo da pokusamo da 

iznesemo cinjenicne podatke. Ukoliko se neko ne slaze, treba poceti suceljavanje 

misljenja, na bazi cinjenica, bez svadja i uvreda. ,svakome treba dati mogucnost da 

iskaze svoj stav.  

 Sadasnji rat u Jugoslaviji je veliko zlo koje proizvodi neizmerne materijalne i 

moralne stete, ljudske patnje i zrtve,ne samo Jugoslaviji , Albancima, Srbima, nego 

i svima upletenim stranama, ukljucujuci i NATO, susedne drzave i celu 

medjunarodnu zajednicu..  

 Zbog toga treba istrazivati puteve da se prekinu bombardovanja i da sto pre pocnu 

pregovori.,kako da se razrese svadje i konflikti.  

 Pregovori treba da budu zasnovani na naucnim cinjenicama,medjunarodnom pravu 

i univerzalnim moralnim nacelima. Samo tako postupajuci moze se doci do resenja 

prihvatljivog za sve strane..  

 Istorija balkanskih naroda je istorija prijateljstava,  ali cesto i nesporazuma i 

vekovnih ratova. Izraz"balkanizacija" je nastao upravo na Balkanu.i oznacava 

medjusobna suceljavanje i konflikte i uplitanja drugih drzava. Komunizam je samo 

osiromasio balkanske narode i jos vise povecao njihove lose procene i 

nesporazume.  
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 Umesto losih procena, predrasuda i konflikata .balkanski narodi treba da uspostave 

dijalog, da bi dosli do mira. Umesto nesporazuma i konflikata, oni treba da zive u 

zajednistvu uz uvazavanje razlika, i istrazivanje slicnosti koje su na srecu velike, i 

sto je u zajednickom interesu.  

 Umesto tribalizama i etnicizama zasnovanih na atavizmima i mitovima, umesto 

predrasuda, rec treba dati naucnicima: istoricarima, antropolozima,psiholozima, 

sociolozima, politikolozima, pravnicima. Koji bi uz pribegavanje naucnom metodu 

razresili sve ono sto opterecuje medjunacionalne odnose..  

 Zato predlazemo da se sto pre odrzi BALKANSKA MIROVNA KONFERENCIJA 

i pocnu pregovori.  

 I da se odrzi OKRUGLI STO NAUCNIKA balkanskih drzava koji bi tom prilikom 

trebali da razgovaraju na otvoren i iskren nacin. Ocigledno je da je najbolje resenje 

za sve  mir.  

 Diskutujmo, menjajmo misli, pocnimo taj proces u zajednickom interesu.  

   

 Ne treba istrazivati ko je vise kriv, ovde nema krivaca nego samo postoje zrtve.  

Svaka od strana ima svoju istinu.  

 Dalje iznosimo nasa vidjenja, ali bez pretenzija da je jedina apsolutna i definitivna 

istina -nasa istina. Pozivamo na dijalog  

  Kosovski  Albanci tvrde da su oni vecina na Kosovu, da ih ima 92 %, da imaju 

pravo da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke, da imaju pravo na samo-opredeljenje, i 

da stite njihova nacionalna prava koja im kako oni tvrde ugrozavaju Srbi. I 

izrazavaju zelju da se prikljuce Albaniji.  

 Ovoga puta se zeli baciti jedan osvrt na stavove upletenih strana:  

   

 I. ALBANSKI STAVOVI.  

 1.Pre svega je tacno da su Albanci na Kosovu vecina .Ali nije lako tacno proceniti 

koliko ih ima na Kosovu jer nisu kako treba razjasnjena sva pitanja sto se tice 

posedovanja pasosa  i drzavljanstva.  

 A sa druge strane, sadasnji udeo Albanaca na Kosovu je pre svega posledica 

vestacki stvorene demografske situacije jer je prethodni titoisticki rezim sprovodio 

politiku koja je favorizovala kosovske Albance na stetu kosovskih Srba.  

 Potrebno je znati istoriju Balkana.  

 Najbolje je rec dati istoricarima Balkana koji bi na Okruglom stolu  uz uvazavanje 

naucnih cinjenica dosli do istine, i tako nasli resenje prihvatljivo za sve upletene 

strane. Ne treba se svadjati nego sesti za sto uz medjusobno uvazavanje i 

diskutovati.  

 Juzni deo Srbije Kosovo je kolevka srpske kulture i civilizacije.  

 Kada su Sloveni dosli na Balkan u 4 i 6 veku oni su se mesali sa onim narodima 

koje su tu zatekli, ili koji su prolazili Balkanom.  

 Oni su se mesali i sa Ilirima. Poreklo Albanaca nije definitivno i precizno 

ustanovljeno, smatra se da su oni potomci drevnih Ilira.  

 U Bici na Kosovu juna 1389 Srbija je pala pod petovekovnu vladavinu Turske. 

Ova bitka je najveca nacionalna odrednica Srba, Srbi su izabrali smrt radije nego 

da promene veru. U ovoj bici srpski junak Milos Obilic je ubio turskog sultana 

Murata a poginuo je i srpski Car Lazar.  

   

 Kosovo je kolevka srpske istorije i Pravoslavnog hriscanstva, Kosovo je Srpski 

Jerusalim. Na Kosovu se nalazi 1.800 srpskih srednjevekovnih manastira,  vise od 
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74 % srpskih kulturnih i nacionalnih spomenika se nalazi upravo na Kosovu. Celo 

Kosovo je jedna srpska sveta zemlja, zemlja manastira i crkava.  

 Pre turske okupacije Kosovo je bilo srce Srbije.  

 Srbi i Crnogorci su bili na Kosovu u vecini i na pocetku ovog veka,uprkos cinjenici 

da su Srbi kao Hriscani bili 400 godina proganjani od Turaka muslimana, a 

Albanci kao muslimani su bili privilegovani. Za vreme od 4 vekova Turci su 

nahuskavali Srbe i Albance jedne protiv drugih po devizi ZAVADI PA VLADAJ, I 

ova mrznja je sirena generacijama i prenela se do danasnjih dana.  

  Kosovo je pripojeno Srbiji posle Balkanskih ratova 1912-1913 godine, kada je 

broj Srba i Albanaca bio priblizno isti.  

 Slican etnicki odnos je bio i pred  II Svetski rat..  

 Do znacajnijih poremeceja etnicke ravnoteze na Kosovu na stetu Srba je doslo u 

periodu 1931-1989 godina. Za vreme II Svetskog rata Kosovo je bilo pripojeno 

marionetskoj osovinskoj drzavi Albaniji .Za to vreme je doslo do progona i izgona 

Srba, ubijanja i naseljavanja Albanaca iz Albanije. Posle II Svetskog rata rezim 

Josipa Broza Tita koji je imao aspiracije da Narodnu Republiku Albaniju drzi pod 

svojom kontrolom, je zabranio srpskim izbeglicama da se vrate na Kosovo i 

favorizovao ih je da se tamo naseljavaju iz Albanije. Kosovski Srbi su bili izlozeni 

nasilju vecinskog albanskog stanovnistva,nasilno iseljavani u Srbiju, i nisu dobijali 

adekvatnu pravnu i policijsku zastitu. Srbi na Kosovu su bili proganjani, napadane 

su njihove crkve i manastiri, ugrozavana njihova imovina.  

 Ustavnim promenama 1973 godine Tito je Kosovu dao autonomiju cime je 

ohrabrio Albance. Komunisticka vlast je na Kosovu sprovodila neadekvatnu 

strategiju i potstakla je rivalitete. Cime je svesno,il nesvesno, doprinele sadasnjoj 

evoluciji i krizi.  

 Postoje misljenja da je Tito bio strani agent( Ruski ili zapadni).  

 Ignorisuci ove istorijske i etnicke cinjenice , pojedini albanski ekstremisticki lideri 

koji ne izvlace pouke iz istorijskih cinjenica i evolucije, pokusavaju da navode 

vodu na svoj mlin, i da jedan krajnje slozen etnicki odnos i konflikt, sa istorijskim 

korenima unazad vise stotina godina, svode na krajnje uproscavajuci nacin, na 

sadasnji etnicki odnos. I to sa ciljem da opravdaju secesiju. Cime umesto toga, 

guraju svoje sunaroidnike, i druge stanovnike Kosova u krvave medjusobne 

obracune.  

   

 Dakle, jasno je da se sadasnji odnos od 92 % Albanaca i 8 % Srba na Kosovu ne 

moze uzeti kao naucno verifikovana i validna  cinjenica za formulisanje sadasnjih 

albanskih separatistickih zahteva na Kosovu.  

 U isto vreme , je pogodan momenat da se postavi pitanje: kako , i zasto je 

dozvoljeno od strane vlasti da se stvori ovakav jedan etnicki debalans na stetu Srba 

na Kosovu?  

 2. Cinjenica je da su Albanci na neki nacin u pravu  kada kazu da su njihova prava 

ugrozena. Ali kada se ovo kaze , neizostavno se moraju uzeti u obzir i druge 

sustinske cinjenice:  

 -nisu bila u prethodnom periodu krsena samo prava kosovskih Albanaca nego i 

svih drugih etnickih grupa koje su zivele u prethodnoj SFR Jugoslaviji. Mi borci za 

ljudska prava to vrlo dobro znamo. Na slican nacin su bila krsena ljudska prava i 

drugih naroda koji su ziveli u bivsim komunistickim drzavama., ukljucujuci i 

Narodnu Republiku Albaniju Envera Hodje gde su ljudska prava bila daleko vise 

krsena nego li u prethodnj SFRJ . Nesporna je cinjenica da su kosovski Albanci, 

uprkos sto su njihova prava,bila ugrozavana,  kao i drugih naroda i pojedinaca 
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bivse SFRJ, ipak daleko vise prava i sloboda imali u ondasnjoj SFRJ nego li u 

njihovi sunarodnici u NR Albaniji Enver Hodje.  

 -a za celo ovo vreme prava ksosovskih Srba su bila daleko drasticnije krsena nego 

li prava kosovskih Albanaca, oni su bili izganjani sa Kosova vecinskim terorom 

Albanaca,  

 -treba objasniti da se radilo o manipulaciji i zloupotrebi koncepta LJUDSKIH 

PRAVA od strane regionalnih , i stranih politicara profitera, koji su uspeli da 

obmanu kosovske albanske mase da su bilui proganjani od strane Srba, srpskog 

naroda.  

 A u svemu tome Srbi nisu imali nikakve veze ni udela. Radilo se o represivnoj 

prirodi rezima,koji je krsio prava svih etnickih grupa i vecine gradjana bivse SFRJ. 

I koji je povrh svega isterivao sistematski Srbe sa Kosova.  

  -potrebno je objasniti prirodu krsenja ljudskih prava u bivsoj SFRJ. Masovna, 

sistematska i flagrantna krsenja ljudskih prava su bila ukrivana pribegavajuci 

diskretnim i skrivenim metodima povreda ljudskih prava., sprovodjena 

je"lakirovka"(ulepsavanje). Povrede ljudskih prava,iako su bile ceste i drasticne 

nije bilo lako prepoznati. Npr. ako je neko dobio nezakonit otkaz, ili imao 

propbleme na radnom mestu, pred sudovima, i na drugim nivoima, bezakonje, ili 

uzrok politicke diskrminacije, je bio ukrivan   navodnim i nepostojecim prekrsajem 

discipline, ili zakona. Kosovskim Albancima su manipulanti govorili da se ljudska 

prava krse samo na Kosovu a ne i u Srbiji, i da im to cine Srbi, njihovi vekovni 

neprijatelji. Mi danas znamo da su ljudska prava Srba na Kosovu i u bivsoj SFRJ 

bila vise i opasnije krsena nego li prava kosovskih Albanaca.  

   

 - rastuci udeo albanskog stanovnistva na Kosovu i njihova superiornost  u 

natalitetu u odnosu na Srbe. se ne mogu objasniti samo njihovim nacionalnim, 

rasnim ili verskim osobenostima, nego pre svega cinjenicom da su oni bili manje 

nego li Srbi,  

 izlozeni  razornoj, represiji. Ova represija koliko je bila suptilna, jos vise je bila 

opasna, ona  je srpski narod definitivno oslabila, i dovela ga u danasnju situaciju 

nemoci i premora.  

  -dobro je poznato da je Balkan bio vekovima podrucje mesanja velikih sila i 

drzava sa ciljem da ostvare svoje geo-politicke aspiracije. Povrh svega balkanski 

narodi su izasli iz 40-godisnje vladavine komunizma krajnje oslabljeni, i 

pozavadjani jos vise medjusobno. A ove cinjenice su bile zloupotrebljene od strane 

lokalnih, i stranih profitera, da  podsticu zarad svojih karijera i interesa 

nacionalizme, i da zloupotrebljavaju korpus LJUDSKIH PRAVA da bi ostvarivali 

svoje politicke interese. Nazalost, pojedine lokalne elite i vlasti, su bile 

zloupotrebljene i njihovi pogresni pristupi konceptu ljudskih prava  

 -  velike sile su stvorile za vreme i posle II Svetskog rata Kraljevinu Jugoslaviju i 

Albaniju, sa ciljem da zaustave proces balkanizacije., i razume se da bi ostvarile 

svoje geo-polticke interese. Ove dve zemlje su tada bile potrebne.. Danas ove dve 

zemlje u takvom obliku vise nisu potrebne. Jasno je da su ovi narodi bili vekovima 

manipulisani u zavisnosti od odnosa snaga i potreba velikih svetskih sila.  

 -  zato ovi balkanski narodi ,umesto sto su potsticani u pogresne procene,treba da 

budu podrzani od strane medjunarodne zajednice ,da bi se lakse prilagodili na nove 

okolnosti.,a koje su im nametane bez da je to njihov licni izbor.  

 Uzimajuci u obzir ove cinjenice , ne moze se prihvatiti kao racionalno, 

naucno.pravno  i logicki validan  argument  krsenja ljudskih prava , kao razlog da 
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se trazi otcepljenje od SRJ i pripajanje Albaniji. I da se to ucini povrh svega 

pribegavajuci nasilju i terorizmu.  

 Borba za ljudska prava kosovskih Albanaca, a pri tome izrazavanje namere da se 

otcepi Kosovo od Jugoslavije i pripoji Albaniji, gde su ljudska prava bila vise 

krsena, a i sada je to slucaj, jasno pokazuje da se ne radi o borbi za ljudska prava, 

nego o zloupotrebi korpusa ljudskih prava da se izvrsi secesija. Kosovski Albanci 

su izabrali pogresan put borbe za njihova prava-nasilje, rat. terorizam, te su zbog 

toga dozvolili da budu zloupotrebljeni .Umesto nasilja, ksosovski Albanci  bi 

trebali zajedno sa Srbima da se zajedno bore za njihova prava u njihovoj 

zajednickoj domovini Srbiji i Jugoslaviji., i to na miran nacin, pribegavajuci 

dijalogu na bazi naucnih cinjenica, medjunarodnog prava i moralnih principa. 

Umesto ovakvog pristupa,1996 je stvorena Oslobodilacka vojska Kosova koja je 

pocela teroristicke akcije.trazeci otcepljenje.  

   

 Mi borci za ljudska prava koji smo u proslosti bili suoceni sa nerazumnim i krajnje 

iracionalnim postupcima pojedinaca iz redova poretka, koji su nas progonili. bez da 

smo za to davali racionalan povod, smo na neki nacin boili u slicnoj situaciji.  

 Mozemo shvatiti da pojedini Albanci koji su boili drasticno ugrozeni u njihovim 

pravima, bez da su za to dali racionalana povod, mogu  biti ljuti sto im neko 

prebacuje i sto ih kritikuje sto pribegavaju militantnim  oblicima zastite od 

ugrozavanja njihovih prava.Nama su u takvoj situaciji medjunarodne organizacije 

savetovale pomirljivost sa vlastima, izbegavanje bilo  

 kakvih zaostravanja, pogotovu da ne odgovaramo nasiljem na nasilje Mi smo danas 

svesni da je najgori nacin borbe protiv tiranije -pribegavati tiraniji. Time se samo 

stvari pogorsavaju. I ujedno mi smo danas svedoci, da oni  koji sju .pribegavali 

bezakonju i tiraniji nad gradjanima su ustvari pravili istorijske pogreske sa 

konceptom ljudskih prava, i sto ih je  dovelo u sadasnji cor-sokak.  

 Izlaz je u davanju svih individualnih i etnickih prava kosovskim Albancima  na 

osnovi medjunarodnih konvencija o ljudskim pravima, davanju pune autonomije u 

okviru postojece drzave, i mogucnosti da zive u miru, slobodi i blagostanju..  

 Ali u isto vreme treba dati ista prava i Srbima na Kosovu. i svim gradjanima Srbije 

i SR Jugoslavije. Napominjemo da je nemoguce dati samo prava kosovskim 

Albancima, treba zavesti slobodu i demokratriju za sve gradjane nase zemlje.  

 Nemoguce je imati dva pravna sistema, jedan na Kosovu i, i drugi za ostatak 

zemlje.  

 Kosovski Albanci treba da razumeju da oni imaju prava da  upraznjavaju sva 

njihova prava, ali da ne mogu tom prilikom  

 ugrozavati prava Srba, koji imaju pravo da zive u svojoj drzavi, pravo na svoju 

nacionalnu teritoriju i nacionalni suverenitet.  

 Zelja da se otcepi od SR Jugoslavije je flagrantna povreda prava gradjana SRJ, to 

je namera da im se oduzme deo njihove vekovne teritorije. TO JE NEMORALNO, 

to Srbi nece nikad prihvatiti.  

  3.Zelja da se otcepi od SRJ je nelegelana akt suprotan medjunarodnom pravu, 

Ustavu zemlje i moralnim nacelima..  

 Stvaranje OVK, teroristicke akcije, krilatice kao"kosovo Republika""nezavisno  

Kosovo",zahtevi za otcepljenjem, ne vode miru-nego stvaranju sukoba i stradanja 

obe etnicke grupe. I stvaraju regionalne konflikte i pretnja su medjunarodnom miru 

i stabilnosti. Ujedno ovakav postupak Albanaca bio bio presedan za druge etnicke 

manjine u Evropi i svetu da zahtevaju otcepljenje.  
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 Pribegavajuci nasilju i manifestujuci zelju za otcepljenjem, albanski lideri su 

napravili sustinske strateske pogreske .Mi mozemo razumeti ogorcenost, ali 

agresija za razresavanje ovakvih problema nije dobro izabran put da se oni razrese.  

  Ovakvi  neprilagodjeni postupci albanskih lidera, koji su protiv interesa srpske 

vecine i drzave, iritiraju poredak i gradjane, i stvaraju jos vece tenzije, 

nesporazume i vode novim i tezim konfliktima, i svim vrstama revansizama. A  sto 

je izazvalo nove obracune na Kosovu, humanitarnu katastrofu i Srba i Albanaca. 

Bombe na Srbiju su stvorile veliku mrznju prema Albancima, jedna mrznja svara 

drugu. Umesto da se stvari smiruju, novi konflikti se potpiruju. Mrznja je najgoge 

sredstvo da se odbrani od jedne druge mrznje.  

 Prema medjunarodnom pravu etnicka manjina mnema pravo na otcepljenje ako je 

to na etnickoj osnovi, i ako se iza takve namere krije neka etnicka, politicka ili 

druga grupa, koja tako cineci zeli da stvori novu nedemokratsku vlast. Ako 

albanske vodje zele otcepljenje Kosova da bi tako stvvorili "Veliku Albaniju", ili 

da licno profitiraju, takva zelja za otcepljenjem je potpuno nelaglna i protivna 

medjunarodnom pravu. Velika Albanija bi izazvala otcepljenje teritorija 

Makedonije i Crne Gore i dovela do Balkanskog rata i sirih oruzanih sukoba.  

 Umesto toga bolje resenje je multietnicka zajednica. Mi se zalazemo za 

decentralizaciju umesto secesije, mi se zalazemo za nacelo samoopredeljenje, ali za 

sve. ne samo za Albance., opredlejnje Srba je Kosovo u njihovoj drzavi.  

 Vlasti Jugoslavije su potpuno u pravu da silom sprece otcepljenje Kosova. 

Otcepljenje Kosova bi bio opasan medjunarodni presedan, slicno bi mogli zahtevati 

Cecenija u Rusiji, Kurdi u Turskoj, Sri Lankini Tamilci, A sta reci o Irskoj, 

Korzici, Baskima, Pakistanu, Kini, itd? Odmah bi makedonski Albanci i u Crnoj 

Gori zahtevali slicno, doslo bi do ratne eksplozije sirokih razmera. Otcepljenje 

kosovskih Albanaca  bi bilo ohrabrenje za sandjacke muslimane i vojvodjanske 

Madjare da traze isto.Bili bi oslabljeni odnosi Srbije i Crne Gore.To bi otvrilo vrata 

balkanskom ratu u koji bi bile uvucene pored Srbije i Crne  

 Gore, Makedonija, Albanija, Grcka, Bugarska, Turska, Rumunija. Madjarska i sve 

bivse drzave iz sastava bivse SFRJ.  

 Rusija bi naglo izmenila svoj odnos.  

  II.SRPSKI STAVOVI  

 -Sustina sadasnjeg  probleme je nepostovanje ljudskih prava.  

 Bez postovanja ljudskih prava i sloboda nema hleba, nema napretka i dobrobiti. 

Sloboda je potrebna ljudskim bicima kao vazduh i hrana. Sustina je da je sadasnja 

kriza na ovim prostorima nastala usled nepostovanja ljudskih prava.  

   

 Bivsa SFRJ je posle II Svetskog rata bila priznata kao jedna od najslobodnijih 

bivsih socijalistickih drzava. Ali se sada vidi da je i ona bila nedemokratska i 

totalitarna drzava. Posle pocetnih rezultata doslo je do pogorsanja sto je ubrzano 

vodilo u danasnju krizu  

 Prethodna SFRJ je napravila istorijske strateske greske, jer je pribegla nepotrebnim 

masovnim krsenjima ljudskih prava.  

 Dok je staljinizam karakterisala otvorena represija, dotle je SFRJ,kao sto je 

napomenuto, pribegavala diskretnijim i skrivenijim formama.  

 Ali bez obzira na ovakvu prirodu represije u bivsoj SFRJ, dolazilo je do masovnih i 

istematskih ,cesto flagrantnih krsenja ljudskih prava, sa mnogo ostecenih gradjana, 

neki su bili izgubili zivote, zdravlje, imovinu, i td. Takvim neodmerenim 

postupcima bivsa SFRJ je sebi stvorila nepotrebno mnoge neprijatelje.A mnogi od 
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njih su pokusavali da se brane. Time su bile stvorene sve vece tenzije, i sejano je 

nepotrebno seme revolta, disidentstva, pobune.  

 Stvoreno je masovno nezadovoljstvo, klica tenzija i konflikata. A to je upravo 

razorilo bivsu SFRJ.  

 Bivsa SFRJ se zalila na mesanja stranih drzava u njene unutrasnje stvari pod 

izgovorom da stite ugrozena prava gradjana. I da su tako  ove drzave pribegavajuci 

subverziji osnazile neprijatelje i postatkle destabilizaciju u zemlji.  

 Moguce je da je toga bilo. Ali isto tako je umesno zapitati se: Zasto je bivsa SFRJ 

preterivali u svojoj represiji, zasto je masovno i nepotrebno krsila prava, zasto je 

stvarala  ocajne gradjane koji su postali disidenti ili cak i ponekad 

ocajnici(neprijatelji) spremni na sve da bi se zastititil?  

  Ako je neko bio proganjan zato sto je isao u crkvu, ili sto mu je deda ili otac bio 

monarhista ili cetnik,ili zbog nekog drugog beznacajnog  razloga, a sto je bilo jako 

rasireno, sasvim je normalno da takve osobe postaju nezadovoljnici ili disidenti, 

borci za ljudska prava. Jednostavno, oni su se osecali nevini i zrtve neopravdanih 

progona i smatrali su da su potpuno u pravu da se brane. Ali problem je bio i u 

tome, sto su mnogi pogresno zakljucili, upravo iracionalnih razloge zbog cega su 

pali u nemilost.  

 Albanci, Hrvati, Muslimani. Makedonci, Slovenci su cesto zakljucivali da ih 

progone Srbi zato sto nisu njihove nacionalnosti, jer nisu mogli da vide neki realan 

povod sa njihove strane. A mnogi Srbi su cesto zakljucivali da ih progoni Titov 

anti-srpski klan.  

 Bivsa SFRJ je pocinila istorijsku stratesku pogresku u oblasti ljudskih prava. I 

povrh svega otvorla je time vrata spoljnim zloupotrebama. I trebala bi iz toga da 

izvuce pouke. Vlada nema pravo da bude ljuta na gradjanina koji se bori za 

njegova ugrozena prava, koji tako manifestuje instinkt zivota. Umesto ljutnje i 

progona takvih gradjana, drzava treba da prekine da ih iritira, da krsi njihova prava.  

 Ovakav slozen i delikatan kontekst ljudskih prava je omogucio svakojakim 

profiterima da zloupotrebe kosovske Albance da ih ubede"da ih progone Srbi". A 

sto uopste nije  tacno. I da ih pogresnim zakljuccima gurnu u pogresne strategije, 

otcepljenje i terorizam.  

 Kljuc resenja konflikta na Kosovu je demokratizacija Kosova, SRJ,Srbije i celog 

Balkana,izgradnja demokratskih institucija ,medjusobno poverenje i razumevanje. I 

resenja zasnovana na cinjenicama.  

 Zato Albanci i Srbi treba da se bore zajedno da razrese svoje nagomilane probleme 

u okviru njihove domovine., gde ce vladati sloboda i demokratija i gde nece 

postojati gradjani drugog reda.  

 .Bilo koje drugo resenje vodi u produbljivanje rata i obostranih stradanja.  

 Sadasnja krajnje slozena i teska situacija na Kosovu i u regionu, je vrlo plodno tlo 

za bujanje svakojakih ekstremizama, za razbuktavanje nasilja, za primenu 

nepotrebne sile u internim humanitarnim konfliktima.  

  III. STAVOVI NATO I SAD  

 Bombe nisu dobro sredstvo za resavanje konflikata. Sada je samo jos gore nego li 

ranije.  

 Rezulat je jos veca balkanizacija.  

 Kroz istoriju Amerika , Srbija i Jugoslavija  su uvek bili saveznici i prijatelji,bili su 

uvek povezani idealima simpatija, ljubavi prema slobodi. SAD i Jugoslavija su bli 

saveznici u I i II Svetskom ratu, borili se protiv nacizma. Srbi su dali znacajan 

doprinos izgradnji SAD. Amerika je uvek bila izuzetno postovana u Srbiji.  
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 Srbi su oduvek bili prijateljski nastrojeni prema Zapadu i bili vekovima na braniku 

Evrope i njenih  helensko-judeo-hriscanskih vrednosti i opredeljenja.  

 Umesto priznanja  i podrske, sticajem razlicitih koincidencija, nasa zemlja se nasla 

u nemilosti tog istoga Zapada  koga je vekovima branila od njegovih neprijatelja.  

 Pozivamo da se zaustavi bombardovanje i pocnu pregovori u duhu poruka ovoga 

teksta. Najgore resenje je rat i bombardovanje. To ne treba ni objasnjavati..  

   

 Upozoravamo da unutar zemlje, a takvih osoba ima i u Albaniji i drugim susednim 

zemljama, ima lokalnih ekstremista kojima odgovara STO GORE TO BOLJE, da 

bi tako jos makar i na kratko produzili svoje privilegije i vlast. Oni su skloni da 

potpiruju lose procene, zavade, i da milione  svojih sunarodnika guraju u konflikte 

i stradanja. Ovakve osobe zarad svojih kratkotrajnih i sumnjivih kratkovidih  

karijeristickih kalkulacija stete svojim  narodima, medjunarodnoj zajednici, te bi 

trebale pod hitno biti uklonjene i na njihovo mesto devedeni politicari 

pragmaticari. Ovo je kljucni problem u regiji.  

 Sustina je da se stvori racionalna podloga za donosenje strateskih odluka, sustina je 

da na kljucna mesta u ovoj regiji dodju smireni pragmaticari, umesto ekstremista. 

Nama ovde je potrebna naucna istina i pragmatuicni politicari, umesto demagogije 

i svadjalica.  

 Potrebno je istaci teskocu primene naucnog metoda u savremenoj 

politici.Savremena politika je postala vrlo slozena naucna disciplina sto dozvoljava 

politicarima da manipulisu one koji se ne razumeju dovoljno u politiku. Politika je 

socijalna, drustvena disciplina, vrlo je tesko tacno meriti, procenjivati  

 I Srbi i Albanci bi trebali ODMAH da sednu za pregovaracki sto. i da diskutuju,ne 

da bi ustanovili ko je vise kriv, nego da dodju do naucnih cinjenica, do resenja 

zasnovanih na njima, na medjunarodnom pravu i univerzalnim moralnim nacelima, 

.Treba da diskutuju uz medjusobno uvazavanje, iskreno i otvoreno, samo tako ce 

doci do resenja prihvatljivog za obe strane. U ovome procesu treba da budu 

podrzani od nepristrasnih i dobronamernih internacionalnih eksperata. Njima je 

potrebna velika zrelost i mudrost da uzmu sudbinu u svoje ruke, umesto da budu 

igracke u tudjim rukama.  

 Pozivamo da se ODMAH organizuje BALKANSKA MIROVNA 

KONFERENCIJA i OKRUGLI STO BALKANSKIH  

 NAUCNIKA. U medjuvremenu pozivamo da se obustavi bombardovanje.  

  
 Документ број 492. 

  

 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ. 
 КТР втк 1061/14 22.01.2016.год. 
 ОДГОВОР НА ВАШ ДОПИС. 

 У року од 14 дана дајем доле приложене  податке. 

 У раније достављеним линковима, укључујући и линк Бела књига сметње у употреби ПЦ и 

телекомуникација, где су дати докази-и изјаве сведока и стручњака, 

.http://enlite.org/bela/03.doc. за време од 1974 до данас, укључујући и време пре појаве 

компјутера, заплену преписке,  искључење телефона, сметње у употреби факса., сасвим је 

подупрта доказима и сведоцима моја тврдња да су полицијски органи претходне Југославије, 

а затим и Србије,  драстично ускраћивали моја права на преписку, употребу телефона и 

факса, а од 1997.године мога личног рачунара и интернета. 

 У овоме временском периоду сам био жртва  деценијских кршења мојих законских права, без 

стварног повода са моје стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у 

Београду  од 13.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе 

http://enlite.org/bela/04.doc.
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психијатрије у политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Виши основни суд је 

сада донео одлуке да се мој захтев за накнаду штете усвоји ( делимично). 

 Докази о неоснованим политичким прогонима од 1974 до доношења решења о 

рехабилитацији, су дати у документима приложеним суду и у даље приложеним линковима: 

 -http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU. 

 -http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA 

NAKNADU ŠTETE. 

 - http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA 

REHABILITACIJA. 

 - http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA 

ARHIVE. 

 - - http://enlite.org/bela/04.doc-BELA KNJIGA O 

POLICIJSKIM PROGONIMA. 

  

 И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до 

данашњих дана, и моје породице, где се виде страдања од усташа у Другом светском рату, 

Јасеновац-двоје најближих сродника убијени маљем, утамниченим варварима  су наредили 

католички фратри да их убију маљевима, и неке Јевреје који су били са њима, моји су 

спашавали Јевреје, био сам очевидац и сведок  ( Том 1). За време мога боравка у Бриселу 

Белгија од 1964 до 1971 и од 1973 до 1973.године, бранио сам се од албанских политичких 

емиграната ( Том 3), непријатељска антисрпска емиграција, иста она која је поклала 

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

повратку у земљу преко својих људи у Београду, опањкала и завадила са званичним 

поретком. Мене је лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а 

Србије ( Томови 3 и 3) 

  

 ---Saga o ..ićima Tom 1, VISKI VOTKA, ŠLJIVOVICA-http://enlite.org/sage/1.doc. Saga o ... ićima 

Tom 2, BEOGRADSKA KOŠAVA--http://enlite.org/sage/2.pdf    .Saga o ... ićima Tom 3, ROMAN O 

BRISELU--http://enlite.org/sage/3.pdf.  Saga o ... ićima Tom 3, ZAVERA JUGOSLAVIJE PROTIV 

JUGOSLAVIJE---http://enlite.org/sage/3.pdf. Saga o .... ićima Tom 4, PUZZLE- ISCELJENJE 

DUŠA BALKANSKIH NARODA---http://enlite.org/sage/4.pdf. 

  

 - KAZNENA PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD-http://www.psihijatrija-

ubija.info/tomislav-krsmanovic/ 

 Сматрам да су линкови и књиге у прилогу валидни докази, и да свако ко логички размишља, 

увиђа да сам ја деценијама био прогањан без основа.  

 Убеђен сам да сада у државном апарату постоје нови кадрови, способни да логички поимају 

чињенице и заузимају исправне ставове. Отуда ми изгледа необично да ми они могу 

опструирати рад на моме компјутеру. 

 Мене су напале физички две особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ. 

Патрола Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 

26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР 

УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав 

Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка 

Пауновића 70, и то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. 

Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се 

http://enlite.org/bela/02.doc-????
http://enlite.org/bela/03.doc-????
http://enlite.org/bela/05.doc-????
http://enlite.org/sage/1.doc
http://enlite.org/sage/2.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/
http://enlite.org/sage/
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полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало рвање  по тротоару. Том 

приликом су органи полиције извршили увид у његове личне податке.  

  ОУП Раковица  сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 

станици број 38, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 

икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 

поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, 

бум`` ,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско 

и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире 

твој компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 

обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 

 Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 

 Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 

повезаност. Симптоматично  је да ми је 1 децембра ове године, из ИНБОX-а налога 

Books@eunet.rs, одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које 

се тичу овога насилничког акта. Из дана у дан се све до данас настављају истинске 

провокације и сметње у  раду на моме компјутеру.  

 Малолетник који ми је претио убиством 11.10.2014.године, ми је довикнуо: Мој ћале прати 

твој компјутер.   

 Сличне поруке добијам од пролазника који ми добаце у пролазу. 

 Обраћам се Вишем јавном  тужилаштву у Београду да обавести надређене да варвари и 

мафијаши-криминалци психопате рушилачки ударају у темље правног и државног поретка, и 

да је последњи моменат да се држава са њима обрачуна. 

  

  

 Документ број 493. 
  

 Вишем суду у Бепграду                  веза 7 П 348/2014  пд 29.децембра 2014.гпдине,. 
                                                                                                                                   стр.6 

 за -АПЕЛАЦИОНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ 

                                   ЖАЛБА   

 На ПРЕСУДУ Вишег суда у Београду 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године,. 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије..  

 Подносилац Жалбе: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд. 

 Против: Вишег суда у Београду   

  

 ПРЕСУДОМ 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године, Виши суд у Београду 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије, ради 

захтеваног рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000, 00 динара, је дана 

29.12.2014.године, обавезао тужену Републику Србију, да тужиоцу Томиславу Крсмановићу 

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

износ од 40.000, оо. динара., одбијајући захтев за накнаду матер ијалне штете у износу од 

3,000.000, оо и ренту у износу од 8.040,оо динара.   

  

 Незадовољан овом пресудом, подносилац  жалбе  исту побија у целини, захтева од 

другостепеног суда да жалбу преиспита и да поступи по закону: 

  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка; Члан 373  

       2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања 374  

  3.3бог погрешне примене материјалног права.члан 376   

                                      

                                       О б р а з л о ж е њ е.  

mailto:Books@eunet.rs
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 I.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА. 

  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка, члан 373 . 

 Побијаном пресудом Виши суд је извршио апсолутно битну повреду одредаба парничног 

поступка из чл. 373, тач 12 ЗПП, из следећих разлога:                                    

                                              

o Прилог: СВА НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА У ЖАЛБИ И У ДОСИЈЕУ. 
 -Вишем суду у Београду                  веза 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године,. 

                                                                                                                                   стр.6 

 за -АПЕЛАЦИОНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ 

                                   ЖАЛБА   

 На ПРЕСУДУ Вишег суда у Београду 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године,. 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије..  

 Подносилац Жалбе: Томислав Крсмановић, Станка Пауновића 70, Београд. 

 Против: Вишег суда у Београду   

  

 ПРЕСУДОМ 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године, Виши суд у Београду 

 у парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије, ради 

захтеваног рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000, 00 динара, је дана 

29.12.2014.године, обавезао тужену Републику Србију, да тужиоцу Томиславу Крсмановићу 

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

износ од 40.000, оо. динара., одбијајући захтев за накнаду матер ијалне штете у износу од 

3,000.000, оо и ренту у износу од 8.040,оо динара.   

  

 Незадовољан овом пресудом, подносилац  жалбе  исту побија у целини, захтева од 

другостепеног суда да жалбу преиспита и да поступи по закону: 

  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка; Члан 373  

       2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања 374  

  3.3бог погрешне примене материјалног права.члан 376   

                                      

                                       О б р а з л о ж е њ е.  

  

 I.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА. 

  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка, члан 373 . 

 Побијаном пресудом Виши суд је извршио апсолутно битну повреду одредаба парничног 

поступка из чл. 373, тач 12 ЗПП, из следећих разлога:                                    

                                             О б р а з л о ж е њ е  

 Виши суд  се није изјаснио о битним чињеницама које су истицане у току парнице, а 

конкретно, није се изјаснио о битним радњама  које је тужилац у тужби, поднесцима и на 

рочиштима истицао као радње проузроковања штете, ближе објашњене у тексту ове жалбе и 

у списима. 

  

 Образложење пресуде је противречно изреци, јер суд у изреци одбија зхтев за накнаду штете, 

а да уопште није утврђивао нити у образложењу аргументовао штетну радњу, узрочни однос 

између штетне радње и саме штете, кривицу туженог, тако да није јасно из којих разлога је 

нашао да тужилац штету није трпео: да ли зато што радње наведене у тужби нису биле радње 

проузроковања штете, или зато што није утврдио узрочни однос између радње и 

проуроковане штете, или зато што је нашао да се штета не може приписати туженом или, 
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пак, зато што је нашао да тужени не сноси кривицу за проузроковање штете; кад се 

мериторно одбија захтев за накнаду штете, он мора бити образложен неким од наведених 

ставова које је суд евентуално заузео, што у овом случају није учињено 

  

 Јер Виши суд у Београду у Пресуди 7 П 348/2014  од 29.децембра 2014.године одбија захтев 

тужиоца за накнаду нематеријалне штете у висини од 2, 000.000, оо динара, обавезујући 

тужену Републику Србију да тужиоцу Томиславу Крсмановићу на име нематеријалне штете, 

а по основу рехабилитационог обештећења, исплати износ од 40.000, оо динара, не налазећи 

при том да су испуњени услови из члана 26, Закона о рехабилитацији, који 

гласи:``Рехабилитовано лице има право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове 

због лишења слободе, у складу са законом којим се уређују облигациони односи``.  

  

 Што је противречно изреци истога Вишег суда у Београду, његовом Решењу о 

рехабилитацији подносиоца захтева за рехабилитацију Томислава Крсмановића бр.82/10 од 

13.12.2012.године `` да је подносилац захтева за рехабилитацију био жртва прогона и насиља 

из политичких разлога, и да је из истих разлога био лишаван  слободе, имовине и других 

грађанских права, ``,  и  одредбама 2,  3, став ,  20, 22, 23, 24, 26, Закона о рехабилитацији,  

којима се рехабилитованим лицима гарантује право на накнаду нематеријалне (и 

материјалне) штете.  

  

 Шта више, на страни 9, пасус 1, Пресуде Вишег суда у Београду  7 П 348/2014  од 

29.децембра 2014. године је назначено `` тужилац није био притваран нити осуђиван``, што 

противуречи изреци истога Вишег суда у Београду у Решењу о рехабилитацији подносиоца 

захтева за рехабилитацију Томислава Крсмановића бр.82/10 од 13.12.2012.године, страна 9  `` 

да је подносилац захтева за рехабилитацију био жртва прогона и насиља из политичких 

разлога, и да је из истих разлога био лишаван  слободе, имовине и других грађанских 

права``.Постоји противречност  и са у  претходном поступку достављеним доказима у 

списима, из којих се сагледава да је тужилац био више пута лишаван слободе, укључујући 

насилан смештај у психијатријску болницу јуна- јула 1974.године, којом приликом је дошло 

до злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе. 

  

 У побијаној пресуди, Виши суд на страни 9 закључује у вези додељене накнаде 

нематеријалне штете висине од 40,000.оо динара `` с друге стране, имајући у виду значај, 

карактер, место и време учињених дела, суд налази да исти нису такве тежине, нити су 

изазвале такве последице код тужиоца, да би изискивале досуђивање веће накнаде од оне 

која је досуђена``.  

  

 Оваква изрека Вишег суда је нејасна и неразумљива, противречна налазу истога суда 

Решењем о рехабилитацији бр.82/10 од 13.12.2012.године , утврђује ``да је подносиоц захтева 

за рехабилитацију Томислав Крсмановић, рехабилитован као  жртва насиља и политичких 

прогона и злоупотребе психијтрије у политичке сврхе,  да је од 1971.године, када се вратио 

из Белгије, био сматран државним непријатељом због критике кршења људских права,  што 

је имало за последицу процесуирање подносиоца захтева у прекршајним и кривичнм 

поступцима због вербалног деликта, при чему је 1974.године, дошло до злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. Чињеница да је тадашња нетачна психијатријска дијагноза 

била искоришћена од тадашњих власти, тако што је подносилац захтева због писаног 

ненасилног деликта, био лишен слободе и присилно смештен на више дана у психијатријску 

болницу , уместо да због евентуалног прекршаја буде приведен надлежном судији,  упућује 

на закључак о прогону вербалног деликта,  овога пута путем злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, неистинита психијатријска дијагноза га је пратила и сасвим извесно 

представљала сталну претњу да сваког тренутка може опет бити по казни смештен у 

психијатријску болницу , пре свега што није поред свега одустајао од борбе за људска права, 
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што је тадашњи режим свакако квалификовао као активност усмерену на подривање 

друштвено-политичког система, из свега наведеног следи да је подносилац захтева за 

рехабилитацију био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих разлога 

био лишаван  слободе, имовине и других грађанских права``.  

  

 Тужилац је у временском периоду од 1974.године до дана доношења Решења  о 

рехабилитацији 2012.године, поред деликата тужене спроведених судски, био жртва терора 

органа тужене  прибегавајући неформалним злоупотребама .  

  

 Тужилац је Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду бр.82/10 од 13.12.2012.године 

рехабилитован по оба основа судска и законска..  

  

 У случају законске рехабилитације суд доноси одлуку да је лице рехабилитовано по сили 

закона,  чија су права и слободе повређена до дана ступања овога закона, без судске или 

административне одлуке.( неформално). Виши суд у Београду је својим решењем о 

рехабилитацији из 2012.године, позивајући се на члан 4 , став 3 тако и поступио када  се ради 

о рехабилитацији подносиоца захтева Томислава Крсмановића. ( стране 1, 8 пасуси 2, 3 и 3, 

стр.9 пасус 1), јер су поред оних судских прогона који су оглашени ништавим, органи тужене 

од 1974.године, све до дана доношења решења о рехабилитацији 2012.године, починили пар 

стотина неформалних деликата, када судска или административна одлука није била 

донешена , како и суд закључује на страни 9  Решења`` да је подносилац захтева за 

рехабилитацију (према члану 4 , став 3, Закона , страна. 8, пасус  3) био жртва прогона и 

насиља из политичких или идеолошких разлога, и да је из истих разлога био лишаван  

слободе, имовине и других грађанских права``. Укључујући злоупотребу психијатрије, 

физичка злостављања и наношења штета здрављу, лишавања слободе, покушај убиства, 

клевете,  увреде и претње, заплену  рукописа 20 необјављених књига, подвргавања 

вишегодишњим неправичним судским поступцима, блокаду употребе средстава 

телекомуникација,  све до разбијања пуке породице и отимачине половине личног стана и 

превођења у 14 годишњи подстанарски статус, за које време му је био истински уништаван 

живот, и његових блиских.  

  

 За неколико огреботина мачке по лицу, одреди се накнада штете од 140.000, оо динара, а за 

уништавање пуког живота тужиоца само 40.000.оо динара, ? 

  

 Изрека пресуде је неразумљива, јер у  образложењу побијане пресуде ( стр.9) , Виши суд 

констатује да је тужилац претрпео нематеријалну штету доношењем два побијена решења, 

која су у времену када су донета представљала вербалне деликте. Због те две казне  је 

доживео неприлике које су му проузроковале душевне болове, па му је досуђен наведени 

износ од 40.000, оо  динара. на име накнаде на име нематеријалне штете, као жртви 

вербалног деликта.  

  

 Постоји противречност између онога што се у разлозима пресуде наводи о садржини 

исправа, записника о исказима датим у поступку, и самих тих исправа, јер је тужилац био не 

само жртва вербалног деликта, него и жртва злоупотребе психијатрије. Последице ове 

анулиране дијагнозе из 1977.године због проглашавања тужиоца лудим и опасним државним 

непријатељом, и касније због вербалног ненасилног деликта, су упркос оглашавања 

ништавим, продужено деловале сво до 2012.године, довеле до приказаних злоупотреба, 

подупртих Решењем о рехабилитацији из 2012.године, доказима, документима и изјавама 

сведока, када се ради о разводу, губитку стана и превођењу тужиоца у мукотрпни 

подстанарски статус од 1982. све до 1997. године, и проузрокујући друге нематеријалне  

штете ( и материјалне ) приказане и доказане у овој Жалби. 
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 Побијана пресуда  се не може испитати, нарочито јер је изрека пресуде неразумљива, у њој 

нису наведени разлози о битним чињеницама, или су ти разлози нејасни, када се ради о 

лишавању слободе и проузрокованим нематеријалним штетама,  које су из тога проистекле. 

Суд полази са становишта да тужилац није био притваран, напомињући да није био осуђиван 

на временску казну затвора.. Иако су у овој жалби дати докази да је био више пута 

притваран, без да је био осуђен од суда на временску казну затвора, иако није боравио у 

затворској установи, него по казни био утамничен у психијатријској болници.( Решење о 

рехабилитацији, стр. 8, пасус 4). Побијана пресуда је неразумљива, јер се не ради се само о 

релативно кратком времену лишавања слободе и боравка у П.Б.'' Лаза Лазаревић'' од 21 јуна 

до 1 јула 1974 године, јер то уопште није битно у овоме контексту, и према међународним 

инструментима, и конвенцијама који регулишу ову материју. Најбитније су настале пресудом 

неразјашњене последице, и проузроковане штете, до којих не би дошло да је био стављен у 

затвор судском казном за вербални деликт, уместо у болницу, из чега су произашле касније 

деценијске последице нетачне психијатријске дијагнозе и проузроковане нематеријалне ( и 

материјалне) штете све до 2012.године. 

  

 Побијана пресуда се заснива на погрешној тврдњи суда, да се не може успоставити 

узрочност између чињења тужене и судских одлука које су оглашене ништавим у 

рехабилитационом поступку. `обзиром да суд налази да побројани догађаји , као и 

достављени докази у погледу нематеријалне штете, не проистичу из догађаја за које је 

тужилац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду 1.12.2012.године, посебно код 

чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи нематеријалну штету, се одиграли 

након решења које су рехабилитационом одлуком оглашена као ништава. 

  

 Што је противречно ономе што се у разлозима пресуде наводи о садржини исправа, 

записника о исказима датим у поступку, и самих тих исправа, јер, иако су Решењем о 

рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим Решења судије за прекршаје Општина 

Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.због вербалног деликта  и  о душевном здрављу 

тужиоца, и Решење казна за вербални деликт Судије за прекршаје Општине Стари град у 

Београду Уп.бр. 39/82 од 17.03. 1983. године, су наставила да стварају штетне последице,  

деловала су dе facto , неформално, цело време, све до Решења о рехабилитацији 2012.године. 

За шта је тужилац  приложио доказе у овој тужби. 

  

 Услед наведених разлога, извршена је апсолутно битна повреда због које  се пресуда уопште 

не може испитати, те пресуда мора бити укинута и предмет враћен на поновно суђење, или 

пак, због које суд треба да закаже расправу и наведену апролутно битну повреду отклони. 

  

             2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања члан 374.  

  

 У образложењу побијане Пресуде ( стр.9) , Виши суд констатује да тужилац није  био 

притваран и осуђиван на казну затвора, али да је тужилац претрпео нематеријалну штету 

доношењем два побијена решења, која су у времену када су донета представљала вербалне 

деликте. Због те две казне  је доживео неприлике које су му проузроковале душевне болове, 

па му је досуђен наведени износ од 40.000, оо  динара. на име накнаде на име нематеријалне 

штете, као жртви вербалног деликта.  

  

 Чиме неосновано оспорава да је тужилац претрпео дуготрајне и интензивне душевне болове, 

због лишења слободе  и последица утамничења у психијатријски азилум, због злоупотребе 

психијатрије, и других штетних деценијских деликата органа тужене, у складу са чланом 26 

Закона о рехабилитацији и законом којим се уређују облигациони односи.  

  



2933 
 

 Не одговара чињеничном стању, да узимајући у обзир члан 26 Закона о рехабилитацији  и 

закон којим се уређују облигациони односи:  

  а. да тужилац није био лишаван слободе;  

 б. да је био искључиво жртва вербалног деликта, неспорна чињеница је да је био према 

инкриминисаном  Решењу о рехабилитацији Вишег суда у Београду Рех.бр.82/10 од 

13.12.2012.године, и других изнетих доказа, жртва злоупотребе психијатрије  у политичке 

сврхе. в. нетачно је да је трпео душевне болове претежно само због два побијана  решења, и 

то пре времена  њиховог оглашавања ништавим  

 г. да карактер, место и време учињених дела, нису такве тежине, нити су изазвали такве 

последице по тужиоца, да би био досуђен већи износ од 40.000.оо динара.  

  

 А например, београдски суд је недавно доделио накнаду штете од 140.000,оо динара због 

огреба мачке по лицу. 

  

 а.Тужилац је у наведеном периоду био више пута лишаван слободе од стране органа тужене, 

чиме испуњава услове за накнаду нематеријалне штете: из члана 26 Закона о рехабилитацији:   

 - Доказ: - 1.Отпусна листа П.Б. Психијатријске болнице `` Др.Лаза Лазаревић`` из Београда. 

2. Увид у архиву П.Б `` Лаза Лазаревић`` у Београду, насилан смештај у психијатријску 

установу јуна-јула 1974.године. 

 - Доказ: Тужилац је такође био насилно смештен, (а потом отпуштен сутрадан), у 

Психијатријску болницу`` В.-Вујић`` јула 1983.године, у Београду, због разговора са 

учесницима међународне конференције УНКТАД. ( за шта нема документ, јер му није дат). - 

1.Увид у архиву Психијатријске болнице`` В.-Вујић``.2.-Увид у Архиву ГСУП-а Београд.  

 -Доказ: 1.Записник  о претресу стана од 3.12.1981.године органи ГСУП-а , Београд,. 2. Увид у 

Архиву ГСУП-а Београд. Органи ГСУП-а Београда су извршили преметачину  стана, 

запленили документацију и рукопис књиге `` Казнена психијатрија`` ( што никада није 

враћено),.Тужилац је био приведен у просторије Трећег општннског суда у Београду, где је 

био више часова ипитиван од судија овог суда, који су му стављали на терет контакте са 

Милованом Ђиласом, Михајлом Михајловим,  за удруживање у анти-државну делатност, и 

издавање независног листа ``ИСТИНА``. Задржан до следеећег дана. у просторијама ГСУП-а 

Београд. 

 - Доказ: 1.Увид у Архиву судије за прекршаје Стари град, и ГСУП-а Београд . 13 јуна 

1990.године је одржан митинг опозиције испред зграде РТС . Тужилац је такође био 

говорник, као и Коста Чавошки и Леон Коен, и други. Настао је метеж којом приликом су 

били лакше  повређени Драгољуб Мићуновић и књижевник Борислав Пекић. Тужилац је са 

неколико присутних био приведен у просторије ГСУП-а и задржан у просторијама ГСУП-а 

до следећег дана.. Због чега је против њега покренута прекршајна пријава.2. Увид у Архиву 

ГСУП-а Београд. 

 -Доказ:  1.Решење судије за прекршаје општине Стари град од 17.3.1983.године, тужилац је 

био приведен и задржан један дан у Полицијској станици Стари град у Београду, после изјаве 

на Тргу Републике у Београду, и спроведен 31.8.1982.године, у просторије ГСУП-а у улици 

29 новембра , одакле је отпуштен ујутру. Уследила је пресуда .2. Увид у Архиву СУП-а Стар 

и град. 3. Увид у Архиву ГСУП-а Београд. 

 -13 марта 1983.године после посете у П.Б.Ц.З ( Психијатријској болници Централног затвора 

у Београду), Милисаву Живановићу, који је тамо неколико година заточен због вербалног 

деликта, жртва злопупотребе психијатрије у политичке сврхе, прихваћен као `` затвореник 

савести`` Amnesty International, Лондон, тужилац је задржан од стражара и спроведен у 

канцеларију директора П.Б.Ц.З др. Вукосава Вучковића, који га је два сата испитивао у вези 

његових активности по питању злоупотребне психијатрије у политичке сврхе. Том приликом 

је  потпуно неосновано врло строго оквалификовао тужиоца, да се заузима за усташе, Мађаре 

и Албанце, и за опасне државне непријатеље, да блати самоуправну Југославију у свету ,и 
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показао му је допис АПА-Америчке асоцијације психијатрије, Март 1983.године. 3. Допис 

АПА од марта 1983.године. 

 На сличан начин је тужилац био задржаван у ПБЦЗ још два пута. 

 Доказ: 1.Увид у Архиву ПБЦЗ у Београду у Бачванској улици, 2. будући да је др. Вукосав 

Вучковић  у међувремену трагично преминуо. 

 - Доказ: 1.Саопштење Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ од 

9.6.1986.године, потписано од стране Миће Поповића, члана САНУ, подупрто валидним 

потписима 19 еминентних јавних посленика, већина су академици, неки од њих су професори 

Правног факултета или доктори правних наука -тужилац је од 1971.године до доношења 

Решења о рехабилитацији био континуелно легитимисан без повода, или повремено 

арбитрарно привођен у полицијске просторије, сваке године по најмање деесетак пута, 

најчешће у просторије ГСУП-а, без икаквог писаног доказа. Одбор за одбрану слободе мисли 

и изражавања САНУ се дана 9.6.1986.године на основу доказа, обраћа шефовима државе 

предочавајући им да је тужилац жртва честих незаконитих полицијских привођења, јер се 

залаже против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. ( уз напомену да је рођени брат 

тужиоца др. Велибор Крсмановић, редовни професор Универзитета у Лиону, Француска, у 

пензији, редован члан САНУ-из иностранства). 2. Увид у архиву ГСУП-а, Београд. 

 --Доказ: Кривична тужба поднета Првом општинском суду у Београду дана 

14.11.1994.године, против Жарка Арсића, органа ГСУП-а, Зорана Ђокића,  и Вељка 

Вукотића, који су 2.11.1994.године, лишили на кратко слободе Томислава Крсмановића. 

 - Доказ: Даље наведена документа и сведоци, од.13.од марта месеца 2008 године, током 2009, 

2010, а учестало 2011. све до 2013.године,  тужилац је живео у истинској опсади, скоро 

свакодневно бежао из стана, крио се,  био је само у 2012.години, бесправно десетак пута 

позиван на информативне разговоре, уз претњу да ће бити насилно хоспитализован, 

позивајући се на правно обеснажену дијагнозу Завода за ментално здравље из  1974.године, 

са усменим образложењем ``зато што издаје саопштења `.  Што је наставило да уноси панику 

и ствара врло интензиван страх у живот тужиоца. 

  

 Не само да је био притваран, него је тужилац био деценијама жртва полицијског насиља, 

повреда, покушаја убиства, провала, заплене документације и личних премета, насилног 

исељавања из подстанарских станова, заплене преписке и искључења телефона и факса, 

опструкција употребе личног рачунара и интернета, претњи и увреда, прогона сродника, 

интервенција у радним организацијама, у судовима, све до разарања пуке породичне 

заједнице.  

  

 б. Тужилац је био жртва злоупотребе психијатрије  у политичке сврхе, а не само жртва 

вербалног деликта. Због чега је деценијама трпео врло интензиван душевни бол и страх, био 

му је наружен углед у јавности, нанете штете здрављу, претрпео је и друге нематеријалне ( и 

материјалне) штете. 

  

 Суд је направио врло битну повреду, јер је погрешно утврдио чињенично стање да је 

тужилац претрпео нематеријалну штету доношењем две судске одлуке, решења Судије за 

прекршаје Општине Раковица  Уп.бр.1613/77 од 01.09.1977.године, и Судије за прекршаје 

Општине Стари град у Београду Уп.бр.39/82 од 17.03.1983.године, у време  њиховог 

доношења. Побијана пресуда се заснива на погрешној тврдњи, да побројани догађаји, као и 

достављени докази у погледу нематеријалне штете, не проистичу из поменуте две судске 

одлуке за које је тужиалац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду 1.12.2012.године 

које су оглашене  ништавим од тренутка њиховог доношења, као и све њихове правне 

последице. 

  

 Доказ : Решење о рехабилитацији Рх.бр.82/10 од 13.12.2012.године. 
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 Чињенично стање је да је  због последица ових одлука, иако судски оглашених ништавим, 

тужилац трпео нематеријалне и материјалне штете, све до дана Решења о рехабилитацији  

2012.године, и то: 

  

 Тужилац је због вербалног ненасилног дела био противно закону и медицинској етици, 

насилно смештен у психијатријску болницу 21 јуна 1974.године, подвргаван принуди и 

насиљу. Органи тужене су спровели над њим, не само злоупотребу психијатрије, него и 

медицине. Јер су му насилно  давани штетни лекови по здравље са дуготрајним деловањем, 

који су индицирани за тешка душевна обољења, да смире агресивног душевног болесника, 

иако му наносе драстичне штете здрављу. Укључујући инјекције МОДИТЕН депо, са 

продуженим вишемесечним деловањем. Одакле је изашао са неистинитом дијагнозом, која 

му је деценијама наносила исказане нематеријалне и материјалне штете. 

  

 ДОКАЗ.  1. Потврда о боравку у овој болници број 14876 од 17.1978.године.  

  2.Увид у медицинску документацију при Болници`` Лаза Лазаревић``Томислав Крсмановић.  

  

 Из ове болнице је изашао са фалсификованом психијатријском дијагнозом ( ``параноидна 

шизофренија``).  

  

 ГСУП Београда се приликом насилне хоспитализације тужиоца позвао на дијагнозу Завода за 

ментално здравље из Београда . 

 Доказ: 1. Увид у Архиву , дијагноза Завода за ментално здравље из 1973 године, где је 

тужилац одлазио због несанице, којом приликом се смирено и аргументовано пожалио на 

политичку дискриминацију, што је преплашени психијатар др. Томислав Седмак по налогу 

органа ГСУП-а оквалификовао као приказано душевно обољење.  

  

 Потом је тужилац 1.9.1977.године судском одлуком проглашен неурачунљивим душевним 

болесником. 

  

 Доказ: 1.Решење судије за прекршаје општина Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977 ., 

којим је тужилац проглашен неурачунљивим душевним болесником, због вербалног 

ненасилног дела, уз предлог дефинитивне изолације неограниченог времена трајања у 

психијатријску установу затвореног типа. Чему је пртетходио захтев ГСУП-а Београда 

против тужиоца да је позивао запослене у ФГП Рекорд на побуну против поретка. 

  

 Тужилац је од 1974 до 2012.године, као жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, 

био неосновано, противно закону и медицинској етици смештан у психијатријске установе :и 

проглашаван неурачунљивим душевним болесником, и трпео и друге попслчедице. 

  

 Извештајем тима лекара специјалиста ВМА-Војне медицинске академије из Београда, 

Неуропсихијатријска клиника број 843438 од 23.10.1977.године, оцењен као душевно 

потпуно здрав 

 Доказ: Извештај специјалиста ВМА-Војне медицинске академије из Београда, 

Неуропсихијатријска клиника број 843438 од 23.10.1977.године  

  

 Слично се изјаснио о здрављу тужиоца и тим лекара психијатара Судско-психијатријског 

одбора Медицинског факултета у Београду од 20.3.1982.године, као урачунљив.   

  

 Доказ: Налаз Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године, упућен  Петом општинском суду у Београду. 
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 У истом смислу се изразио и Виши суд у Београду решењем о рехабилитацији.. 

 Доказ: Решење о рехабилитацији. Рех.бр.82/10 од 13.12.2012.године, који је Решење од 

1.9.1977.године Судије за прекршаје општине Раковица, огласио незаконитим и поништио га, 

и тужиоца судски рехабилитоваои као жртву злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.. 

 Тужилац се позива на члан 26 Закона о рехабилитацији, став 3, 

рехабилитовано лице има право на накнаду нематеријалне штете за душевне 

болове због лишења слободе. Јер је био лишаван слободе. Због краткотрајног 

лишавања слободе у психијатријску болницу, уместо у затвор,  је претрпео 

нематеријалне (и материјалне) штете, све до Решења о рехабилитацији 

2012.године. Тужилац истиче да се у његовом случају примене казнене 

психијатрије, не ради само о релативно кратком времену лишавања слободе и 

боравка у П.Б.'' Лаза Лазаревић'' од 21 јуна до 1 јула 1974 године, јер то 

уопште није битно у овоме контексту, и према међународним 

инструментима, и конвенцијама који регулишу ову материју.  

 Најбитније су настале последице, до којих не би дошло да је био стављен у 

затвор судском казном за вербални деликт, уместо у болницу, уз касније 

деценијске позиве на тенденциозну нетачну психијатријску дијагнозу.   

 ОУН је едификовала више конвенција против тортуре: 10 децембра 1938 

године Генерална скупштина УН је прихватила Општу декларацију о 

правима човека, у члану 4 стоји:‗‖ Нико не може бити подвргнут тортури , 

свирепим или нељудским, понижавајућим  поступцима  кажњавањима‘‘. Од 

тада је прихваћено неколико међународних конвенција о заштити против 

тортуре, УН Kонвенција против тортуре и Женевска конвенција, 

Међународна конвенција о грађанским и политичким правима, Европска 

конвенција о  људским правима. Тортура је према Конвенцији УН против 

тортуре  :―било који поступак којим се некоме наноси озбиљан бол или 

патња, физички или душевни,  што се чини због кажњавања``. Члан 7 

Римског статута, позивајући се на Конвенција о заштити особа жртава 

тортуре и других свирепих, нељудских и понижавајућих поступака и 

кажњавања, усвојеној у Уједињеним нацијама 1974 године, тортуру 

дефинише као:  
 а.-било какав намеран поступак од стране званичних или  јавних инстанци 

 б.-којим су проузроковани интензиван бол или патња према појединцу 

 ц.-ради кажњавања због почињених дела.  

  

 Злпупптребу психијатрије за кажоаваое неистпмишљеника  ппједине 
међунарпдне кпнвенције људских права виде кап злпчин прптив чпвека, 
врсту медицинских експеримената тужилац навпди самп неке пд оих: 
Стандарди Еврппскпг кпмитета за спречаваое мучеоа и нечпвечнпг или 
ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа ( Стандарди ЦПТ), Принципи УН 
за заштиту пспба са менталним пбпљеоима и за унапређеое бриге п 
менталнпм здрављу ( Принципи УН) , Преппрука Кпмитета министара 
Савета Еврппе државама чланицама п закпнскпј заштити пспба са 
менталним пбпљеоима кпји су принудни пацијенти ( Принципи СЕ), 
Преппрука  Парламентарне скупштине   Савета Еврппе, ЗЗЗ Принципи УН,  
Светска аспцијација психијатрије, Мадридска декларација, Хавајска 
декларација, и другп.  
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 Органи тужене су тужиоцу починили тешка кривична дела која су према Кривичном 

законику Србије подобна за врло оштре казне.  

  

 Чиме су му проузроковали тешко мерљиве нематеријалне (и материјалне)  штете. 

 Тужилац је заслужни борац за људска права ( 1936), оснивач првог 

југословенског  независног одбора 1 марта 1974.године, од тада председник 

Покрета за заштиту људских права, светски признат за његов допринос 

против злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе, добитник међународних 

признања, писац неколико десетина књига, стотннак стручних и научних 

чланака објављених у домаћим и страним часописима, члан УКС ( Удружења 

књижевника Србије) .  

 Доказ: нпр. Томислав Крсмановић, ВИКИПЕДИЈА. www.isil.org  Архив 

САНУ. Његов рођени брат.др. Велибор Крсмановић, биохемичар, је редовни 

професор у пензији Универзитета у Лиону, Француска, и редовни члан САНУ 

из иностранства.  

 Да ли је човечно поступање прогласити интелектуалца од интегритета 

неурачунљивим душевним болесником, само зато што је смирено и 

аргументовано захтевао да не буде политички дискриминисан у његовом 

уставном праву на посао, и тако уништавати  његов живот и његових 

блиских? Да ли га због тога треба проглашавати лудим и то на велика звона 

оглашавати у јавности,  разарати његову породицу и његово здравље, 

лишавати га његове имовине, прихода, стана, и права на рад,  бављење 

научним радом, заплењивати  20 рукописа његових књига у којима је описао 

претрпљене злоупотребе, ускраћивањем права на политичку активност, 

деценије његовог живота претварати у неизмермне патње и страдања?  Да ли 

се тако касније поступа са човеком у позним средњим годинама, који је 

према званичним психијатрима и лекарима озбиљно болестан, али не 

душевно у том смислу?  

 Ова фалсификована дијагноза је све до дана Решења о рехабилитацији  

рех.бр. 82/10 од 13.12.2012. године, тужиоцу проузроковала инкриминисане 

тешко мерљиве нематеријалне (и материјалне) штете.  
 Тужилац је цело време живео у страху.  

  

 Тужилац је такође на основу ове дијагнозе из 1977.године оглашене ништавом Решењем о 

рехабилитацији из 2012.године, био на један дан поново насилно смештен, а потом 

отпуштен, у Психијатријску болницу`` В.-Вујић`` јула 1983.године, у Београду, упркос 

Налаза Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године, због разговора са учесницима међународне конференције УНКТАД. ( за 

шта нема документ, јер му није дат). 

 Доказ: Увид у Архиву Психијатријске болнице`` В.-Вујић`` у Београду 

  

 Инкриминисана дијагноза Завода за ментално здравље из Београда је достављена директору 

ФГП Рекорд , Раковица-Београд, Драгану Томићу, где је тужилац био тада  

 запослен, дана 14.3.1977.године је смењен са места `` Шеф службе маркетинга`` ,`` са 

образложењем да је евидентирани пацијент Завода за ментално здравље у Београду``.  

 Доказ:   Одлука  Радничког савета ФГП Рекорд бр.91/VI-1 од 14.3.1977.године. 

  

 Затим је тужилац судски оквалификован као неурачинљив душевни болесник.  

  

http://www.isil.org/
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 Доказ: Решење судије за прекршаје општина Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977 ., чему је 

пртетходио захтев ГСУП-а Београда против тужиоца да је позивао запослене у ФГП Рекорд 

на побуну против поретка. 

  

 Решење судије за прекршаје Опшине Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977 .је прочитано 

јавно на скупу неколико стотина запослених ФГП Рекорд.. 

  

 Доказ: 1.Жалба против Решења судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 

1.9.1977.године.  2. Увид у Архиву ФГП Рекорд. 

  

 Несавесни злонамерни судија за прекршаје је по налогу претпостављених, неовлашећно 

саопштио тужиочевој вереници, која га тада није довољно познавала, будућој супрузи 

Александри Пешић, економисти запосленој у ФГП Рекорд, податке из судског досијеа и 

дијагнозу, да је ``Томислав Крсмановић неурачунљив и агресиван душевни болесник, који не 

сме по закону да има децу због душевне болести, поврх свега опасан државни непријатељ, и 

ако се за њега уда, да ће тиме упропастити свој живот``. Са примитивном намером да се тако 

свети тужиоцу ,  као политичком неистомишљенику. Руководиоци ФГП Рекорд, органи 

СУП-а и судије,. су злостављали супругу тужиоца , уз претње убиства сина. Када се вратила 

у стан који је био претходно закључан, у њему је затекла четири органа ГСУП-а,  који су у 

стан ушли калаузом, устали и уперили у њу револвере узвикујући: да се ОДМАХ разведе од 

тужиоца. Александра је након свих претњи и тортура доживела нервни слом. 

  

 Докази-1. Изјава Александре од 1.6.2012.године. 2. Увид у Архиву суда  за прекршаје 

Општина Раковица. 3.Није могуће саслушати судију Чедомира .Маљковића, јер је 

превремено преминуо, тужилац је својевремено благовремено захтевао судско саслушање 

сведока судије за прекршаје Маљковића, што судови нису прихватили. 3.Саслушање сведока 

Александре Пешић Крсмановић, Теодосијева број 1, Београд. 

 4. Увид у Архиву ГСУП-а. 

  

 Последице ове анулиране дијагнозе из 1977.године због проглашавања тужиоца лудим и 

опасним државним непријатељом, због вербалног ненасилног деликта, су упркос оглашавања 

ништавим, продужено деловале, довеле до приказаних злоупотреба, подупртих доказима, 

документима и изјавама сведока, када се ради о разводу, губитку стана и превођењу тужиоца 

у мукотрпни подстанарски статус од 1982. све до 1997. године, и проузрокујући друге 

нематеријалне штете, а и материјалне штете приказане у поглављу Б. Материјална штета,. 

одељци `` Развод`` и `` Стан``. 

  

 Иако су Решењем о рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим Решења судије за 

прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.због вербалног деликта и о 

душевном здрављу тужиоца, и Решење Судије за прекршаје Општине Стари град у Београду 

Уп.бр. 39/82 од 17.03. 1983. године, ова решења су наставила да стварају штетне последице, 

због чега је тужилац послат на психијатријску експертизу пред Судско-психијатријски одбор 

Медицинског факултета у Београду који га је  20.3.1982.године прогласио урачунљивим. 

Због ове две судске одлуке оглашене ништавим , скорто две године претрпео је  нова 

малтретирања и врло интензиван страх од поновне насилне хоспитализације.   

  

 Налазу Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године је претходила врло мучна истрага пред  Петим општинским судом  у 

Београду. Након обављеног претреса стана 3.12.1981.године органи ГСУП-а, тужилац је све 

до 20.3. 1982 године био под претњом нове наслне хоспитализације, позивајући се на Решења 

судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године. које је оглашено 
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ништавим. Осуђен је од стране Судије за прекршаје општине Вождовац, на основу дописа 

Петог општинског суда у Београду упућеног 22.6.1982.године. Дана 3.12.1981.године Трећи 

општински суд у Београду је Решењем Кри.бр.208/81 од 21.12.1981.године, одредио да се 

``над Томиславом Крсмановићем обави неуропсихијатријско вештачење здравља од стране 

Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду,  а односи се на 

кривично дело ширења лажних вести из чл. 218, став .1.КЗ Србије., постављајући питање 

његове урачунљивости од 1.01.1981 .године надаље``, позивајући се на две судске одлуке, 

оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији. Што је још један доказ о њиховом 

неформалном правном продуженом деловању и последицама, упркос званичне анулације.  

 Доказ: Допис Петог општинског јавног тужилаштва у Београду упућен 22.6.1982.године, 

упућен Судији за прекршаје општине Вождовац.  

  

 Приликом бројних притварања од 1974 све до датума доношења Решења о рехабилитацији 

2012.године, тужиоцу су често органи тужене претили лудницом, и оптужбама да је државни 

непријатељ, упркос два судска решења оглашена ништавим   Решењем о рехабилитацији из 

2012.године, или се позивајући на иста. 

 Тужилац приказује доказе, да иако је била правно оборена Налазом Судско 

психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од  

20.3.1982.године.и оглашена ништавим Решењем о рехабилитацији  Рех.бр. 

82/10 од 13.12.2012. године. ова неитинита дијагноза је деловала је facto , 

неформално, цело време, све до Решења о рехабилитацији 2012.године:  

 Тако на страни 9, Решења о рехабилитацији Вишег суда у Београду из 

2012.године стоји дословце`` злоупотребљена дијагноза  га је стално пратила, 

иако је била нетачна, и извесно,  представљала је сталну претњу  да му се 

опет може догодити смештај у психијатријску болницу, опет злоупотребом 

психијатрије  у политичке сврхе, из чега следи да је жртва злоупотребе 

психијатрије  и да је из тих разлога био лишаван слободе, имовине и других 

грађанских права``. 
 Из приложених доказа, докумената и позива на сведоке, се исчитава континуитет претњи 

дефинитивном изолацијом у азилум, од 1974. године, све до датума Решења о 

рехабилитацији, заснован на Решењу судије за прекршаје општина Раковица II Уп.бр.1613/77 

од 01.9.1977, које иако је Решењем  о рехабилитацији оглашено ништавим, проузроковало 

штетне последице по тужиоца све до дана Решења о рехабилитацији. Од марта месеца 2008 

године, током 2009, 2010, а учестало 2011. све до 2012.године, тужилац је био позиван на 

информативне разговоре, уз лупу на врата, и доласке марица и кола Хитне помоћи, испред 

зграде, под претњом да ће бити насилно хоспитализован. Позивајући се на правно 

обеснажену дијагнозу Завода за ментално здавље из  1974.године и ништаво Решења судије 

за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године, са писменим 

образложењем `` непријатељ поретка, душевни болесник, зато што пише саопштења и 

захтева повраћај заплењене архиве, и накнаду штете``.Исти они који су  тужиоца смештали 

насилно у лудницу, и проглашавали га душевним болесником од 1974.године, хапсили га и 

мучили, осуђивали за вербална дела, растурали му породицу, и лишавали га његове имовине, 

нису заборавили њихову омразу испољавану након тога деценијама. Тужилац  је био позван 

2 марта 2008 године од стране његовог  познаника Велизара Павловића, правника ДСС-

Демократске странке Србије, улица Париска број 13, 11.000 Београд, који му је показао 

факсимил Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године, којим је покренут хитан 

поступак да буде лишен слободе и смештен у психијатријску болницу на неодређено време, 

због наведених разлога, којом приликом су се позвали на приложени фалсификован и правно 

анулиран налаз Завода за ментално здравље и  ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1974 године.  
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 Доказ: саслушање сведока 1. Велизара Павловића, ДСС, Париска 13, Београд. 2. Увид у 

факсимил, у Архиву Полицијске управе Београда. 3. Саслушање Ненада Лијескића, 

,сарадника ОУП-а Раковица , Патријарха Јоаникија, Београд, који је позивао тужиоца на 

информаивн разговоре , уз стриктну напомену тужиоца да Ненада Лијескића нимало не 

терети, јер је он савестан полицајац, њему је тако било наређено.3. Сва даље наведена 

документа су приложена, која се односе на злоупотребу института информативног разговора 

од 2008. до 2013 године, и то: Позиви на саслушање број 12310/11 од 2011.године; ПС Нови 

Београд  од 22.9.2011; МУП Србије Полицијска управа града Београда  Одељење за ЈРМ 

.Прел.бр ој од 17.08.2011; Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду од 

1.09.2011.године; Прво општинско јавно  тужилаштво  од 12.2011. године; саопштења од 

23.9.2011.године; од 4.12.2011.године; 7.12.2011.године; Мишљење судског вештака 

психијатра др.Стевана Петровића о способности Томислава Крсмановћа за позивање на 

информативне разговоре од 14.12.2011.године, упућено Првом општинском јавном 

тужилаштву у Београду.; Угр ожени криминал угрожава здравље и живот Томислава 

Крсмановића допис којим се др.Стеван Петровић 12.1.2012.године, обраћа Надлежним 

државним органима и и другим организацијама и установама. 

 Чиме Виши суд у Београду својим Решењем о рехабилитацији  рех.бр. 82/10 

од 13.12.2012. године, побија исказ у Пресуди Вишег суда страна  9`` што се 

из достављених доказа не може успоставити узрочност између чињења 

тужене и последица које је трпео тужилац, а проистекле из одлука тужене 

које су оглашене ништавим у рехабилитационом процесу``, јер је очигледно 

да су органи тужене ( Полицијска управа Београда) проузроковали штетне 

последице тужиоцу, позивајући се на Решење судије за прекршаје Општине 

Раковица из 1977.године, иако оглашено ништавим Решењем а о 

рехабилитацији  рех.бр. 82/10 од 13.12.2012. године. и Налазом Судско 

психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године. 
 Тужиоцу прете лудницом, у 1982.години,  иако је Решења судије за прекршаје Општина 

Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.оглашено ништавим , што је доказ да је 

настављено његово штетно дејство : 

 Доказ: Допис од  Америчке асоцијације психијатрије од  6 марта 1982.године. 
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 Доказ: Извештај Америчког Хелсиншког одбора  1983 године. 

  

 Тужиоцу је 19 марта 1999.године америчка NGO  доделила престижно признње  Bruce Evoy 

Memorial Award као жртви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, светски признатом 

експерту за злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, у знак признања за публиковање 

либертаријанских књига на 8 балканских језика. 

  

 Доказ:  www.isil.org. 

 Доказ: Freedom Network News March/April 1999. TOMISLAV KRSMANOVIC HONORED. ( 

www.isil.org; http://www.jonathangullible.com/newsletters, 

http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/423). ), његов говор у Парлменту Данске . 

  

 Докази: у прилогу у овој жалби писма професора Кена Скуланда, специјалног саветника Беле 

куће САД,  од 2010 до 2014 , упућена лидерима Србије у знак подршке тужиоцу. 

  

 Тужилац је децембра 1984.године уручио др. Кости Чавошком, професору Правног 

факултета у Београду, документацију у вези око 30 ожалбених случајева злоупотребе 

психијарије у политичке сврхе, за Одбор за одбрану слободе мисли  и изражавања САНУ-

Српске академије науке и уметности, који је 6 јануара 1986.године издао саопшптење у коме 

је устврдио да се у СФРЈ злоупотребљава психијатрија да кажњава политичке  

неистомишљенике.  

 Доказ: Саопштење Одбора за одбрану слободе мисли  и изражавања од 6.01.1986.године.  

  

http://www.isil.org/
http://www.isil.org/
http://www.jonathangullible.com/newsletters
http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/524
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 Ово саопштење је имало изузетно снажан одјек у свету, а донекле и  у земљи. Један од 

најтиражнијих листова у земљи `` Вечерње новости`` је тим поводом 31.1.1986.године 

негирао наводе Одбора за одбрану слободе мисли  и изражавања САНУ,  детаљно износећи 

податке о неколико ожалбених случајева, са иницијалима, представљајући их као 

неурачунљиве ( уз напомену подносиоца Представке, да су помињани Р. В-Радомир 

Вељковић, М.Ж Милисав Живановић и В.М-Владимир Марковић, ускоро били прихваћени 

од стране Аmnesty International, London,  као `` затвореници савести`` а не као `` 

неурачунљиви``). Том приликом је истакнут пуним именом и тужилац,  као `` психијатријски 

пацијент-случај`, на основу ништаве судске одлуке из 1977.године, да би тако као борац за 

људска права, био бламиран  у јавности.  

  

 Доказ: текст у листу `` Вечерње новости`` од 31.1.1986.године. 

  

 Тужилац се обратио `` Вечерњим новостима `` исправком, на шта има право по закону, а ова 

исправка није објављена. Уз опаску подносиоца Представке, да су његове реплике, деманти и 

исправке, слате медијима у овоме периоду били систематски игнорисани.  

  

 Доказ Реплика листу `` Вечерње новости`` од  3.2.1986.године, која није била објављена.  

  

 Тужилац је тужио Војислава Шешеља, лидера ондашње политичке странке под контролом 

Слободана Милошевића, и сада Хашког суђеника Првом општинском суду у Београду, који 

није ништа предузео, зато што је 18 јуна 1992.године у јеку предизборне кампање изјавио са 

скупштинске говорнице, што је милионском аудиторијуму пренела државна телевизија `` да 

је Томислав Крсмановић,  психијатријски пацијент``.Све са циљом да убије његов углед у 

јавности. Ова његова изјава је очигледно имала за основ  две судске одлуке, оглашене 

ништавим Решењем о рехабилитацији из 2012.године, што је тужиоцу потврдио лично 

Војислав Шешељ, са којим се он тада повремено дружио, правдајући се да је то учинио по 

диктату Кабинета Слободана Милошевића ( Напомена тужиоца:`` Томо, ти си судски 

проглашен лудим, шта ти ко може, ти си заштићен као бели медведи, да ти мало направим 

публицитет`` дословце ми је ово саопштио расположени В.Шешељ док смо се шетали Кнез 

Михајловом улицом). 

  

 Што је још један доказ дејства ове две судске одлуке, што значи да су противне исказу у 

Пресуди да су ништавне,  производиле и даље штетне последице  у 1992.години.   

  

 Доказ: 1.Кривична тужба Томислава Крсмановића Првом општинском суду у Београду , 

Кривичном одељењу, против Војислава Шешеља. ( Напомена: тужилац је председник 

Покрета за заштиту људских права, првог југословенског удружења за заштиту људских 

права, основаног 1 марта 1974.године, а потом 1990.године, ова НВО је била међу првим 

регистрована као политичка странка и учествовала на изборима)  

 2. саслушање сведока Војислава Шешеља ( адреса позната суду). 

 Доказ: Томислав Крсмановић: Књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ 

ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislav-krsmanovic/). 
 в. У образложењу, првостепени суд се није изјаснио о битним чињеницама у вези са 

претрпљеном злоупотребом психијатрије, и њеним последицама, које су истицане овим 

поводом у току парнице, а конкретно, није се изјаснио ни о једној радњи коју је тужилац  

истицао као радње проузроковања штете .  

  

 Уместо тога се изјашњава паушално: ``тужилац је трпео душевне болове јер је био обележен 

као лице које је против тадашњег друштвеног уређења,  да су га избегавали, да су га 

третирали као психијатријског болесника, те да је морао да промени посао, те да имајући у 
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виду карактер , место и време учињених дела, нису такве тежине , нити су изазвали такве 

последице од тужиоца, да би била досуђен већи износ од 40.000.оо динара``.Даље се, на 

страни 9 Пресуде, пасус 3,  на сличан начин уопштено приказују повреде права тужиоца до 

којих је дошло због његовог интелектуалног залагања против клаузуле МПП ( Морално 

политичке подобости), јер је као научник, био политички дискриминисан приликом 

запошљавања.  

  

 Суд није утврдио чињенично стање, уз образложење да ови животни догађаји нису  у вези  са 

конкретном правном ствари, што се према суду, из конкретних ствари  не може успоставити 

узрочност између чињења тужене,  и последица које је трпео тужилац, а проистекле из 

одлуке тужене  Решења судије за прекршаје општине Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977, 

која је оглашена ништавим у рехабилитационом процесу.   

 Те да захтев за накнаду нематеријалне штете није основан.  

  

 У Пресуди на овом месту ( страна 9) суд је погрешно утврдио `` да је обраћање и улога 

психијатара, изрицање дијагнозе, у тим догађајима било без утицаја на доношење другачије 

одлуке, јер се не може успоставити узрочност између чињења тужене и последица које је 

трпео тужилац, да не постоји узрочност``.  

  

 Суду су овога пута достављени докази да је тужилац проглашен неурачунљивим душевним 

болесником од стране органа тужене, што је проистекло управо из приложених одлука 

тужене, које су оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији 2012.године.  

  

 Органи тужене су од 1978 до 1982.године својим вишегодишњим насилничким поступцима 

растурили брак и породичну заједницу тужиоца, за шта су даље дати поуздани докази и 

изјаве сведока. Шта рећи на то, када се тужиочева супруга врати са посла, и затекне у своме 

стану који је претходно закључала, да седи неколико полицајаца ГСУП-а, у који су ушли 

калаузом,  у њу одмах упере револвере и захтевају да се разведе од тужиоца?  

 Доказ: 1. Изјава Александре Крсмановић Пешић, од свих претњи и тортура доживела нервни 

слом. 2. Сведочење разведене тужиочеве супруге Александре Крсмановћ Пешић , 

Теодосијева број 1, Беогртад. 

  

 Последично је лишен права на стан јер је исти унео у брак, развод је извршен под принудом. 

Да није било изнуђеног развода,  не би било губитка стана, нити петнаестогодишњег 

подстанарског статуса. ( Уз напомену, да је судски поступак у вези права на стан  био 

незаконит, Одељак Материјалне штете). 

  

 г. Зар документовано и доказано деценијско уништавање живота тужиоца од стране органа 

тужене, жртве описаних тортура и нечовечних психијатријских и других злочина, и његових 

блиских, за суд немају одговарајућу тежину?   

  

 Иако су решења Судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр.1613/77 од 

01.09.1977.године, и Судије за прекршаје Општине Стари град у Београду Уп.бр.39/82 од 

17.03.1983.године, Решењем о рехабилитацији Рх.бр.82/10 од 13.12.2012.године оглашена 

ништавим, на папиру, од тренутка њиховог доношења, као и све њихове правне последице, у 

стварности је на основу њих тужилац био обележен као опасан државни непријатељ. Стога је 

тирански поредак над државним непријатељом спровео сурову одмазду..  

  

 Од тада па све до Решења о рехабилитацији из 2012.године, органи  тужене су према њему 

починили пар стотина деликата и последично проузрокованих нематеријалних и 

материјалних штета.   
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 Суд је погрешно утврдио  чињенично стање изреком да је тужилац претрпео нематеријалну 

штету искључиво доношењем два побијена решења, изјашњавајући се  се да  су оне, према 

суду, у својој бити вербални деликти супротни Конвенцији о људским правима, одређујући 

износ од 40.000, оо  динара. за претрпљене болове на име накнаде нематеријалне штете, 

пренебрегавајући чињенично стање да је тужилац у наведеном временском периоду био 

подвргаван мучним дуготрајним, вишегодишњим истрагама, и повременим пресудама, због 

ненасилног изражавања критичких мишљења, не само због та два деликта: 

  

 -дана 21.6.1974.године је био ухапшен и смештен насилно и незаконито противно 

медицинској етици у П.Б.` Лаза Лазаревић`` у Београду, због ненасилног писаног деликта, 

настала је вишегодишња полицијска и судска истрага.  

 --која се завршила 1.9.1977.године Одлуком судије за прекршаје општина  Раковица, ``због 

проношења лажних гласина и изазивања револта грађана``, прогласио је тужиоца 

неурачунљивим душевним болесником, и предложио трајни третман у затвореној 

психијатријској установи 

 -.Судија за прекршаје општине Вождовац је изрекао новчану казну због ненасилног деликта. 

 Доказ: Допис Петог општинског јавног тужилаштва судији за прекршаје Општине Вождовац 

од 22.6.1982.године, уз претходно слање на психијатријску експертизу, и упорно 

застрашивање новом насилном хоспитализацијом, позивајући се на боравак у 

П.Б.``Л.Лазаревић``1974.године и Решење о рехабилитацији оглашено ништавим одлуком 

Судије за прекршаје Општине Раковица.. 

 -Кажњен је новчано од судије за прекршаје општине Стари град Решењем од 

17.3.1983.године, ``зато што је на јавном месту говором омаловажавао социјалистичка 

патриотска осећања, да је против система и да је следбеник Милована Ђиласа``. Приликом 

притварања у СУП-у Испостава Стари град у улици Мајке Јевросиме, уз примену насиља, 

пребачен марицом у ГСУП у улици 29 новембра, уз претњу да га возе у Падинску скелу на 

психијатрију, држећи претећи у  рукама Решење Судије за прекршаје Оштине Раковица из 

1977.године, оглашено ништавим Решењем о рехабилитацији..2012.године. 

 Доказ: 1.Решње Судије за прекршаје општине Стари град Уп.бр.39/82 од 17.03.1983.године. 

2.Увид у архиве СУП Стари град и ГСУП Београд. 

 -јула 1983.године након хапшења и насилног полицијског привођења у Психијатријску 

болницу`` В.Вујић`` у Београду ( без икаквог документа и писаног трага), је настала нова 

заморна полицијска и судска истрага. Ово привођење и насилно интернирање је било 

одређено због `` повреде угледа несврстане самоуправне Југославије у разговорима са 

страним учесницима скупа УНКТАД у Београду``, уз позив дежурног болничког психијатра 

на ранију дијагнозу Утолико је значајнији овај нови прекршај јер је се десио после Налаза 

Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду, `` урачунљив``.  

 -13 јуна 1990.године је одржан митинг опозиције. у Београду тужилац је такође говорио, због 

чега је против њега поднешена прекршајна пријава Судији за прекршаје Стари град, која је 

обустављена.. 

 -Радна организација тужиоца Галеника је тужиоцу 16.11.1992.године, будући да је била по 

Правилнику о стамбеним односима у обавези да му стави на располагање стан, по упутству 

ГСУП-а ( Градског секретаријата унутрашњих послова Београда) из побуда кажњавања 

намерно доделила неусељив стан. Тужилац је био запослен у Галеници од 1977 до 

1997.године, где је био дискриминисан као `` државни непријатељ`` осуђен за вербалне 

деликте, и етикетиран као `` психијатријски случај``., све на основу две судске одлуке 

оглашене ништавим  Решењем о рехабилитацији.  

 Докази: Документа у прилогу у овој жалби-Допис тужиоца Радничком савету ГАЛЕНИКА 

ЛЕКОВИ од 26.3.1981.године, Поднесак Тужиоца Основном суду удруженог рада Београд од 

23.8.1989.године, Представка др. Жарка Гавриловића, председника Српске СветоСавске 

Странке, генералном директору Галенике др. Велимиру Бранковићу од 12 јуна 1991.године,  
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учтиво захтевајући да тужиоц не буде излаган дискриминаторским пост упцма због његових 

активности људских права, Кривична пријава тужиоца Четвртом општинском јавном 

тужилаштву , Нови Београд, од 13.8.1991.године, због заплене докумената у његовој 

канцеларији, Допис Удружења подстанара Југославије Велимиру Кнежевићу од 

13.4.1993.године, у вези стамбеног питања тужиоца, Допис Удружења подстанара 

Југославије државним органима од 23.6.1993.године, Бесправно коришћење мога стана од 

стране Татића, Допис тужиоца Председнику ИЦН Галеника Р.Стојићевићу од 

20.3.1993.године, Допис тужиоа руководиоцима ИЦН Галеника од 20.3.1993.године, Допис 

Председнику ИЦН Галеника и ЈАВНОСТИ од  13.3.1994.године, од стране 18 

најистакнутијих опозицоних политичара ,апел мда буду испоштованма права тужиоца, 

Дописи руководиоцима ИЦН Галеника од  21.3.1993.године, 6 априла 1994.године, 

16.1.1996.године,` 

 Тужилац  револтиран неправичним одлукама судија Трећег општинског суда у вези 

неусељивог стана који му је тенденциозно доделила Галеника, је устврдио на рочишту да 

суђење није правично. Због те његове изјаве Треће општинско јавно тужилаштво против 

њега подноси Кривичну пријаву  24.1.1994.године. 

 Доказ: Кривична пријава од  24.1.1994.године 

 Затим подиже Оптужницу 19.4.1994.године, `` због увреде суда`` 

 Доказ: Оптужница од 19.4.1994.године. 

 Овај дуги и заморни поступак је трајао све до  1999.године, уз усмене претње да ће бити 

насилно хоспитализован на неодређено време, када је Решењем Првог општинског суда у 

Београду VII. К.бр. 298/98 од 4.3.1999.године, поступак обустављен због застарелости,  

 Доказ: Решење Првог општинског суда у Београду VII. К.бр. 298/98 од 4.3.1999.године,  

 Против тужиоца је вођен 1998.године прекршајни поступак пред Судијом за прекршаје 

општине Вождовац `` због обзнањивања Медицинске декларације``. 

 Доказ: Судији за прекршаје Општине Вождовац. од 21.1.1998.године 

 Тужилац је у коминикеу Кабинета Слободана Милошевића од 14 јануара 1999. године, који је 

громогласно оглашен у медијима широм земље: `` Томислав Крсмановић је издајник и 

страни плаћеник, агент ЦИА још од 1974.године``.  

  

 Доказ: 1.Кривична пријава Јавном тужиоцу Београда од 28.11.1999.године, зато што медија 

противно закону нису објавила деманти.   2. Увид у Архиву Кабинета Слободана 

Милошевића. 

  

 Што се види и из других приложених докумената у списима у овој представци, деценијама 

му је било стављано неосновано на терет да је `` издајник`` и`` агент ЦИА`` . .  

 Органи власти су изјављивали у више наврата да ће га уништити: 

  

 Доказ  у прилогу: ИЗЈАВА песника Драгољуба Игњатовића од 14.3.1983 године 

  

 Да су последице две ништаве одлуке дејствовале и у 1990.години се види из новинског 

текста  ``НЕВОЉЕ ЗБОГ ИМЕНА-ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ТЕЛЕФОНСКО МАЛТРЕ 

ТИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ КРСМАНОВИЋ СА ЦЕРАКА НЕ ПРЕСТАЈЕ,  објављеног у листу 

НОВОСТИ од 11.3.1990.године, у коме дословце стоји: настало је даноноћно четворомесечно 

телефонско терорисање Томислава Крсмановикћа са Церака 2, уз чудна интересовања за 

његово здравље, је велика невоља ове петочлане породице, јер превазилази сваку меру. Уз 

претње убиством, узнемиравају децу, деца се плаше да остану сама код куће. Томислав 

Крсмановић са Церака 2, је установио да га мешају са све познатим борцем за људска праа 

истог имена ( тужиоцем), па је поднео захтев СУП-у за промену телефонског броја.  

  

 А како је тек било тужиоцу? 



2946 
 

  

 Доказ: новински текст.. у листу НОВОСТИ од 11.3.1990.године,  

   

 Штрајковао глађу четири пута, нпр. септембра 1987 године, под притисцима био примораван 

да се стално сели. 

   

 Доказ: дописи УКС од 12.9.1987 године, Обавештење јавности бр 1 од 31.8.1987 године.  

 Дана 18.9.1997.године, тужилац се вратио у свој стан на адреси Станка Пауновића 70 у 

Београду, са страначке изборне промоције на РТВ Политика, где је наступао као председник 

политичке странке Покрет за заштиту људских права, чији је био кандидат за посланика на 

изборима, којом приликом се жалио на продужене злоупотребе са психијатријском 

дијагнозом, да у психијатријским болницама има оних којима тамо није место, указао је да је 

жртва политичких  прогона који трају од 1974.године, закључивши да су непоштовања 

људских права у Србији раширена. 

 Доказ: увид у архиву РТВ Политика, Београд. 

 У стану је био заједно са његовом познаницом Десанком Митановски , верском 

активисткињом, када су око 21 час и 30 минута ушле у стан две младе и снажне мушке особе 

у цивилу, и уз јаросне узвике:`` То је тај параноичар што блати на телевизији``, и устремили 

се ка тужиоцу песницама угурнувши га у купатило и одгурнувши снажно наглавачке у каду.  

Добацујући му врло претећи:``Лудаче, уколико некоме кажеш за ово бићеш убијен``. После 

чега су се удаљили. 

 Повређен, сав у крви која је лила из рана у пределу чела и лица, уз помоћ присутне Десанке, 

је  обавио главу пешкиром  успели да позову Хитну помоћ, која је одмах дошла и превезла га 

у болницу. Комшије су чуле ларму у стану, долазиле су на врата и узнемирене  виделе 

крвавог тужиоца.  

 У Ургентном центру је неурохирург обавио два пута рентгентски снимак повреде (оба пута 

нејасан). Затим је био упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где је рана зашивена (број протокола 

10103, датум 18.0.997). Лекар није хтео да га саслуша довољно, изјавио је да је снимак 

нејасан. Сутрадан је примио у ДЗ ``Б. Кидрич`` (Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију 

против тетануса и антибиотике, и упућен на даљи третман у клинику где је већ био примљен. 

Изгубио много крви и повреда је, иако лакша,  врло деликатна, да је ударац био сантиметар 

више, исход би могао бити кобан.-рекао му је лекар. 

 На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 

политичке странке Покрета за заштиту људских права, уз позив на документа којим је још 

1970-их година оглашен лудим и државним непријатељем. Настао управо после појављивања 

на медијима, после више упозорења, упада у стан у току предизборних активности, стављања 

ван употребе новог факс апарата, писаће машине, телефона. И овај покушај убиства је још 

један доказ да се злоупотребе органа тужене према тужиоцу спроведене 1974.године,  имају 

своје дејство и у 1997.години, иако су оглашене ниптавим Решењем о рехабилитацији, имале 

су штетне последице. 

 Докази: 1. Документ Упут на стационарно лечење, неурохирургу, др.Данијела Јевтић, лекар 

Хитне помоћи од 18.9.1997.године. 2. Документ број 76-Кривична тужба Другом оштинском 

суду у Београду од 2.12,1997.године Фасцикла 2.3. Упут од 18.9.1997.године; 3.Налаз 

Клинички центар Србије, ОРЛ-Хитно, од 18.09.1997.године; 4. Извештај доктора 

специјалисте-без датума; 6. Извештај доктора специјалисте од 26.12.1997.године; 7. Упут 

неурохирургу од 23.12.1997.године; 8. Лекарски налаз доктора Радмила Рончевића, 

професора универзитета, Самостална лекарска ординација опште медицине, од 21.1. 

2013.године; 9. ИЗЈАВА Десанке Митановски од 1.1.1998.године, оверена од стране 

надлежног државног органа.  

 Овај досије је скоро  у потпуности  заплењен 2 априла 2000.године. 

 Услед повреде од јачине ударца није могао покретати леву обрву, која је пала ка оку, што се 

од дана повреде прогресивно погоршава. Последице ударца сноси дан данас.  
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 Доказ: Лекарски налаз доктора Радмила Рончевића, професора универзитета, Самостална 

лекарска ординација опште медицине, од 21.1. 2013.године. Фасцикла 7. 

 Драган Здравковић, из Београда, звани Пантер, познати дилер дроге и сарадник МУП-а 

Србије,  је се уз логистичку подршку З.Бјелетића, инспектора  ОУП ( полиције) Стари Град, 

улица Мајке Јевросиме, 2.3.2000 године, око 17 часова и 30 минута   насилно уселио у 

просторију у ул. Високог Стевана 11 у Београду у којој се налазила страначка архива 

Покрета за заштиту људских права, чији је тужилац  председник, и његова лична архива. Ова 

подрумска просторија је део стана Нолета Лекаја, ул.Високог Стевана број 11, Београд, који 

је правни титулар, иначе члан Савета  Покрета за заштиту људских права.  

 Том приликом је заплењено, а потом однето великим камионом у непознатом правцу, све 

што је тужилац дотада стварао, над њим је тада почињен монструозан духовни злочин, 

брисање меморије, између осталога заплењени су рукописи његових 20 необјављених 

књига, што је равно средњевековном спаљивању јеретичких књига. Полиција је тада 

запленила личну архиву тужиоца са свим врло бројним документима у вези деликата 

органа тужене од 1970-их, и раније, све до тада, више хиљада досијеа жалиоца на 

повреде законских права, са врло компромитујућим подацима о појединим органима 

тужене..  

 Да би тако уклонила доказе. 

 Заплењено је том приликом 2.000,оо примерака књиге угледних америчких научника и 

саветника Беле куће професора Хаваји универзитета Кена Скуланда `` Авантуре 

Џонатана Галибла`` и Мери Руварт `` Исцељење нашег света``, које је подносилац ове 

Представке публиковао на више балканских  језика, због чега је био изложен додатним 

прогонима, уз оптужбе да је `` агент ЦИА од повратка из Белгије 1971.године``.у земљи 

публикује америчку субверзивну литературу``.(http://www.jonathangullible.com/newsletters, 

http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/423).  

  

 Tом приликом је тужилац незаконито лишен  стотинак часописа домаћих и страних, где су 

били публиковани његови стручни и научни радови, однети су разни аудио визуелни 

материјали о  организацији, медија наступањима, митинзима итд, већи број  његових 

текстова и необјављених научних радова, целокупна врло богата лична преписка, 

укључујући и преписку са појединим значајним светским личностима, државницима, 

шефовима држава , књижевницима, научницима, преписка   организације, хиљаде 

саопштења, неколико хиљада примерака неколико бројева листа Људска права, више књига 

маркетинга, истраживања  тржишта, мегафон, транзистор, писаћа машина, чак и личне 

фотографије.  

  

 Тужилац овде приказује неколико кључних података, потребних за доказивање настале 

нематеријалне штете овим поводом, позивајући се на детаљна образложења и релевантна 

документа дата у одељку Материјалне штете. 

   

 Упркос предузетих радњи и свих потребних законом предвиђених благовремених и 

примерених поднесака за ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ, уз очигледне  доказе и сведочења сведока, 

Први општински суд уместо да реагује ОДМАХ, је растезао годину дана. Онда је ствар 

пренета Четвртом  општинском суду , који је такође растезао, судови до данас нису 

омогућили да се врати одузето, архива још није враћена, судови одуговлаче и одбијају да 

поступе по закону. Ствар је стигла до Врховног суда Србије коме је поднео Ревизију 

4.03.2012.године, против Решења основног суда у Београду Посл.број 10 И  10133/2010 од 

21.3.2012.године. Први основни суд је одбацио Ревизију дана 23.03.2012.године.  

  

 Тужилац је у  поменутој тужби за примену хитне привремене мере истакао да постоји 

опасност да тужени отуђи или уништи незаконито присвојену архиву, те је захтевао од суда 

да предузме најхитније мере, како закон прописује да се иста врати неоштећена, указујући да 

http://www.jonathangullible.com/newsletters
http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/524
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ова провална крађа има своју политичку димензију, јер је Покрет за заштиту људских права 

политичка организација чији је он легитимни председник, и архива је заплењена од 

полицијског сарадника Здравковића уз логистичку подршку  органа МУП-а Стари град 

Бјелетића. Уједно је тужилац указао суду да је изложен претњама убиством Здравковића и 

других, због ове крађе.  

  

 Први општински суд у Београду XX.П.бр.2083/2000 дана 7.2.2001 године доноси РЕШЕЊЕ О 

СМЕТАЊУ ПОСЕДА.. Први општински суд П.бр.2082/200 дана 24.04.2001.године, донео је 

Пресуду због изостанка, усвојио тужбени захтев тужиоца да му Драган Здравковић врати 

отуђену архиву.. 

  

 Први општински суд је донео две одлуке у тужиочеву корист али неблаговремено, уместо 

најхитније уз примену привремене мере, прво рочиште је заказано тек након 4 месеци, 

рочиште је отказивано три пута ―због недоласка оптуженог‖, позивари суда нису наводно  ни 

једном могли да уруче туженом Здравковићу  позив за рочиште, достава није извршена у 

складу са чланом.133 Закона о парничном поступку, који регулише ситуацију у којој тужени 

очигледно избегава примање позива, суд  се изговарао  упорно да се одлаже рочишта јер 

наводно не могу да уруче Здравковићу позив, а он је стално био по цео дан на наведеној 

адреси где је претио  Лекају и тужиоцу убиством и спречавао да се приближе месту где је 

била архива, дружећи се врло често са инспектором МУП-а Бјелетићем.  

  

 У међувремену је дошао велики камион МУП-а Србије и архиву одвезао у непознатом 

правцу. 

  

 Због непримене привремене мере од стране Првог општинског суда у Београду, уместо да 

реагује благовремено да се спречи отуђење архиве, суд је својим одуговлачењем омогућио 

Здравковићу и Бјелетићу да архиву одвезу у непознатом правцу.  

  

 Четврти општински  суд је требао да исели Драгана Здравковића благовремено по решењима 

Првог општинског суда, то није учинио, него тек 6.12.2001 године, уместо да је то учињено 

још априла 2000 у складу са захтевом за изрицањем ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. јер је привремена 

мера правни поднесак који захтева ургентну судску меру.  

  

 Поврх свега, Здравковић приликом напуштања просторије није вратио ствари које је 

запленио, јер је камион архиву однео пре тога, а на основу сведочења Нолета Лекаја, улица 

Високог Стевана број 11, Београд. 

  

 Архива се налази у просторијама МУП-а, који одбија да је врати тужиоцу. Према сазнањима 

тужиоца наркодилер Здравковић, звани Пантер, је убијен у улици Џорџа Вашингтона у 

Београду у уличном обрачуну криминалаца. 

  

 Од датума одбацивања Ревизије 23.03.2012.године, тужилац је излаган претњама истих оних 

полицијских органа ( Полицијска управа града Београда), који су покушавали да га насилно 

хоспитализују од 2008 до 2012.године: да уколико не одустане од захтева да му се врати 

архива, да ће бити трајно утамничен, уз слање позива преко судских установа, све до 

2012.године, да се одазове  на информативне разговоре, који су уствари доказана пертња да 

ће битги насилно хоспитализован, позивајући се на дијагнозу из 1974.године, кој је оглашена 

ништавом решењем о рехабилитацији из 2012.године. 

  

  Иза ове отимачине се налазе органи тужене,  дакле исти они који су слично поступали према 

тужиоцу још од 1974.године.  
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 Докази: приложена документа у овој жалби. 

  

 У овом временском периоду у континуитету од 1974.године до доношења Решења о 

рехабилитацији су органи тужене систематски ограничавали тужиоцу  права на: а. неометану 

преписку. б употребу телефона и факса, а од 1997.године, в. компјутера и интернета., уз 

образложење`` параноичар, државни непријатељ``. 

 Дпкази: Ппдаци и дпкументпвани дпкази, уз ппзиве на сведпке  пвим ппвпдпм на линку: 
БЕЛА КОИГА СМЕТОЕ У УППТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА.- ---   

 -http://enlite.org/bela/03.doc.БЕЛА . а.ЗАПЛЕНА ПРЕПИСКЕ;  СМЕТОЕ У УППТРЕБИ 
ТЕЛЕФПНА;в. СМЕТОЕ У УППТРЕБИ КПМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА. , друга дпкумента прилпжена 
у пвпј жалби. 

  

 За ово време су систематски годинама, деценијама,  од стране органа тужене била 

заплењивана писма, блокиран телефон, били су  заплењени примерци листа ЉУДСКА 

ПРАВА. 

  

 Мрцварења, врло интензиван стрес, трошкови, страх и душевни бол, наношење штете 

здрављу, и због тога трају деценијама. 

  

 Тужилац пати од врло интензивне несанице. 

  

 Докази: 1. Принуђен је да деценијама узима лекове за смирење и против врло интензивне 

несанице. Извештај лекара специјалисте , Славице Станић, лекара Дома здравља `` Савски 

венац``, од 23.2.2009.године..2. Увид у Архиву Дома здравља Савски венац у Ломиној улици 

3.Извештај Првом општинском суду у Београду судског вештака др. Стевана Петровића од 

16.12.2009.3. Допуњено и дорађено мишљење судског вештака др.Стевана Петровића Првом 

општинском суду у Београду од 24.3.2010.године.4.Мишљење о здравственој подобности и 

способности Томислава Крсмановића за позивање на информативне полицијске разговоре, 

др.Стевана Петровића, упућено Првом општинском јавном тужилаштву у Београду и 

Полицијској управи града Београда., дана 14.12.2011.године. 

  

 Овакви нељудски деценијски поступци органа тужене према тужиоцу, касније човеку 

одмаклих година, сиромашном, поврх свега уздрманог зравља, што тврде и сами органи 

тужене,.не само да су крајње неморални, него су се удружени са вишедеценијским 

политичким и полицијским насиљем, разорно одразили на његово органско и душевно 

здравље. 

  

 Доказ: тужилац предлаже МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД. 

  

 Покрет за заштиту људских права чији је тужилац председник, је регистрован 1990 године 

међу првим политичким странкама, зачео је своје активности 1974 године, учествовао је на 

свим  изборима од 1990. до 1997 године, на изборима 1990,  је био кандидат за председника 

Србије, ова странка је 1992 године од 113 учесника била четрнаеста по броју гласова, према 

листу ПОЛИТИКА да је  био директно пропорционалан систем имала би свога посланика ( 

учествовала на изборима без икаквх средстава, да је било и најмање подршке Покрет за 

заштиту би сада био снажна парламентарна странка). Био је незаконито лишаван права на 

коришћење уставног и законског права на слободу удруживања, на равноправно 

учешће на изборима, јер је био изложен жестоким описаним прогонима, представљен 

лажно у јавности као опасан државни непријатељ, неурачунљив душевни болесник још 

од 1974, ,онемогућаван на изборима да прикупља изборну документацију, да агитује, 

http://enlite.org/bela/04.doc.????
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наступа у медијима, изложен физичким насртајима, претњама, уценама, заплени 

преписке и изборне документације. 

  

 Судски поступци у вези овога обраћања надлежним државним органима, јер су 

поступци били спори, отезали су се у недоглед, са обилатим повредама закона, без 

стварних резултата 

  

 Докази, документа и сведоци  су приложени у овој жалби.. 

  

 Упоредо са приказаним деликтима органа тужене од 1974 до 2012.године, и последично 

проузрокованим штетама, у овом временском периоду тужилац је био систематски 

ускраћиван у правима на радном месту, што се тиче каријере, прихода и стана, и приликом 

одређивања висине пензије. Његова  каријера је упропашћивана, био је у предузећима 

обележен као `` политички непријатељ`` , `` душевни болесник``,.што вуче корене из две 

судске одлуке оглашене ништавим решењем о рехабилитацији из 2012.године, као и када се 

ради о политичким прогонима пре тога. 

  

 Што је трајало од 1971.године, када се вратио из Белгије, све до дана пензионисања 

1997.године. 

  

 Докази: документа и сведоци су дати овим поводом у овој жалби. 

  

 У оваквим околностима немогућности да тужиочеви аргументи буду објективно и 

правично узимани у обзир од стране судова, и због субјективне пристрасности 

појединих судија који су доносили одлуке у овом периоду од 1974 до 2012.године, су 

имале за последицу оспорене неправичне пресуде према тужиоцу, све до доношења 

Решења о рехабилитацији 2012.године.  

  

 Судови су се у њиховим одлукама изјашњавали да тужиоц није претрпео никакве повреде 

његових права, нити нематеријалне и материјалне штете. Тужилац је редовно подносио 

судске и друге поднеске тражећи правду, што је трајало више деценија, без икаквог 

резултата. Чиме су починили штетне радње, из којих су произашле нематеријалне ( и 

метеријалне) штете тужиоца, и то:   

 -Од 1993.године све до 2013.године, дакле 19 година, је трајао маратонски спор за накнаду 

штете, од Првог општинског суда у Београду, све до Уставног суда Србије. Сви ови судови, 

укључујући и Уставни суд Србије, су пресудили да тужиоцу нису била ускраћена његова 

права, да није био жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе и вербалног деликта,  

нити било каквог политичког насиља. Те да стога нема право на накнаду штете. Што је у 

суштинској супротности са Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду од 

13.12.2012.године, и изнетим доказима током овог 19 годишењег судског поступка. .  

 - У вези заплене архиве 2 априла 2000.године, овај 13 годишњи поступак још траје до 

данашњих дана, од Првог општинског суда у Београду, преко Четвртог општиког суда све до 

Врховног суда Србије. Судски органи нису поступали по закону, што је приказано. 

 - Трогодишњи судски спор у вези стана пред Четвртим опшинским судом од 1983 до 

1986.године, судска раздела стана је последица почињених тешких кривичних дела судије за 

прекршаје Општине Раковица Чедомира Маљковића и органа МУП-а Србије, који су 

смишљено и договорно разорили брак и породицу туженог, чиме су последично 

проузроковали тужиоцу губитак стана. Судије Четвртог општинског суда су поступиле 

супротно одредбама Закона о стамбеним односима Србије и Закона о браку и породицу 

Србије, чиме су га лишиле његовог стана. 
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 -Судски спор са лекарима Завода за ментално здравље који су издали нетачну дијагнозу 

1973.године , која је касније правно анулирана 

 -У вези судских и управних поднесака насталих поводом казнене насилне хоспитализације у 

П.Б.Л..Л`` у Београду од 21 јуна до 1 јула 1974.године, по основу фалсификоване дијагнозе 

Завода за ментално здравље. 

 -Решења судије за прекршаје од 1.9.1977.године, које је правно обеснажено, у исто време 

оглашено ништавим Решењем о рехабилитацији из 2012.године. 

 -Насилног смештаја у П. Б.`` В.Вујић`` јула 1983.године, који је био нелегалан, до кога је 

дошло зато што је тужиац разговарао смирено са учесницима наведене међународне 

конференције 

 -Психијатријске експертизе Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у 

Београду од 20.3.1982.године 

 -Решења ФГП `` Рекорд``од 14.3.1977.године 

 -Спора са Војиславом Шешељом, 18.6.1992.године 

 --Бројни судски поднесци у вези злоупотребе института информативног  разговора од 2008 

до 2012 године 

 -Трећи општински суд у Београду Решење Кри.бр.208/81 од 21.12.1981.године, због 

вербалног деликта до 1982.године. 

 -Решење судије за прекршаје општине Стари град од 17.3.1983.године 

 -Спор са Р.О Галеника од 16.11.1992.године, будући да је била по Правилнику о стамбеним 

односима у обавези да му стави на располагање стан, по упутству ГСУП-а ( Градског 

секретаријата унутрашњих послова Београда), доделила тенденциозно неусељив стан. 

 -Кривична пријава Трећег општинског суда због вербалног деликта судски поступак трајао 

од  1994.до 1999.године. 

 -Прекршајни поступак пред Судијом за прекршаје општине Вождовац `` 1988.године. 

 -Покушаја убиства дана 18.9.1997. 

 -Заплене преписке 

 -Сметњи у употреби телефона, компјутера, 

 -У вези повреде изборних права. 

 - У вези Захтева за рехабилитацију који је трајао 6 година. 

 . Провала у стан тужиоца 

 -Заплена документације 

 -Судских поступака у вези повреда права на рад 

 -Велики број поднесака бироима за притужбе и државним органима. 

  

 Докази : приложени у одељку Материјалне штете. 

   

 -насилна привођења на поменута судска рочишта у вези вербалних деликата. 

 Докази: у приложеним документима у овој жалби. 

 -Повреда, ударац у око у отвореном пливачком базену, од стране полицијског агента 

8.8.1977.године, 

 Доказ: саслушање сведока супруге А.Пешић-Крсмановић.,Теодосијева број 1, Београд. 

 -13 марта 1983.године после посете у П.Б. Ц. З ( Психијатријској болници Централног 

затвора у Београду), Милисаву Живановићу, који је тамо неколико година заточен због 

вербалбог деликта, жртва злопупотребе психијатрије у политичке сврхе, прихваћен као `` 

затвореник савести`` Amnesty International, Лондон, тужилац је  задржан од стражара и 

спроведен у канцеларију директора П.Б.Ц.З др. Вукосава Вучковића који га је два сата 

испитивао у вези његових активности у вези злоупотребне психијатрије у политичке сврхе. 

Том приликом га је  потпуно неосновано оквалификовао да се заузима за усташе, Мађаре и 

Албанце, Цигане, и за опасне државне непријатеље, да блати самоуправну Југославију у 

свету, и показао му је допис АПА-Америчке асоцијације психијатрије. Подносилац 
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Представке је био још три пута задржаван за време посете Милисаву Живановићу, и вођен на 

разговор са др. Вучковићем.  

 Доказ: 1. Увид у архиву П.Б.Централног затвора у Београду Бачванска 13.2. Саслушање др. 

Вукосава Вучковић..3. Саслушање Мирослава Мишковића. 

 -У неколико наврата му је отета документација и по налогу СУП-а био је насилно исељаван 

из пшодстанарских станова 

 Докази:.у документима приложеним у овој жалби.. 

 -Полицијске провале у стан тужиоца и његове супруге: 

 Докази: у документима у овој жалби.. 

 -Сведоци :Жарко Арсић, са књижицом органа ГСУП-а Београд  и Вељко Вукотић 

2.11.1994.године ( обадвојица изненадно превремено преминула), лишили  кратко слободе 

Томислава Крсмановића 

 Доказ: , Кривична тружба Првом општинском суду у Београду.  

 -Кривична пријава Томислава Крсмановића против  Златка Перишића издавача из Земуна од 

21.11.1994.године, због преваре у вези штампања књига професора Кена Скулнда и Мери 

Руварт, уз квалификације органа тужене  да је књига субверзија ЦИА 

 -Неовлашћен улазак полиције у стан тужиоца: 

 Доказ:  Кривична пријава од дана 18.7.1997.године. 

 -тужилац је био континуелно легитимисан без повода, или повремено арбитрарно привођен у 

полицијске просторије, без икаквог писаног доказа. Одбор за одбрану слободе мисли и 

изражавања САНУ се дана 9.6.1986.године, обраћа шефовима државе предочавајући им да је 

подносилац представке  жртва честих полицијских привођења, јер се залаже против 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.. 

 -био излаган несметаном насиљу полицијских провокатора и агената , документа у ставкама  

 Доказ:  Документа у овој жалби.. 

 -најчешће сарадници тужене, симпатизери Слободана Милошевића, Тита, припадници 

свакојаких локалних мафија, су га од 1997.године, од када је тужилац у поседу личног 

рачунара, упорно вређали, клеветали, слали вирусе, или му претили изолацијом у 

психијатријски азилум, или физичком ликвидацијом: у поруци на српским форумима од 7 

децембра 2004.године, извесни Милан Кашић тужиоца оптужују да је циониста и да је издао 

српску омладину коју обмањује, треба га на ломачу; 28 децембра 2004.године, му  је послата 

порука претњом да ће бити нападнут у стану; на сличан начин је тужиоцу 18.9.1997.године, 

био наговештен физички обрачун у његовом стану, који се и догодио ; 29.децембра 

2004.године, извесна Весна Мијаиловић (чији отац је утицајни пензионисани орган власти, са 

којом тужилац сада има коректне односе), она је тада била чланица Главног одбора СРС-

Српске радикалне странке, блиска В.Шешељу, познатим појединцима из подземља као што 

су Жељко Ражнатовић Аркан, и Легија ( који је  у затвору због убиства Зорана Ђинђића), 

Мирославу Мишковићу, тада је била припадница злогласног Раковичког клана, станује у 

београдској општини Раковица ( она и подносилац Представке су суседи, сада су њихови 

односи поправљени и коректни)  је годинама узнемиравала тужиоца, клеветала га јавно, 

претила му лудницом и физичким обрачуном, или ликвидацијом, зато што је он по њој 

``издајник``,` ` агент ЦИА``, ``што неосновано оптужује оне који не крше људска права``. 

 Докази:  приложена документа у овој жалби. 

 Овога пута у емајл поруци од 29.12.2004.године, на српском форуму .Уједињено српство-

прети му лудницом; у прилогу су два документа, збирке послатих емајлова Весне 

Мијаиловић на српске форуме један је означен са римски  I, а други са римски  II, у којима  

тужиоцу прети лудницом, физичким обрачуном, у неколико наврата спомиње његову кућну 

адресу Станка Пауновића 70, криминализоване суседе са којима је у сукобу ( уз напомену да 

тужилац ужива велики углед у десетоспаартници где станује и у суседству, где је истински 

омиљен), назива га лудаком, вулгарно га вређа и клевеће, прави упадљиве инсинуације у вези 

напада на њега у његовом стану 18.9.1997.године, хвали се својим везама са подземљем, 

оптужује неосновано тужиоца  да је страни плаћеник, повезан са Сорошом, и ЦИА, а себе 
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представља као екстремног заслужног српског националисту- Весна Мијаиловић предочава 

да је повезана са полицијом, у њеној поруци послатој на форум `` Уједињено српство`` и 

друге форуме, 29.децембра 2004.године, се позива у вези тужиоца на МУП ( Полиција) 

Раковица, командира Симоновића, тел.2813003. В. М тврди: ``Томислав Крсмановић лоше 

говори о моћницима, он је лудак``.  

 Ради се и томе, да су Весна Мијаиловић и поменути Жарко Арсић ( са књижицом органа 

ГСУП-а Београд) и Вељко Вукотић истомишљеници и заједнички договорно делају против 

интереса  

 Доказ: документа у жалби, испитивање сведока: 

 -Голуба Бакића , адвоката из Београда, Исмета Мујезиновића број 24. ( изненада превремено 

преминуо) 

 -Славице Спасић, новинарке из Београда, Сазонова 87, Београд. ( изненада превремено 

преминула). 

 Доказ: Кривична пријава је поднета Првом општинском јавном тужилаштву у Београду од 

31.7.2009.године, поводом, физичког напада у просторијама Поште у Чика Љубиној улици у 

Београду 

 Тужиоца су од 2000.године до недавно припадници поменутог клана сарадника Слободана 

Милошевића претили , вређали га и клеветали 

 Доказ: Приватна тужба Првом основном суду у Београду и Првом основном суду у Београду.  

 Тужилац је против ових особа подносио више кривичних пријава-без икаквих резултата. А 

њихови кривични постпци су настављани.  

 Доказ: Допис Другог општинског суда у Београду од 1.09.2006.године. 

 Доказ: Тужиоцу је улични трговац страним девизама дана 18.3.1999.године, пред његов 

одлазак на Скуп ИСИЛ-а у Копенхагену, да тамо добије признање BRUCE EVOY 

MEMORIAL AWARD, отео на улици 100 долара., уз бесне повике`` Агент ЦИА, лудак, 

добио новац од ЦИА за скуп ЦИА у Копенхагену``.Жалио се полицији и судовима, ништа 

нису предузели. 

 Доказ: Сва ова документа су у овој жалби .. 

 Тужилац је од повратка из Белгије 1971 до одласка у пензију 1997.године, трпео злостављања 

од стране органа тужене на радном месту., све због оглашавња непријатељем 1970-их година 

  

 Докази. У документима приложеним у овој жалби. 

   

 Тужилац поседује лични компјутер од 1997,  када је отишао у пензију и купио од отпремнина 

један нов компјутер. Сметње у употреби ПЦ од стране органа тужене су се дешавале у 

приказаним околностима, које су повремено биле честе, то је био свакодневни  истински 

стрес, узимање времена, енергије, новца за поправке, што се састојало у упадима  у систем, 

прекидима, крађи  времена, нестајању фајлова са више хиљада порука, преписке,  

ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, или оне које су мени послате, 

изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска права чији је Тужиоц модератор 

на којој има око 300 учесника, итд. Тужилац је се годинама обраћао надлежним државним 

органима и судовима, са поузданим доказима, и позивимна на сведоке и провајдере, без 

икаквог резултата.  

  

 Доказ: на сајту- -1.Бела књига о опструкцијама компјутера и интернета-

http://enlite.org/bela/03.doc.  

 2. У документима у овој жалби. 

  

 Тужилац је писац неколико десетина књига, члан УКС-Удружења књижевника Србије.  

 Његова књига САГА О .. ИЋИМА , Томови 1 до 4 ( 1930-2003) у електронскм облику, је 

недозвољеним интервенцијама у његов лични рачунар била уствари цензурисана. 

http://enlite.org/bela/04.doc.
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Цензура има за циљ да спречи обзнањивање непожељних мишљења, може да се манифестује 

на више начина, од уништавања непожељних средстава изражавања, преко брисања или 

прецртавања непожељних делова, до мењања, изокретања, односно фалсификовања оних 

делова, који се не подударају са одредбама властодржаца. 

  

 Нарочито када се ради о дуготрајној перманентној блокади рада на персоналном рачунару, 

крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским интервенцијама у поглављима, 

претумбавањем редоследа и изменама текстова. Нестајала би читава поглавља, велики 

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

заблокирао, понекад угасио. настајала би бесконачна губљења времена, бесконачне поновне 

операције. Ауторова концентрација је у оваквим тешким околностима била у великој мери 

изложена неизмерним искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним  

нервирањима.  

  

 Настајали су замор, лоша концентрација, нарочито изражено смањење способности 

прављења асоцијација и употребе интелектуалног домена. Уместо опуштене медитације, 

мозак би се повремено претварао у блокирани вулкански камен. 

  

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

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

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

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

бивало нагло измењено. И тако неколико пута. Зато је текст овога тома остављен 

нелекторисан. 

  

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

слободно.  

 . 

 Тужилац  је тражећи пута да допринесе добробити своје заједнице, не само на плану одбране 

људских права што чини као председник Покрета за заштиту људских права, него и будући 

да је економиста експерт за маркетинг, од 2003.године ради на развоју туризма у његовом 

родном крају , у Општини Љубовија, средњи ток Дрине, Србија. (Wеб Дрина-

http://solair.eunet.rs/~tom.). 

 Улагао је за ово време огроман  рад, енергију, трошио новац, пре свега 

мотивисан да допринесе развоју свога завичајаа, чиме су његове активности 

људских права скоро замрле. Током ових сезона је остварио завидне 

резултате. 

 Доказ: Општина Љубовија   

 За цело ово време је описаним штетним поступцима органа тужене био 

изложен сметњама да дела у општем интересу. Опстукције се спроводе на 

разне начине: 
 Докази: у документгима у овој жалби. 

  

 Тужилац од 1972 године пати од интензивне несанице. Што је у тесној вези са проузр 

окованим стресовима у интензивном душевном болу у овом периоду, које су проузроковали 

органи тужене. 

  

 Свако ко познаје овакве злоупотребе, врло добро му је познато да ако трају 

дуги низ година, проузрокују перманетан и разоран стрес. 
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 Који јако погодује појави психосоматских обољења. Када је стресно стање 

продужено, кад су ендокрини и нервни систем сувише дуго изложени 

хиперфункцији, природно је очекивати да ће се створити услови за настанак 

поремећаја у организму.  

 Сматра се да је дуготрајан стрес одговоран за настанак бројних 

психосоматске болести. Под дејством психосоцијалних стресора, указују 

бројни подаци, настају несаница, нервна напетост, слабљење имунског 

система, кардиоваскуларне болести , чир у стомаку, дијабетис, мождани и 

срчани удар, психофизичка и свака друга  изнуреност, до слабости и 

функционалног исцрпљивања, колапса организма. 

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

су његове погубне последице по организам, и у коликој мери сметају 

оптималној концентрацији и инспирацији писца..   

 Зато то и чине. 

 Стрес је данас у Србији масовни подмукли разбојник-убојица. 

  

 3.3бог погрешне примене материјалног права, члан 376   

  

 Побијана пресуда је заснована на погрешној примени материјалног права, 

посебно  чл.  143 ст. 1 Закона о облигационим односима, који гласи: 

  

 „(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже 

да је штета настала без његове кривице.―  

  

 Суд је, дакле, пропустио да наведе одредбу ст. 1 чл. 143 ин фине: тј. да је 

тужени дужан да штету накнади, изузев ако докаже да је штета настала без 

његове кривице. У конкретном случају, дакле, терет доказивања да није било 

кривице за штету почива на туженом. Тужени нити је нудио доказе о 

одсуству своје кривице, нити је износио чињенице које би се на ово питање 

односиле, а суд, такође није ни утврђивао чињенице ни изводио доказе. 

Тужени је оспорио тужбу да је преурањена, да тужилац није поднео доказ да 

је поднео захтев за обештећење Министарству правде за рехабилитационо 

обештећење, иако  је тужилац то учинио 6.3.2013.године. Тужени је оспорио 

тужбу и по основи и по висини, да тужилац није био притваран, позивајући 

се на Закон о рехабилитацији који према њему, дефинише рехабилитацију 

као меру ублажавања последица осуђиваности, а не неосновано 

богаћење.Износећи тврдњу да с`обзиром  да су поједини догађаји које 

помиње тужилац  настали након догађаја који су судском одлуком 

рехабилитовани, ``што се односи на пример на одузимања литературе, 

трошкове судских поступака, заплену часописа, преписке са домаћим и 

страним лицима, због чега је предложио да суд одбаци или одбије тужбу.``  

 Тужени је у образложењу погрешно употребио члан 3 Закона о 

рехабилитацији, став 2, дефинише рехабилитацију као меру, ублажавања 

последица осуђиваности, а не неосновано богаћење, пренебрегавајући при 

том одредбу 27 Закона о рехабилитацији, став 3, на коју се позива суд у 

својој пресуди. За коју су сврху дати докази у овој жалби. Тужени није 

пружио доказе, да су поједине штете настале након две судске одлуке, које 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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су Решењем о рехабилитацији оглашене ништавим, односно није доказао  да 

нису из њих настале.  

  

 Иако су Решењем о рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим 

Решења судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 

1.9.1977.године.због вербалног деликта и о душевном здрављу тужиоца, и 

Решење Судије за прекршаје Општине Стари град у Београду Уп.бр. 39/82 од 

17.03. 1983. године, су наставила да стварају штетне последице,  деловала су 

dе facto , неформално, цело време, све до Решења о рехабилитацији 

2012.године, и када се ради о поменутим догађајима (одузимања литературе, 

трошкове судских поступака, часописа, итд) . 

  

 За шта је тужилац  приложио доказе у овој тужби. 

 На овај начин је погрешним навођењем и одсуством супсумпције у примени 

чл. 143 ст. 1 ЗОО, дошло до погрешне примене материјалног права.  Суд је 

погрешно употребио члан 26 Закона о рехабилитацији, став 3, у образложењу 

побијане пресуде ( стр.9) , констатује да тужилац није  био притваран, иако су 

у овој жалби дати докази да је био више пута притваран, без да је био осуђен 

од суда на временску казну затвора, иако није боравио у затворској установи, 

него по казни утамничен у психијатријској болници. 

 Јер у ставу 3 члана 26 Закона  рехабилитацији нигде није наведено шта се 

подразумева под појмом``  лишења слободе``, што се тиче природе пресуде и 

врсте дела, и казнене установе боравка. Тужилац се позива на члан 1 Закона о 

рехабилитацији, став 1- ``био је лишен слободе`, смештен у наведену 

психијатријску установу без судске пресуде. Без обзира на природу 

притварања, и кратко време боравка у психијатријском затвору, био је лишен 

слободе, смештен насилно у психијатријски затвор, због вербалног дела, по 

казни од 21 јуна до 1 јула 1974.године, претрпео је злоупотребу психијатрије 

у политичке сврхе у ком смислу се изјашњава Виши суд у Решењу о 

рехабилитацији Рех.бр. 82/10 од 13 децембра .  

 Не ради се само о релативно кратком времену лишавања слободе и боравка у 

П.Б.'' Лаза Лазаревић'' од 21 јуна до 1 јула 1974 године, јер то уопште није 

битно у овоме контексту, и према међународним инструментима, и 

конвенцијама који регулишу ову материју. Најбитније су настале последице, 

и проузроковане штете, до којих не би дошло да је био стављен у затвор 

судском казном за вербални деликт, уместо у болницу, из чега су произашле 

касније деценијске последице нетачне психијатријске дијагнозе и 

проузроковане нематеријалне ( и материјалне) штете све до 2012.године. 

 Шта више, суд  није правилно применио одредбу 26 Закона о рехабилитацији, 

став 3, о накнади нематеријалне штете због душевних болова, уз услов да 

рехабилитовано лице има право на надокнаду исте због лишавања слободе.  

 Образлажући природу и интензитет претрпљених душевних болова и 

проузрокованих штета у пресуди, на следећи начин: обележен као лице 

против друштвеног уређења, избегавали га, третиран као психијатријски 

болесник, мењао посао, те имајући у виду значај карактер, место и време 

учињених дела, суд налази да исти нису такве тежине, нити су изазвали такве 

последице  код тужиоца, да би изискивале досуђивање веће накнаде штете од 

оне која је досуђена која износи 40,000, оо динара.. 

 Даље се, на страни 9 Пресуде, пасус 3,  на сличан начин уопштено приказују 

повреде права тужиоца у смислу проузроковања нематеријалне штете, до које 
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је дошло због његовог интелектуалног залагања против клаузуле МПП ( 

Морално политичке подобости): ``, јер је као научник, био политички 

дискриминисан :приликом запошљавања, мењање радних места, развод брака 

тужиоца, губитак стана, те остали животнн догађаји-који нису у вези са 

конкретном ствари. ово из разлога што се не може успоставити узрочност 

између чињења тужене која и судских одлука које су оглашене ништавим у 

рехабилитационом поступку. Тако на пример, пресуда  која се односи на  

утврђење станарског права, не проистиче да је настала из присиле и принуде 

државног режима , јер је заправо тужилац изгубио станарско право исељењем 

из стана и разводом брака од бившће супруге, у ком ванпарничнм поступку 

мје заправо бивша супруга тражила утврђење станарског права, ком захтеву 

бивше супруге тужиоца је и удовољено.  Стога, све оно што опписује 

тужилац , а у смислу и психичких тегоба, обраћање психијатру за помоћ, а 

потом и дијазнозе, које су га пратиле, су без утицаја на доношђење другачије 

одлуке, у погледу накнаде нематеријалне штете. Стога је суд одбио тужбени 

захтев тужиоца за накнаду нематеријалне   штете . за износ од 1.940.000, оо 

динара, а преко досуђеног износа од 40.000, оо динара  до траженог износа од 

2.000.000,оо динара. 

 Чиме суд искривљује чињенично стање о опсегу, претрпљеним 

нематеријалним штетама, пренебрегавајући при том одредбу 27 Закона о 

рехабилитацији, став 3, на коју се позива суд у својој пресуди. За коју су 

сврху дати докази у овој жалби. Ни тужени , ни суд, нису  пружили доказе, 

да су поједине штете настале након две судске одлуке које су Решењем о 

рехабилитацији оглашене ништавим, јер су неке настале у време истих,  

односно нису  доказали да нису из њих настале.  

  

 Иако су Решењем о рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим 

Решења судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 

1.9.1977.године.због вербалног деликта  и  о душевном здрављу тужиоца, и 

Решење Судије за прекршаје Општине Стари град у Београду Уп.бр. 39/82 од 

17.03. 1983. године, су наставила да стварају штетне последице,  деловала су 

dе facto , неформално, цело време, све до Решења о рехабилитацији 

2012.године, и када се ради о поменутим догађајима (одузимања литературе, 

трошкове судских поступака, часописа, итд) . 

  

 За шта је тужилац  приложио доказе у овој тужби. 

  

 Побијана пресуда је заснована на погрешној примени материјалног права, 

посебно  из чл.  200 ЗОО Закона о облигационим односима, да је износ од 

40.000, оо динара примерена накнада на име обештећења за нематеријалну 

штету.  

  

 Који гласи: За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове 

због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, 

слободе или права личности, смрти блиског лица као и за страх, суд  ће, ако 

нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово 

трајање то оправдава,  досудити правичну новчану накнаду, независно од 

накнаде материјалне  штете као и  у  њеном  одсуству. 
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 Тужилац испуњава услове из члана 200 ЗОО јер је од 1974.године па све до 

дана Решења о рехабилитацији 2012.године, трпео врло интензиван душевни 

бол, због утиснутог психијатријског жига ( повреда угледа, части), 

драстичног деценијског ускраћивања његових људских права и слобода ( 

слободе или права личности) , због изнурености и здравствених поремећаја 

проузрокованих перманентним дугогодишњим репресивним поступцима 

органа, које су драстично умањивале његове животне активности у 

професији, као писца, научника и политичара (због умањења животне 

активности). Такође има право на накнаду нематеријалне штете, због 

деценијског врло интензивног претрпљеног страха (страх) од дефинитивне 

хоспитализације неограниченог времена, и сталних других облика лишавања 

слободе, угрожавања елементарне личне безбедности и имовинске 

сигурности, што је назначено у Решењу о рехабилитацији.  

 Суд није применио одредбу материјалног права из члана 144, а требао је да 

то учини-Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање 

њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или 

психичког бола или страха (нематеријална штета). Шта више, суд уопшпте 

није узео у обзир Члан 188-(1) У случају смрти, телесне повреде или 

оштећења здравља, накнада се одређује по правилу, у облику новчане ренте, 

доживотно или за одређено време.као и Члан 194-(1) Ко другоме нанесе 

телесну повреду,  или му наруши здравље, дужан је накнадити му трошкове 

око лечења и друге потребне трошкове с тим у вези, као и зараду изгубљену 

због неспособности за рад за време лечења. (2) Ако повређени због потпуне 

или делимичне неспособности за рад губи зараду, или су му потребе трајно 

повећане, или су могућности његовог даљег развијања и напредовања 

уништене или смањене, одговорно лице дужно је плаћати повређеном 

одређену новчану  ренту, као накнаду за ту штету.   

  

 II. МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА.  

 .  

 1.Због:битне повреде одредаба парничног поступка; Члан 373, тач 12 ЗПП, из следећих 

разлога:         

  

                                        О б р а з л о ж е њ е. 

  

 У образложењу, првостепени суд се није изјаснио о битним чињеницама које су истицане у 

току парнице, овога пута и када се ради о материјалној штети, а конкретно, није се изјаснио о 

битним радњама које је тужилац у тужби, поднесцима и на рочиштима истицао као радње 

проузроковања материјалне штете, ближе објашњене у тексту ове жалбе и у списима. 

  

 Суд је у целости одбио захтев за накнаду материјалне штете у износу од 3,000.000,оо:, и 

исплату ренте, не налазећи да су испуњени услови из члана 26 Закона о рехабилитацији, став 

1, у складу са законом којим се одређују облигациони односи.  

  

 Што је супротно Решењу о рехабилитацији, Рех.бр.од 13.12.2012.године, којим Виши суд у 

Београду тврди да је подносилац захтева лишаван имовине, то јест да му је нанета 

материјална штета.. 

  

 Образложење пресуде у овом њеном делу је противречно изреци, јер суд у изреци одбија 

захтев за накнаду мтеријалне штете, да уопште није утврђивао нити у образложењу 
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аргументовао штетну радњу, узрочни однос између штетне радње и саме штете, кривицу 

туженог, тако да није јасно из којих разлога је нашао да тужилац штету није трпео, и да 

штету нису нанели органи тужене.  

  

 Јер је из приложених доказа, докумената и изјава сведока, што је приложено у списима, 

доказано да иако су Решењем о рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим решење 

судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.због вербалног 

деликта и о душевном здрављу тужиоца, и решење Судије за прекршаје Општине Стари град 

у Београду Уп.бр. 39/82 од 17.03. 1983. године, због вербалног деликта, ова решења су 

наставила да стварају штетне последице, јер су продужено деловала и, довеле до приказаних 

злоупотреба, и материјалних штета, што је подупрто доказима, документима и изјавама 

сведока, приложеним у овој жалби. И то, када се ради о разводу, губитку стана и превођењу 

тужиоца у мукотрпни подстанарски статус од 1982. све до 1997. године, и проузрокујући 

друге исказане материјалне штете. 

  

 Овакво образложење пресуде је противречно изреци, и због тога што исти Виши суд у 

Београду, његовим Решењем о рехабилитацији бр.82/10 од 13.12.2012.године утврђује да је 

подносиоц захтева за рехабилитацију Томислав Крсмановић, рехабилитован као  жртва 

насиља и политичких прогона, и без судске или административне одлуке и да је из истих 

разлога био лишаван  слободе, имовине и других грађанских права.  Јер су поред оних 

судских прогона који су оглашени ништавим, органи тужене од 1974.године, све до дана 

доношења решења о рехабилитацији 2012.године, починили пар стотина неформалних 

деликата, када судска или административна одлука није била донешена, како суд закључује 

на страни 8 и 9  Решења`` да је подносилац захтева за рехабилитацију (према члану 4 , став 3, 

Закона, страна  8, пасус 3), из истих разлога био лишаван  слободе, имовине и других 

грађанских права``. Укључујући злоупотребу психијатрије, физичка злостављања и 

наношења штета здрављу, лишавања слободе, покушај убиства, клевете,  увреде и претње, 

заплену  рукописа 20 необјављених књига, подвргавања вишегодишњим неправичним 

судским поступцима, блокаду употребе средстава телекомуникација,  све до разбијања пуке 

породице и отимачине половине личног стана и превођења у 14 годишњи подстанарски 

статус, за које време му је био истински уништаван живот, и његових блиских.  

  

 Пресуда има недостатака због којих се не може испитати,  јер су разлози одбијања захтева за 

накнаду материјалне штете, за деценијско уништавање живота, уз  злоупотребе психијатрије 

и тешке политичке прогоне који су трајали од 1974.године, све до дана Решења о 

рехабилитацији 2012.године,  потпуно нејасни, неразумљиви и нелогични, противуречни, у 

својој бити ирацонални и могли би се сврстати у категорију застрањених политичких 

предрасуда, у говор мржње, са циљем подстицања неслога и завада,  рушења правног 

поретка, онда када су нам потребни слога и разум.  

  

 Демократска јавност Србије, академици, професори Правног факултета, новинари, сви 

заредом еминентни интелектуалци, се згражавају оваквом ``пресудом`` .  

 Која ће имати далекосежне и разорне  последице за оне који су је донели, и 

углед  правосуђа Србије. 
  

       2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања члан 374 ЗПП. 

  

 Суд је у целости одбио захтев за накнаду материјалне штете: 
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 - не налазећи да су испуњени услови из члана 26 Закона о рехабилитацији, став 1, који 

гласи:`` Рехабилитовано лице има право на обештећење за материјалну штету насталу због 

повреде права и слобода у складу у складу са ЗОО , законом којим се одређују облигациони 

односи``.  

  

 Суд је побијаном пресудом одбио захтев тужиоца за тражену накнаду материјалне штете у 

износу од 3,000.000,оо: ``обзиром да суд налази да побројани догађаји, као и достављени 

докази у погледу материјалне штете, не проистичу из догађаја за које је тужилац 

рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду 1.12.2012.године. Дакле, судске спорове које 

је тужилац водио у свом животном веку, трошкови који проистичу из ових спорова, 

дописивање, преписка, комуникације са домаћим и страним организацијама, па и трошкови у 

вези са овим, трошкови на име закупнине због изгубљеног стана, изгубљени стан, а који је 

тужилац водио са својом бившом супругом, нису у вези са догађајем са којим је тужилац 

рехабилитован, посебно код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи 

материјалну штету, се одиграли након решења које су рехабилитационом одлуком оглашена 

као ништавава. Ово се односи на упад у стан извесних лица 1997.године, одузимање 

литературе тужиоцу, књига, рукописа, документације, покрета односно странке, коју је 

предводио а које се одиграло 2000 године, затим поправке телефона, и компјутера последњих 

неколико година, због чега је суд у целости одбио захтев за накнаду материјалне штете, и 

исплату ренте , не налазећи да су ипуњени услови из члана 26 став 1 Закона о 

рехабилитацији``. 

 Даље  на страни 9 Пресуде, пасус 3:` јер је као научник, био политички 

дискриминисан :приликом запошљавања, мењање радних места, развод брака 

тужиоца, губитак стана, те остали животнн догађаји-који нису у вези са 

конкретном ствари. ово из разлога што се не може успоставити узрочност 

између чињења тужене која и судских одлука које су оглашене ништавим у 

рехабилитационом поступку. Тако на пример, пресуда  која се односи на  

утврђење станарског права, не проистиче да је настала из присиле и принуде 

државног режима , јер је заправо тужилац изгубио станарско право исељењем 

из стана и разводом брака од бивше супруге, у ком ванпарничнм поступку је 

заправо бивша супруга тражила утврђење станарског права, ком захтеву 

бивше супруге тужиоца је и удовољено``. 
 Побијана пресуда је заснована на непотпуно утврђеном чињеничном стању, образлажући  

своју одлуку да  побројани догађаји, као и достављени докази у погледу материјалне штете, 

не проистичу из догађаја за које је тужилац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду 

1.12.2012.године, да нису у вези са догађајем са којим је тужилац рехабилитован, посебно 

код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи материјалну штету, се 

одиграли након решења које су рехабилитационом одлуком оглашена као ништава, јер је суд 

пропустио да узме у обзир доказано проузроковање штете ова два решења, и након 

оглашавања ништавим. 

  

 Јер је у одељку НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, доказано да иако су Решењем о рехабилитацији 

из 2012.године, оглашена ништавим Решења судије за прекршаје Општина Раковица 

уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.због вербалног деликта и о душевном здрављу тужиоца, и 

Решење Судије за прекршаје Општине Стари град у Београду Уп.бр. 39/82 од 17.03. 1983. 

године, због вербалног деликта, ова решења су наставила да стварају штетне последице, јер 

су упркос оглашавања ништавим, продужено деловале и, довеле до приказаних злоупотреба, 

и штета, што је подупрто доказима, документима и изјавама сведока. И то, када се ради о 

разводу, губитку стана и превођењу тужиоца у мукотрпни подстанарски статус од 1982. све 

до 1997. године, и проузрокујући друге исказане нематеријалне штете, а и материјалне штете  
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 Тако на страни 9 Решења о рехабилитацији из 2012.године стоји дословце`` злоупотребљена 

дијагноза  га је стално пратила, иако је била нетачна, и извесно,  представљала је сасвим 

извесно сталну претњу да му се сваког тренутка опет може догодити смештај у 

психијатријску болницу, опет злоупотребом психијатрије  у политичке сврхе, из чега следи 

да је жртва злоупотребе психијатрије  и да је из тих разлога био лишаван слободе, имовине и 

других грађанских права``.  

  

 Чиме Виши суд у Београду овим Решењем о рехабилитацији из 2012.године, побија као 

погрешно утврђено чињенично стање изреку Вишег суда у Београду у овој Пресуди,  из 

2014.године: ``да  побројани догађаји, као и достављени докази у погледу материјалне штете, 

не проистичу из догађаја за које је тужилац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду 

1.12.2012.године, да нису у вези са догађајем са којим је тужилац рехабилитован, посебно 

код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи материјалну штету, се 

одиграли након решења које су рехабилитационом одлуком оглашена као ништава``- 

дословно наводећи  у Решењу о рехабилитацији `` злоупотребљена дијагноза  га је стално 

пратила, представљала је сталну претњу да му се опет може догодити смештај у 

психијатријску болницу`` . 

  

 Значи проузроковала је штетне последице, иако је Решењем о рехабилитацији била оглашена 

ништавом..`.  

  

 Што доказују и догађаји од марта месеца 2008 године, током 2009, 2010, а учестало 2011. све 

до 2012.године, тужилац је био позиван на информативне разговоре, уз лупу на врата, и 

доласке марица и кола Хитне помоћи, испред зграде, под претњом да ће бити насилно 

хоспитализован. Позивајући се на правно обеснажену дијагнозу Завода за ментално здавље 

из  1974.године и ништаво Решења судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 

1.9.1977.године, са писменим образложењем `` непријатељ поретка, душевни болесник, зато 

што пише саопштења и захтева повраћај заплењене архиве, и накнаду штете 

 Тужилац понавља већ приказане доказе у одељку НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, да 

материјалне штете проистичу из догађаја за које је тужилац рехабилитован одлуком Вишег 

суда у Београду 1.12.2012.године, да су у вези са догађајем са којим је тужилац 

рехабилитован, посебно код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи 

материјалну штету, се одиграли након решења које су рехабилитационом одлуком оглашена 

као ништава. 

  Тако је фалсификована психијатријска дијагноза  из Решења судије за 

прекршаје општина Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977 . која је била 

оглашена ништавом, све до дана Решења о рехабилитацији  рех.бр. 82/10 од 

13.12.2012. године тужиоцу проузроковала инкриминисане тешко мерљиве 

нематеријалне (и материјалне) штете:   

 -упркос што је била оглашена ништавом, тужилац је био јула 1983.године био 

по њеном основу насилно смештен у П.Б. В. Вујић`` 

 -била је аргумент да дана 14.3.1977.године буде смењен  са образложењем да 

је евидентирани пацијент Завода за ментално здравље у Београду``..Којом 

приликом је била  прочитана јавно на скупу неколико стотина запослених 

ФГП Рекорд.. 
 - злонамерни судија за прекршаје је септембра 1977.године, неовлашећно саопштио 

тужиочевој вереници, која га тада није довољно познавала, будућој супрузи Александри 

Пешић, економисти запосленој у ФГП Рекорд, строго службено поверљиве неистините и 

врло компромитујуће податке из судског досијеа, укључујући и тенденциозну дијагнозу 

тужиоца. 
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 - због ништаве дијагнозе је тужилац био послат на психијатријску експертизу пред Судско-

психијатријски одбор Медицинског факултета у Београду, који га је  20.3.1982.године 

прогласио урачунљивим.  

  

 -тужиоцу прете лудницом, у 1982.години,  узимали су га у заштиту АПА Америчка 

асоцијација психијатрије и друге међународне организације 

  

 -тужилац је у листу `` Вечерње новости`` 31.1.1986.године , истакнут пуним именом и 

презименом  као `` психијатријски пацијент-случај`, на основу ништаве судске одлуке из 

1977.године, да би тако као борац за људска права, био бламиран  у јавности.  

 -Војислав Шешељ, лидер ондашње политичке странке под контролом 

Слободана Милошевића, је 18 јуна 1992.године у јеку предизборне кампање 

изјавио са скупштинске говорнице, што је милионском аудиторијуму пренела 

државна телевизија `` да је Томислав Крсмановић,  психијатријски пацијент``, 

позивајући се на дијагнозу из 1977,године, .Шешељ се правдао тужиоцу   да 

је то учинио по диктату Кабинета Слободана Милошевића  
 -.Судија за прекршаје општине Вождовац је изрекао новчану казну због ненасилног деликта 

1982 .године, уз претходно слање на психијатријску експертизу, и упорно застрашивање 

новом насилном хоспитализацијом, позивајући се на боравак у 

П.Б.``Л.Лазаревић``1974.године и Решење о рехабилитацији оглашено ништавим одлуком 

Судије за прекршаје Општине Раковица.. 

 -Кажњен је новчано од судије за прекршаје општине Стари град Решењем од 

17.3.1983.године. 

 -Тужлац је био запослен у Р:О Галеника од 1977 до 1997.године, где је био дискриминисан 

као `` државни непријатељ`` осуђен за вербалне деликте, и етикетиран као `` психијатријски 

случај``, све на основу две судске одлуке оглашене ништавим  Решењем о рехабилитацији.  

 -због по њему неправичних  одлука судија Трећег општинског суда у вези неусељивог стана, 

који му је тенденциозно доделила Галеника, је устврдио на рочишту да суђење није 

правично, да је етикетиран као `` државни непријатељ`` и `` неурачунљив`` због позиова на 

два решења оглашена ништавим. Због те његове изјаве Треће општинско јавно тужилаштво 

против њега подноси Кривичну пријаву  24.1.1994.године.и Оптужницу. Заморни поступак је 

трајао све до  1999.године, уз усмене претње да ће бити насилно хоспитализован на 

неодређено време, када је Решењем Првог општинског суда у Београду VII. К.бр. 298/98 од 

4.3.1999.године, поступак обустављен због застарелости,  

 -Против тужиоца као политички неподобног је вођен 1998.године прекршајни поступак пред 

Судијом за прекршаје општине Вождовац. 

 - у коминикеу Кабинета Слободана Милошевића од 14 јануара 1999. године, који је 

громогласно оглашен у медијима широм земље за тужиоца је саопштено: `` Томислав 

Крсмановић је издајник и страни плаћеник, агент ЦИА још од 1974.године, уз позив на 

раније политилке и психијатријске квалификације, оглашене ништавим Решењем о 

рехаблитацији..  

  

 -дана 18.9.1997.године, тужилац је у његовом стану на адреси Станка Пауновића 70 у 

Београду, био физички повређен у повратку са страначке изборне промоције на РТВ 

Политика, где је наступао као председник политичке странке Покрет за заштиту људских 

права, чији је био кандидат за посланика на изборима, којом приликом се жалио на 

продужене злоупотребе са психијатријском дијагнозом, да у психијатријским болницама има 

оних којима тамо није место, указао је да је жртва политичких  прогона који трају од 

1974.године, закључивши да су непоштовања људских права у Србији раширена. 

 - 2.3.2000 године, МУП Србије је запленио страначку архиву Покрета за заштиту људских 

права, чији је тужилац  председник, и његова лична архива, са свим врло бројним 
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документима у вези деликата органа тужене од 1970-их, и раније, све до тада, више 

хиљада досијеа жалиоца на повреде законских права, са врло компромитујућим 

подацима о појединим органима тужене.. 

 -У овом временском периоду у континуитету од 1974.године до доношења Решења о 

рехабилитацији су органи тужене систематски ограничавали тужиоцу  права на: а. неометану 

преписку. б употребу телефона и факса, а од 1997.године, в. компјутера и интернета., уз 

образложење`` параноичар, државни непријатељ``. 

  

 -Мрцварења, врло интензиван стрес, трошкови, страх и душевни бол, наношење штете 

здрављу, и због тога трају деценијама.Тужилац пати од врло интензивне несанице.Што је 

последица политичких прогона насталих 1974.године. 

  

 -Покрет за заштиту људских права чији је тужилац председник, регистрован 1990 године међу 

првим политичким странкама, зачео је своје активности 1974 године, учествовао је на свим  

изборима од 1990. до 1997 године, тужилац је на изборима 1990.годинебио кандидат за 

председника Србије, .Био је незаконито лишаван права на коришћење уставног и 

законског права на слободу удруживања, на равноправно учешће на изборима, јер је 

био изложен жестоким описаним прогонима, представљен лажно у јавности као опасан 

државни непријатељ, неурачунљив душевни болесник још од 1974.године. 

  

 -упоредо са приказаним деликтима органа тужене од 1974 до 2012.године, и последично 

проузрокованим штетама, у овом временском периоду тужилац је био систематски 

ускраћиван у правима на радном месту, што се тиче каријере, прихода и стана, и приликом 

одређивања висине пензије. Његова  каријера је упропашћивана, био је у предузећима 

обележен као `` политички непријатељ`` , `` душевни болесник``,.што вуче корене из две 

судске одлуке оглашене ништавим решењем о рехабилитацији из 2012.године, као и када се 

ради о политичким прогонима пре тога. Што је трајало од 1971.године, када се вратио из 

Белгије, све до дана пензионисања 1997.године. 

  

 -У оваквим околностима немогућности да тужиочеви аргументи буду објективно и 

правично узимани у обзир од стране судова, и због субјективне пристрасности 

појединих судија који су доносили одлуке у овом периоду од 1974 до 2012.године, су 

имале за последицу оспорене неправичне пресуде према тужиоцу, све до доношења 

Решења о рехабилитацији 2012.године.  

  

 -13 марта 1983.године, и још три пута приликом посета психијатријској  болници Централног 

затвора у Београду, Милисаву Живановићу, који је тамо био неколико година заточен због 

вербалног деликта, жртва злопупотребе психијатрије у политичке сврхе, прихваћен као `` 

затвореник савести`` Amnesty International, Лондон, тужилац је  задржан од стражара и 

спроведен у канцеларију директора П.Б.Ц.З др. Вукосава Вучковића који га је два сата 

испитивао у вези његових активности у вези злоупотребне психијатрије у политичке сврхе. 

Том приликом га је  потпуно неосновано оквалификовао да се заузима за усташе, Мађаре и 

Албанце, Цигане, и за опасне државне непријатеље, да блати самоуправну Југославију у 

свету, и показао му је допис АПА-Америчке асоцијације психијатрије.  

 -У неколико наврата му је отета документација и по налогу СУП-а био је насилно исељаван 

из подстанарских станова, као `` непријатељ, психијатријски пацијент`` 

 -Сведоци :Жарко Арсић, са књижицом органа ГСУП-а Београд  и Вељко Вукотић 

2.11.1994.године ( обадвојица изненадно превремено преминула), лишили  кратко слободе 

Томислава Крсмановића, починиоца опасних вербалних деликата. 

 --тужилац је био континуелно легитимисан без повода, или повремено арбитрарно привођен 

у полицијске просторије, без икаквог писаног доказа. Одбор за одбрану слободе мисли и 

изражавања САНУ се дана 9.6.1986.године, обраћа шефовима државе предочавајући им да је 
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подносилац представке  жртва честих полицијских привођења, јер се од 1974.годинер залаже 

против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.. 

 -био излаган несметаном насиљу полицијских провокатора, вређан као `` лудак`` издајник``. 

и агената , документа у ставкама   

 Суд је пренебрегао чињенично стање, да је тужилац  рехабилитован 

приложеним Решењем о рехабилитацији бр.82/10 од 13.12.2010.године  

Вишег суда у Београду, у коме стоји да је био жртва политичког насиља и 

прогона, и да је из истих разлога лишаван слободе, имовине и других 

грађанских права.  

 И да му по члану 26 став 1 Закона о рехабилитацији и одредбама ЗОО,  

припада право на материјалну накнаду штете.  

 А.СТАН . 

 Б. ПОДСТАНАРСКИ СТАТУС. 

 А. Стан. 

 У таквим околностима је тужилац лишен његовог стана и преведен у 14 

годишњи статус подстанара. 
 У побијаној пресуди суд је погрешно утврдио чињенично стање, наводећи да `` спор и 

изгубљени стан, а који је тужилац водио са својом бившом супругом, трошкови на име 

закупнине због изгубљеног стана, нису у вези са догађајем са којим је тужилац 

рехабилитован, посебно код чињенице да су се неки од догађаја због којих тужилац трпи 

материјалну штету, одиграли након решења која су рехабилитационом одлуком оглашена као 

ништава`,. Док у претходном пасусу пресуде: додаје `` јер је као научник, био политички 

дискриминисан , губитак стана, те остали животнн догађаји-који нису у вези са конкретном 

ствари. Ово из разлога што се не може успоставити узрочност између чињења тужене и 

судских одлука које су оглашене ништавим у рехабилитационом поступку. Тако на пример, 

пресуда  која се односи на  утврђење станарског права, не проистиче да је настала из присиле 

и принуде државног режима , јер је заправо тужилац изгубио станарско право судским 

исељењем из стана и разводом брака од бивше супруге`` 

 Чиме је суд и овога пута погрешно утврдио чињенично стање, јер су органи тужене  насилно 

развели тужиоца и његову супругу, уз вишегодишње уцене и претње смрћу и убиством сина, 

физичким обрачунима, пљачкама и провалама у стан, застрашивањима, притисцима на 

радном месту, свакодневним млатретирањима, искључивањем телефона,.испитивањима у 

стану, и на друге даље приказиване начине, захтевајући од његове супруге да се разведе од `` 

државног непријатеља`` и ``лудака``, под сталном претњом убиства.  

  

 Што је довело до њеног нервног слома и до разарања пуке породичне заједнице. 

  

 Упоредо излажући тужиоца у то време свакодневним злостављањима оптужујући га  да је `` 

државни непријатељ који позива на побуну,`` `` да има дијагнозу параноидног 

шизофреничара``.  

 Што је у тесној вези са догађајем са којим је тужилац рехабилитован, и што су смишљено 

починили органи тужене. Чиме се побија исказ суда, да када се ради о  разводу брака 

тужиоца и последичном губитку стана, из чега је проистекао подстанарски статус, се не може 

успоставити узрочност између чињења тужене и развода,  и судских одлука које су оглашене 

ништавим у рехабилитационом поступку.  

 Побијаном пресудом је погрешно утврђено чињенично стање, из разлога што је суд 

пренебрегао кључну чињеницу да је развод брака, настао из присиле и принуде државног 

режима ради кажњавања политички неподобног тужиоца. 

 Што је имало за последицу: Губитак стана и  Подстанарски статус, превођење тужиоца у 

подстанарски статус. 
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 а.Због, од стране органа тужене изнуђеног развода, да није било развода, не би било ни 

губитка стана.  

 и 

 б. Незаконитом одлуком Четвртог општинског суда у Београду Решење од 14 јануара 

1986.године, посл.број Р.3416/83 Нб/РС, у парници о стану, насталој након развода брака. 

  

 а. Развод..  

  

 Тужилац побија исказ суда, и прилаже у овој жалби документоване доказе да су органи 

тужене смишљено разорили његов брак и породицу: 

  

 Дана 14.3.1977.године тужилац је незаконито смењен са места `` Шеф службе маркетинга``у 

ФГП Рекорд, ,``зато што је евидентирани пацијент Завода за ментално здравље у Београду``, .  

  

 Судија за прекршаје Општине Раковица Чедомир Маљковић, доноси Решење  Уп.бр. 1613/77 

од 1.9.1977.године, којим је тужилац проглашен неурачунљивим душевним болесником од 

параноидне шизофреније, због вербалног ненасилног деликта, захтевајући смештај у 

психијатријску установу на неодређено време.  

  

 Ово Решење судије за прекршаје Општине Раковица је прочитано јавно на скупу неколико 

стотина запослених ФГП Рекорд; на коме је била присутна Александра, тада тужиочева 

вереница.   

  

 Несавесни злонамерни судија за прекршаје је, неовлашећно позвао Александру, будућу 

тужиочеву супругу, и саопштио јој противно закону поверљиве податке из судског досијеа, и 

обимну медицинску документацију из Завода за ментално здравље, укључујући и нетачну 

дијагнозу, и казао јој да је ``Томислав Крсмановић неурачунљив и агресиван душевни 

болесник, који не сме по закону да има децу због душевне болести, поврх свега опасан 

државни непријатељ, и ако се за њега уда, да ће тиме упропастити свој живот``. При том јој је 

показао одредбе Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СР Србије, број 22 од 

7 јуна 1980.године), и строго је упозорио на чланове закона број  32 ``  да је параноидна 

шизофренија законска сметња за закључење брака``, члан 34 и 73 закона `` брак се не може 

закључити због тешке тужиочеве душевне болести шизофреније``, посебно јој образлажући 

члан 77, став 2 и 3, да је наводно тужилац држи у заблуди и крије од ње ко је, и шта је, што 

чини брак ништавим. Са примитивном намером да се тако свети тужиоцу,  као политичком 

неистомишљенику. 

  

 Упаничена вереница Александра под утицајем судије за прекршаје, интрига и застрашивања у 

ФГП –Рекорд,  је раскинула августа 1977.године веридбу са тужиоцем, кога није довољно 

познавала., али су ипак ступили у брак маја 1978 године.   

  

 Након чега је Александра била подвргнута свакодневним шиканирањима на њеном радном 

месту у ФГП-Фабрици гумених производа Рекорд због брака са тужиоцем,. Све до преласка у 

пензију, била је ускраћена законских права што се тиче висине прихода, радног места, 

омаловажавана и понижавана . 

  

 Органи СУП-а  су на њу вршили сталне  притиске да се разведе од тужиоца, саслушавали је, 

лупали на врата стана, упадали насилно у стан и претили јој, затицала их је у стану, где су 

пред њен долазак у стан ушли калаузом. После тужиочевог притварања 3 децембра 

1981.године, органи полиције су извршили претрес стана, однели сву тужиочеву 
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документацију и спровели га у суд,  за то време у његовом отсуству су је подвргли 

вишечасовном испитивању, захтевајући од ње да се под претњом смрћу одмах разведе од 

тужиоца. 

  

 Брак је од почетка због наведених злоупотреба био  поремећен, у породицу су се уселили 

нечувени страхови и нервозе. 

  

 Полиција је такорећи из дана у дан упорно и опасно вршила притиске на њу: да се ХИТНО 

разведе, да из стана избаци сва документа супруга, укључујући и његову писаћу машину, да 

не дозволи улазак у стан његових истомишљеника, да прекида његове телефонске и друге 

разговоре са политичким темама, да у таквом случају одмах позове полицију и захтева 

његову ургентну насилну хоспитализацију, и да након изнуђеног развода одмах покрене 

судски поступак  да  она постане носилац станарског права, а да тужиоц  буде лишен права 

на боравак у стану, уз њихову обећану пресудну интервенцију код суда, и да супруга исели 

ШТО ПРЕ из стана. Или ће она и њен син нестати. 

  

 Из дана у дан су се притисци над Александром, интензивирали и према њеним речима је 

гурали у самоубиство.  

  

 Тужиоц је све више био изложен прогонима, заједнички живот им је био претваран у 

кошмар. и пиостајао неподношљив.  

  

 У оваквим тешким животним околностима политичких прогона, Александра је доживела 

нервни слом, оболела од више нервних и органских болести. А и тужилац је био доведен у 

стање крајње душевне и нервне напетости.  

  

 Према члану 6 Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СРЈ, број 22 од 7 јуна 

1980.године) , члан 6, став 2`` друштвена заједница правним и други мерама ствара потребне 

услове за складан брак``, члан 20 ``  развија хармоничне односе у породици``,  

  

 Чиме су се органи тужене понашали супротно одредбама Закона о породици и браку. 

  

 Услед чега је дошло до развода.1982.године. 

  

 Александра Крсмановић Пешић, пензионер, са станом у улици Теодосијева број 1 у Београду, 

број личне карте 003340374, рођена 1936 године, исказано дана 1.1.2012. године, каже:`` Наш 

брак су растурили органи власти, у знак примитивне одмазде према политичким 

неистомишљеницима``.  

  

 Докази у прилогу жалбе: 1.Изјава Александре од 1.6.2012.године. 2. Саслушање сведока 

Александре Пешић Крсмановић, Теодосијева број 1, Звездара, Мали Мокри Луг,  Београд. -

3.Саслушање Драгана Томића директора ФГП Рекорд, и психолога ФГП Рекорд Божу 

Петровића .3.Увид у архиву ГСУП-а Београд. 4.Увид у Архиву Четвртог општинског суда у 

Београду КП .797/01. 6. Увид у здравствени картон Александре Крсмановић Пешић ФГП `` 

Рекорд`, Раковица број 624 при Дому здравља Раковица , и при Дому здравља `` Шумице`` у 

Београду, број Здравственог картона је 1088. 

  

 Александра је после развода годинама живела у врло тешким околностима, изнурена стресом 

од развода, погоршаног стања здравља, несигурног радног места, неизвесних редовних 

прихода, излагана годинама атацима на личну безбедост и имовинску  сигурност, под 

сталном претњом да не сме да се виђа са тужиоцем, у држави у расулу, хаосу,  и пред ратом, 
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и у рату. Што је приказано у  документима у ДОСИЈЕУ ( Тужби за накнаду штете  од 

6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву за накнаду штете од 6.3.2013.године).  

  

 Органи тужене су по овом основу обавезни да тужиоцу накнаде последице, проузроковане 

штете: вредност половине отуђеног стана, трошкове подстанарских кирија.од 1982 до 

1997.године, и судске трошкове. 

  

 б.  Из разлога јер је Решење Четвртог општинског суда у Београду од 14 јануара 1986.године, 

посл.број Р.3416/83 Нб/РС, у парници о стану, насталој након развода  

 брака, које се односи на  утврђење станарског права, као што се види из доказа, настало из 

присиле и принуде државног режима, ради казне `` државног непријатеља, параноидног 

шизофреничара``.  

  

 Тужилац у овој жалби прилаже копије све даље наведених судских и других докумената, који 

се помињу у овом поступку за доделу стана пред Четвртим општинским судом у Београду. 

  

 У побијаној пресуди Виши суд у Београду је погрешно утврдио чињенично стање, наводећи 

да `` спор и изгубљени стан, а који је тужилац водио са својом бившом супругом, трошкови 

на име закупнине због изгубљеног стана, нису у вези са догађајем са којим је тужилац 

рехабилитован, посебно код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац трпи 

материјалну штету, се одиграли након решења која су рехабилитационом одлуком оглашена 

као ништава`.  

 Такође, у Пресуди Вишег суда , на страни 4 стоји:``Из више решења Четвртог општнског 

суда у Београду  проистиче да је неколико година вођен спор у ванпарничном поступку 

противника предлагача Томислава Крсмановића против предлагача Александре Крсмановић, 

ради одређивања носиоца станарског права, којим је усвојен захтев Александре Крсмановић, 

а да Томиславу Крсмановићу престаје својство носиоца станарског права. Тужилац се жалио 

на свако  решење, суд је сваку његову жалбу одбијао са образложењем да обзиром да је брак 

разведен, да је Александри Крсмановић  додељено на чување и старање малолетно дете, да 

стан нису могли да замене  за две стамбене јединице, те да су стамбене потребе Александре 

Крсмановић  знатно израженије, а обзиром да она живи са дететом, решења су донета сходно 

Закону о стамбеним односима``.  

 Побијаном пресудом суд је погрешно утврдио чињенично стање:  

  

 -Виши суд је погрешно утврдио исправност примена критеријума изречених у Коментару 

Закона о стамбеним односима страна 71, где је уписано: код одређивања брачног друга ко ће 

остати носилац станарског права, суд узима у обзир све околности случаја, стамбене потребе 

оба брачна друга и њихове деце, разлоге због којих је брак разведен, као и остале околности 

случаја. Међу осталим околностима треба имати у виду, поред осталог, здравствено стање, 

запосленост, висину личног дохотка, имовинске прилике, могућност добијања стана, године 

живота, пол, ко је добио стан на коришћење, ко је био носилац станарског права код 

закључења брака, тј. ко је раније био у стану, и да све ове околности треба посматрати 

комплексно у њиховој укупности, повезаности и међузависности..  

  

 -Виши су је у побијаној пресуди, погрешно утврдио чињенично стање, пре свега разлоге због 

којих је брак разведен, што је суштина, да су органи тужене, и поједини руководиоци ФГП`` 

Рекорд``, тужиоцу смишљено  разорили брак и породицу. Са циљем да га тако казне, и 

уједно лише имовине, права на стан, и да га преведу у статус подстанара. Суд није узео у 

обзир члан 6 Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СРЈ, број 22 од 7 јуна 

1980.године), члан 6, став 2`` друштвена заједница правним и други мерама ствара потребне 

услове за складан брак``, члан 20 ``  развија хармоничне односе у породици``. Чиме су се 

органи тужене понашали супротно одредбама Закона о породици и браку.  
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 -код одређивања ко ће остати носилац станарског права, суд није у довољној мери узео  у 

обзир здравствено стање тужиоца, пропустио је да утврди да према званичној дијагнози 

тужилац болује од душевне болести ( али не оне која му је била приписана) што је последица 

вишегодишњих прогона, суд је пропустио да тражи комплетан извештај о стању душевног, 

нервног и органског здравља тужиоца, одбио је предлог вештачења. Тужилац је претходно 

био проглашаван тешким, неурачунљивим  душевним болесником, а сада наједном здрав. 

Суд се изјашњава неосновано да тужилац никада није био хоспитализован, а Четврти 

општински суд у Београду је  добио на увид медицинску документацију лично од тужиоца, 

према којој је јуна 1974.године, био насилно хоспитализован као неурачунљив душевни 

болесник, и 1 .9.1977.године проглашен од судије за прекршаје Општина Раковица као 

неурачунљив душевни болесник и захтевано лечење неограниченог времена трајања. Док се 

Четврти општински суд у Београду се изјашњава о противнику предлагача као о потпуно 

здравом радно способном човеку, одбијајући  захтев тужиоца да се изврши вештачење 

његовог здравља, с `образложењем да стање његовог здравља није поткрепљено никаквим 

доказом.. А у исто време судије су устврдиле да је неподобан због свога душевног здравља за 

брачни и породични живот. Тврдња суда да он редовно обавља своје радне  дужности у РО 

Галеника, је неоснована, јер је тужилац био остављан без задатака, са образложењем 

руководица Галенике да је `` душевно болестан``, што се види из приложених списа. Суд 

пренебрегава чињеницу да је противник предлагача у његовој радној организацији био 

рангиран као кандидат за инвалидску  пензију.  

  

 Из чега следи да чињенично стање о здрављу тужиоца није потпуно утврђено. А што је било 

врло битно за доношење законите судске одлуке.  Тужилац са 40 година старости, изнурен, 

са званичним дијагнозама да болује од тешке болести, пати од хроничне несанице, излаган  

такорећи свакодневним претњама и репресалијама, изложен судским и другим трошковима, 

за које време су органи тужене свим средствима доказано разарали његов брак, сада му они 

одузимају стан и бива гурнут у тегобни подстанарски статус.. А подстанарски живот само 

може погоршати његово стање здравља.   

  

 -тужилац је стан унео у брак, добио је стан од Команде одбране града Београда Решењем број 

8-89-7 од 1.1.1980.године, и био је носилац станарског права..  Александру је уписао у 

станарско право накнадно 1978 године, приликом њеног уласка у брак са њим. А Александра 

је пре тога била уписана у породично станарско право у поменутом стану на адреси Змај 

Огњеног Вука 3 у Београду. Јер према Закону о стамбеним односима, Коментару Закона о 

стамбеним односима страна 71, је уписано: код одређивања брачног друга ко ће остати 

носилац станарског права, суд узима у обзир све околности случаја, између осталога, ко је 

добио стан на коришћење, ко је био носилац станарског права код закључења брака, тј. ко је 

раније био у стану.  

  

 И да онда тужилац који је унео стан у брак, оронулог здравља треба са 40 година старости, 

због погрома и разбијања брака, да буде сада додатно судски кажњен и избачен на улицу.  

  

 - неоснована је тврдња суда, да је неостварив предлог тужиоца да стан замени за два мања, јер 

је стан мали и недељив, и да мора постојати сагласност друге стране.. Суд је овакав предлог 

одбио а приори, да би ипак на крају дао прекратак рок за замену од месец дана.  

  

 Противник предлагача је поставио више огласа и ступио у успешне преговоре за замену 

стана, али је прекратак рок од само месец дана то у пракси онемогућио. Суд је по истеку од 

месец дана брутално прекинуо поступак тужиоца да замени стан за два мања.  

  

 Нетачно је да се Александра Крсмановић није сагласила са заменом стана за два. 
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 Докази: 1.Оглас од 18 јуна 1983.године. .Оглас у листу Политика од 6 маја 1983.године, Оглас 

у листу Вечерње новости од 14.4.1983.године. Оглас у листу Вечерње новости од 22 маја 

1983.године. Оглас у листу Политика 3.12.1983.године. 2. Саслушање сведока Александре 

Пешић Крсмановић, Теодосијева 1. 3. Њена Изјава од 1.6.2012.године. 3.Увид у судски 

досије  

  

 .те да су стамбене потребе Александре Крсмановић  знатно израженије, обзиром да она живи 

са дететом, тачно је да су потребе мајке којој остаје дете на чување значајне. Али је суд 

погрешно утврдио чињенично стање, да је здравље тужиоца било нарушено, поготову његова 

старост ( 40 година), старији 10 година од  разведене супруге. . 

  

 А како ће се на његово здравље одразити подстанарски статус?  

  

 - тврдећи неосновано да тужени има више права и могућности да благовремено добије стан од 

његове Радне организације Галеника, његове шансе да у догледно време добије стан од радне 

организације су биле равне нули. Да је овакво становиште суда било неосновано, види се из 

чињеничих података,  тужилац је добио стан тек јануара 1997.године, са навршених 61 

година старости.  

  

 -делимично су нетачне тврдње о висини личних доходака-паушално тврдећи да су новчана 

примања тужиоца знатно виша. Суд је у изреци навео контрадикторне податке о висини 

личних доходака обе странке. У Решењу посл.број Р.2699/83 од 29 јуна 1983.године, износи 

податак да је просечни месечни доходак предлагача за период од 1.октобар 1981-30 

септембар 1982.године у износу од 9.333, 20 дин, а противник предлагача за исти извештајни 

период 13.828.динара. А у Решењу  Посл. Број Р.3416/83 од 14 јануара 1986.године просечан 

личн доходак предлагача је за период 1.јануара -31.децембра 1983.године у износу од 24.302, 

-дин, а противник предлагача у истом периоду просечно 29.873.-динара. Очигледно да је 

разлика у виснни примања оба учесника драстично смањена, што је било од битног утицаја 

за одлучивање у два различита временска момента, што изазива додатну озбиљну сумњу у 

пристрасност суда. 

  

 - паушална је и неоснована, изокренута тврдња суда да на приложено Решење  Четвртог 

општинског суда у Београду од 14 јануара 1986.године, посл.број Р.3416/83 Нб/РС, ``није 

дозвољено право жалбе, из разлога јер су се странке наводно одрекле истога на  рочишту од 

14 јануара 1986.године``.Овај суд је већ једном изјавио исто, тврдећи 

неосновано.``противник предлагача се није противио предлогу да предлагач остане носилац 

станарског права``, у Решењу од 21.2.1983 .године. Доказ за ову тврдњу је  Допис адвоката 

противника предлагача В.Кнежевића Четвртом општинском суду Р.бр. 3464/82  од 4 априла 

1983.године, у прилогу.  

  

 - када се ради о Решењу Четвртог општинског суда у Београду од 14 јануара 1986.године, 

посл.број Р.3416/83 Нб/РС, да се нису жалили на ту одлуку, тужилац предочава: ``разведени 

супружници су годинама живели у крајње тешким околностима, под свакодневним 

прогонима и опасним притисцима и претњама,  изнурени стресом од развода, неизвесне 

будућности, крајње исцрпљени вишегодишњим судским спором око стана, и финансијски 

судским трошковима ( адвокатске услуге, судске таксе, и друго), погоршаног стања здравља, 

несигурног радног места, неизвесних редовних прихода, излагани годинама атацима на 

личну безбедости и имовинску  сигурност, у држави у расулу, хаосу,  и пред ратом, су били 

принуђени да душевно и органски сломљени, на ивици снаге, дигну руке од бескрајног 

суђења. А Александра је то учинила под претњама смрћу и ликвидације ње и њеног детета, 

што се види из њене Изјаве од 1.1.2012.године. , и овде приложених докумената. 
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Супружници су договорно растезали судски спор у вези стана, да добију у времену, да се 

њихови односи стабилизују у нади да ће полицијски и други атаци постати мање интензивни, 

да ће их на крају оставити на миру. Што се није дешавало. Нажалост, суд је скратио и донео 

одлуку 14 јануара 1986.године,  на делу је злоупотреба учесника, и полицијска принуда над 

Александром. Обадвоје су били скршени, обеспомоћени, немоћни да се на било који начин 

одупру суду``. Што оспорава  тврдњу суда: није дозвољено право жалбе, из разлога јер су се 

странке наводно одрекле истога на  рочишту од 14 јануара 1986.године.  

  

 -суд уместо мирења, је радио супротно,  пропустио је да покрене  престанак судских и 

полицијских ингеренција органа тужене у брак, и тако створи услове за њихово поновно 

уједињење у брак. Уместо тога, органи тужене су, што се види у списима, управо у овоме 

временском периоду снажно интензивирали притиске и репресалије . 

  

 Адвокат противника предлагача В.Кнежевића Четвртом општинском суду Р.бр. 3464/82  од 4 

априла 1983.године, у прилогу, предочава да желе да се измире, да желе да поступак мирује, 

да је тужилац добио предметни стан и да га је унео у брак,  тужилац је нарушеног здравља.  

  

 -не одговара чињеничном стању становиште суда, да је ценио све доказе, јер то није учинио. 

Виши суд није утврдио чињенично стање да оваква судска одлука није законита и правична, 

јер није испоштован члан 16 Закона о стамбенм односима, јер суд није узимао у обзир све 

околности у њиховој укупности, комплексности, повезаности и међузависности.  Суд 

паушално тврди да је ценио и остале доказе, али их није узео у обзир, јер нису од  утицаја на 

доношење другачије одлуке. А није узео у обзир  суштину и кључне узроке и разлоге 

развода: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ. 

  

 Тужилац је уместо правде доживео још једну сурову политичку одмазду, незаконитим 

поступцима Четвртог општинсог суда је избачен на улицу. У оваквим околностима морао је 

од 1982 године, све до 1997 године, да буде подстанар и да плаћа кирије у високим девизним 

износима, да се потуца по неадекватним становима, да се сели, сукобљава са асоцијалним 

особама, када је тек са 61 годином старости добио стан од његовог предузећа 

  

 Чиме му је по основу незаконитог отуђења стана, нанета материјална штета у износу од 

30.000, 00. евра , колика је актуелна вредност половине стана, и за трошкове плаћене  

 подстанрске  кирија у времену од 14 година.  

   

 Виши суд у побијаној пресуди је пропустио да утврди чињенично стање у судском поступку 

у вези стана пред Четвртим општинскм судом у Београду од 1982. до 1986. године, да је у то 

време судство били партијско, да  је царевала морална политичка подобност, није никако 

могло бити обезбеђено правично судство пред непристрасним судом. У оваквим 

околностима објективна непристрасност ових судова према тужиоцу није могла 

постојати, јер је тужилац био оквалификован као `` политички непријатељ`` партије/а 

на власти, која/е их је поставила и која/е их плаћа/ју. Тужилац је био стављен у 

подређен положај у немогућности да његови аргументи буду објективно и правично 

узимани у обзир. У партијској држави, нису постојале озбиљне гаранције које штите од 

спољних притисака, а судије које нису извршавале наредбе партијских органа или 

извршне власти, су биле пре трајања мандата смењиване и падале под удар.  

 Виши суд није објективно утврдио чињенице да у оваквим условима у судству, и шире, да 

тужилац због тога није имао право на правично суђење  пред Четвртим општинским судом у 

Београду у вези стана од 1982.до  1986.године. 

  

 Острашћени судија је претећи тужиоцу спомињао његову '' брачну-политичку  неподобност' 
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 Б. Подстанарски статус. 

  

 Суд је погрешно утврдио чињенично стање, тужилац је поледично морао од 1982 године, све 

до 1997 године, да буде 14 година подстанар, и да плаћа кирије у високим девизним 

износима, 200 марака, или 140. марака. да се потуца по подрумима, да се сели, сукобљава са 

асоцијалним станодавцима, да га органи полиције насилно селе, када је тек 1997.године, са 

61 годином добио стан од његове радне организације ИЦН Галеника. 

  

 Ако би се узело да је кирија била само 100 ДЕМ, у овоме периоду ( а она је била 140 или 200 

ДЕМ), што износи око 18.000 евра.( без трошкова сеоба). 

  
         

 ЗАПЛЕНА СТРАНАЧКЕ И ЛИЧНЕ АРХИВЕ 2 АПРИЛА 2000.ГОДИНЕ. 

  

 У побијаној пресуди суд је утврио погрешно чињенично стање одбијајући захтев за накнаду 

материјалне штете настале запленом архиве странке чији је он председник, и његове личне, 

до које је дошло априла 2000. године,  образложењем да ова заплена не проистиче из догађаја 

за које је тужилац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду од 13.12.2012.године, те да 

је до ње дошло након два решења која су рехабилитационом одлуком оглашена ништавим.  

  

 У одељку НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, је подупрто доказима, документима и изјавама 

сведока, доказано да иако су Решењем о рехабилитацији из 2012.године, оглашена ништавим 

Решења судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.због 

вербалног деликта и о душевном здрављу тужиоца, и Решење Судије за прекршаје Општине 

Стари град у Београду Уп.бр. 39/82 од 17.03. 1983. године, због вербалног деликта, ова 

решења су наставила да проузрокују нематеријалне и материјалне штетне последице, јер су 

упркос оглашавања ништавим, продужено деловале и, довеле до приказаних нематеријалних 

и материјалних штета. Тужилац је као за поредак осведочени и задрти непријатељ, био 

изложен прогонима органа тужене, од времена доношења два решења оглашена ништавим, 

до решења о рехабилитацији 2012.године, органи тужене су се по потреби лаћали правно 

обеснажене дијагнозе да га злостављају, за шта су дати документовани докази и што је 

потврђено Решењем о рехабилитацији из 2012, године. 

  

 МУП Србије  је  2.3.2000 године, око 17 часова и 30  запленио архиву странке, и личну 

архиву тужиоца, са свим врло бројним документима у вези деликата органа тужене од 

1970-их, све до тада, више хиљада досијеа жалиоца на повреде законских права, са врло 

компромитујућим подацима о појединим органима тужене.  

 Да би тако били уклоњени докази. 

 На делу је и овога пута, обрачун поретка са опозиционом политичком странком присутној на 

политичкој сцени Србије још од 1974.године, и политички непоодобним тужиоцем, што се 

види из два решења оглашена ништавим Решењем о рехабилитацији 2012.године, и из 

каснијих поступака органа тужене. 

  

 Исти они који су  тужиоца смештали насилно у лудницу, и проглашавали га душевним 

болесником од 1974.године, хапсили га и мучили, осуђивали за вербална дела, растурали му 

породицу, и лишавали га његове имовине, иницирали деценијско политичко насиље над 

њим, нису заборавили њихову омразу испољавану деценијама. Тужилац  је био позван 2 

марта 2008 године од стране његовог  познаника Велизара Павловића, правника ДСС-

Демократске странке Србије, улица Париска број 13, 11.000 Београд, који му је показао 
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факсимил Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године, којим је покренут хитан 

поступак да буде лишен слободе и смештен у психијатријску болницу на неодређено време, 

са писменим образложењем `` непријатељ поретка, душевни болесник, зато што пише 

саопштења и захтева повраћај заплењене архиве, и накнаду штете.``, којом приликом су се 

позвали на приложени фалсификован и правно анулиран налаз Завода за ментално здравље и  

ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1974 године.  

  

 Од марта месеца 2008 године, све до 2012.године, тужилац је био континуелно позиван на 

информативне разговоре у МУП и јавна тужилаштва,  уз четворогодишњу лупу на врата, и 

доласке марица и кола Хитне помоћи испред зграде, под претњом да ће бити насилно 

хоспитализован 

  

 Доказ: саслушање сведока 1. Велизара Павловића, ДСС, Париска 13, Београд. 2. Увид у 

факсимил, у Архиву Полицијске управе Београда. 3. Саслушање Ненада Лијескића, 

,сарадника ОУП-а Раковица , Патријарха Јоаникија, Београд, који је позивао тужиоца на 

информаивн разговоре , уз стриктну напомену тужиоца да Ненада Лијескића нимало не 

терети, јер је он савестан полицајац, њему је тако било наређено.3. Сва даље наведена 

документа су приложена, која се односе на злоупотребу института информативног разговора 

од 2008. до 2013 године, и то: Позиви на саслушање број 12310/11 од 2011.године; ПС Нови 

Београд  од 22.9.2011; МУП Србије Полицијска управа града Београда  Одељење за ЈРМ 

.Прел.бр ој од 17.08.2011; Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду од 

1.09.2011.године; Прво општинско јавно  тужилаштво  од 12.2011. године; саопштења од 

23.9.2011.године; од 4.12.2011.године; 7.12.2011.године; Мишљење судског вештака 

психијатра др.Стевана Петровића о способности Томислава Крсмановћа за позивање на 

информативне разговоре од 14.12.2011.године, упућено Првом општинском јавном 

тужилаштву у Београду.; Угр ожени криминал угрожава здравље и живот Томислава 

Крсмановића допис којим се др.Стеван Петровић 12.1.2012.године, обраћа Надлежним 

државним органима и и другим организацијама и установама. 

  

 Виши суд је погрешно закључио да заплена архиве из априла 2000.године, не проистиче из 

догађаја за које је тужилац рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду од 

13.12.2012.године , и да са њима нема никакве везе. Имајући тако намеру да прикаже да иста 

нема никакву политичку димензију, иако има. Јер је тада узурпирана архива опозиционе 

политичке странке Покрета за заштиту људских права,  и тужиоца, који је од 1974.године до 

2012, био жртва доказаних политичких прогона.  

  

 Тужилац је нешто пре тога догађаја био у коминикеу Кабинета Слободана Милошевића од 14 

јануара 1999. године, који је громогласно оглашен у медијима широм земље приказан : `` 

Томислав Крсмановић је издајник и страни плаћеник, агент ЦИА`` . 

  

 Вишпи суд је погрешно утврдио чињенично стање, пренебрегавајући кључне незаконите 

поступке судова и јавних тужилаштава, који су политички дискриминисали тужиоца у овоме 

досијеу: 

   

 -упркос предузетих радњи и свих потребних законом предвиђених благовремених и 

примерених поднесака за ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ, уз очигледне  доказе и сведочења сведока, 

Први општински суд уместо да реагује ОДМАХ, је растезао годину дана. Тужилац је у  

поменутој тужби за примену хитне привремене мере истакао да постоји опасност да тужени 

отуђи или уништи незаконито присвојену архиву, те је захтевао од суда да предузме 

најхитније мере, како закон прописује да се иста врати неоштећена, указујући да ова 

провална крађа има своју политичку димензију, јер је Покрет за заштиту људских права 

политичка организација чији је он легитимни председник, и архива је заплењена од 
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полицијског сарадника Здравковића уз логистичку подршку  органа МУП-а Стари град 

Бјелетића. Уједно је тужилац указао суду да је изложен претњама убиством Здравковића и 

других, због ове отимачине..  

  

 -Први општински суд у Београду XX.П.бр.2083/2000 дана 7.2.2001 године доноси РЕШЕЊЕ 

О СМЕТАЊУ ПОСЕДА.. Први општински суд П.бр.2082/200 дана 24.04.2001.године, донео 

је Пресуду због изостанка, усвојио тужбени захтев тужиоца да му Драган Здравковић врати 

отуђену архиву.. 

  

 Први општински суд је донео две одлуке у тужиочеву корист али неблаговремено, уместо 

најхитније уз примену привремене мере, прво рочиште је заказано тек након 4 месеци, 

рочиште је отказивано три пута ―због недоласка оптуженог‖, позивари суда нису наводно  ни 

једном могли да уруче туженом Здравковићу  позив за рочиште, достава није извршена у 

складу са чланом.133 Закона о парничном поступку, који регулише ситуацију у којој тужени 

очигледно избегава примање позива, суд  се изговарао  упорно да се одлаже рочишта јер 

наводно не могу да уруче Здравковићу позив, а он је стално био по цео дан на наведеној 

адреси где је претио  Лекају и тужиоцу убиством и спречавао да се приближе месту где је 

била архива, дружећи се врло често са инспектором МУП-а Бјелетићем.  

  

 У међувремену је дошао велики камион МУП-а Србије и архиву одвезао у непознатом 

правцу. 

  

 Због непримене привремене мере од стране Првог општинског суда у Београду, уместо да 

реагује благовремено да се спречи отуђење архиве, суд је својим одуговлачењем омогућио 

Здравковићу и Бјелетићу да архиву отуђе. 

  

 -онда је ствар пренета Четвртом  општинском суду, који је такође одуговлачио, судови до 

данас нису омогућили да се врати одузето, архива још није враћена, судови одбијају да 

поступе по закону. Ствар је стигла до Врховног суда Србије коме је тужиоц поднео Ревизију 

4.03.2012.године  против Решења основног суда у Београду Посл.број 10 И  10133/2010 од 

21.3.2012.године. Први основни суд је одбацио Ревизију дана 23.03.2012.године.  

  

 Четврти општински  суд је требао да исели Драгана Здравковића благовремено по решењима 

Првог општинског суда, то није учинио, него тек 6.12.2001 године, уместо да је то учињено 

још априла 2000 у складу са захтевом за изрицањем ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. јер је привремена 

мера правни поднесак који захтева ургентну судску меру.  

  

 -Поврх свега, Здравковић приликом напуштања просторије није вратио ствари које је 

запленио, јер је камион архиву однео пре тога, а на основу сведочења Нолета Лекаја, улица 

Високог Стевана број 11, Београд. 

  

 -Архива се налази у просторијама МУП-а, који одбија да је врати тужиоцу. Према сазнањима 

тужиоца наркодилер Здравковић, звани Пантер, је убијен у улици Џорџа Вашингтона у 

Београду у уличном обрачуну криминалаца. 

  

 -Од датума одбацивања Ревизије 23.03.2012.године, тужилац је излаган претњама истих оних 

полицијских органа ( Полицијска управа града Београда), тужилац је овим поводом у више 

наврата био позиван од јавних тужилаштава на саслушање уз претње насилном 

хоспитализацијом, свих оних који су покушавали да га насилно хоспитализују од 2008 до 

2012.године: да уколико не одустане од захтева да му се врати архива, да ће бити трајно 

утамничен.  
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 Иза ове отимачине се налазе органи тужене,  дакле исти они који су слично поступали према 

тужиоцу још од 1974.године.  

  

 Докази: Сва наведена поменута документа, релевантни докази и изјаве сведока, и предлози 

сведока, се налазе у Анексу ове жалбе.  

  

 Тужилац захтева од суда да испита сведоке. Доказ: сведок Ноле Лекај, ул. Високог Стевана 

11, Београд.. Бјелетић, инспектор ГСУП-а Стари град. 

   

 Судски трошкови. 

  

 У побијаној пресуди суд је погрешно утврдио чињенично стање, наводећи да `` судски 

спорови и трошкови који проистичу из судских спорова, нису у вези са догађајем са којим је 

тужилац рехабилитован, посебно код чињенице да су неки од догађаја због којих тужилац 

трпи материјалну штету, се одиграли након решења која су рехабилитационом одлуком 

оглашена као ништава``.. 

 Чиме је суд погрешно утврдио чињенично стање, јер у оваквим околностима немогућности да 

тужиочеви аргументи буду објективно и правично узимани у обзир од стране судова, и 

због субјективне пристрасности појединих судија који су доносили одлуке у овом 

периоду од 1974 до 2012.године, што је доказано да проистичу из две судске одлуке 

оглашене ништавим, судски спорови су имали за последицу оспорене неправичне 

пресуде према тужиоцу, све до доношења Решења о рехабилитацији 2012.године. Тужилац 

се обраћао за подршку адвокатима, плаћао судске таксе, поштарину, копије, изгубљене 

дневнице, због честих отсуствовања са радног места, губио време, енергију, доживљавао 

деценијама непријатности и стресове, без икаквог резултата. Чиме су органи тужене 

починили судске трошкове тужиоца, које  је тужена дужна да накнади. 

  

 Докази за ову тврдњу, копије докумената, су приложени уз ову жалбу,.и уз  

 Тужбу за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву за накнаду штете 

од 6.3.2013.године. .  

  

 Трошкови настали услед дискриминаторских поступака у области професије, права на рад и 

из пензионог основа.  

  

 Виши суд је погрешно утврдио чињенично стање, ``да  немогућност добијања запослења , 

мењање радних места, нису у вези са конкретном ствари, јер се из достављених доказа, не 

може успоставити узрочност између чињења тужене и последица  које је трпео тужилац,  а 

проистекле из одлука тужене које су оглашене ништавим у рехабилитационом поступку.`` 

  

 Виши суд је пропустио да утврди чињенично стање, приказано у Тужби за накнаду штете  од 

6.3.2014.године, и 23.12. 2014.године,  и Захтеву за накнаду штете од 6.3.2013.године, и у 

овој Жалби приложеним документима, да су органи тужене, исти они који су издали два 

решења оглашена ништавим, проузроковали тужиоцу штете из области професије и 

запослења, све до 2012.године, и то из побуда политичког реваншизма.  

  

 Упоредо са приказаним деликтима органа тужене од 1974 до 2012.године, тужилац је био 

изложен  последично проузрокованим штетама, систематски ускраћиван у правима на 

радном месту, што се тиче каријере, прихода и стана, и приликом одређивања висине 

пензије. Његова  каријера је систематски упропашћивана, био је у предузећима обележен као 

`` политички непријатељ`` , `` душевни болесник`` : 
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 - У моменту насилне хоспитализације јуна- јула 1974 године , тужилац је био запослен као 

економиста на радном месту‖Самостални сарадник службе истраживања тржишта‖ у 

предузећу БИП-Београдска индустрија пива у Београду. Ово предузеће је било обавештено 

од надлежних органа о његовој хоспитализацији и околностима исте, био је представљен као 

`` политички непријатељ``, ‖психијатријски случај‖, ово је сазнао цео колектив, те је тако 

његова позиција у овој фирми анулирана, после изласка из болнице послат је одмах на 

вишемесечно боловање, када се вратио био је остављен без задатака, изложен увредама и 

понижавањима да је ―лудак‖,  морао је напустити ово предузеће, то је био изнуђен отказ.  

   

 Доказ: Увид у архиву предузећа БИП у Београду. 

   

 -У ФГП. ``Рекорд``Одлуком бр.91/ЛВИ.-1 од 14.3.1977 године, незаконито смењен и 

умањена плата., изнуђен отказ 

  

 Доказ: Одлука бр.91/ЛВИ.-1 од 14.3.1977 године, Увид у архиву ФГП Рекорд, Раковица, 

Београд. Сведоци–ондашњи директор маркетинга ФГП Рекорд Драган Томић  и Божа 

Петровић, психолог. 

  

  -  Септембра 1977 године се запослио у предузећу Галеника на радном месту ‖стручни 

сарадник‖ у Служби истраживања тржишта, где је остао све до јануара 1997 године, био је 

интервенцијама СУП-а Србије , и руководиоца предузећа, окарактерисан као "непријатељ" 

,Служба државне безбедности је интервенисала и обавестила  руководиоце Галенике и 

захтевала да буде професионално онемогућен и  изолован, што је имало пресудан утицај на 

његову каријеру, напредовање, стручни рад и развој, плату, и на питање добијања стана, био 

је цело време изложен сталним и врло интензивним  шиканирањима и понижавањима. У 

Галеници је такође био оквалификован као"психијатријски  случај" и трпео је последице због 

нетачне дијагнозе што се тиче каријере, плате, стана, угледа и репутације, био је цело време 

од 20 година изолован, остављан без радних задатака, особљу је било забрањено да са њим 

комуницира, подвргаван и дисциплински кажњаван, смањена плата, дискриминисан  на 

нивоу стана, шиканиран, итд. 

  

 Докази су приложени у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и 

Захтеву за накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним документима уз ову Жалбу. 

  

 --Од 1 септембра до 1.децембра 1971 године, у предузећу УНИМАР при  листу  БОРБА, 

агенцији  за маркетинг, истраживања тржишта и пропаганду, изгубио радно место уз 

евоцирање разлога МПП ( морални-политичке неподобности), интервенције СУП-а, 

 .`` зато што је према подацима добијеним од надлежног државног органа, захтевао 

политички азил у Белгији`. 

  

  Доказ: 1. Увид у Архиву предузећа. 2. Сведочење директора Станишића. 

  

 -У предузећу Југословенски центар за истраживање и развој  је био запослен од  јуна до 

новембра 1972 године , из кога је буквално најурен са истим образложењима, датим од 

директора др. Марка Ристића. 

  

 Доказ: 1. Сведочење директор, др. Марка Ристића. 2. Увид у архиву овога предузећа. 
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 -У предузећу Биро за размену омладине и студената у времену од 4 месеци у 1973 

године, где је био такође на незаконит начин удаљен из радног односа, уз евоцирање 

политичке неподобности.  

  

 Доказ: 1. Сведок Даница Момчиловић, , директор. 2. Увид у Архиву предузећа. 

  

 -У времену од 1971 до 1974 године, тужилац је био привођен на информативне 

разговоре, дакле око 3 године  био је запослен само 9 месеци, дакле није био запослен 3 

године и три месеца,  што је последица политичке дискриминације, због чега је као 

жртва овакве дискриминације био лишен запослења, плате и прихода за живот. 

Тужилац, дипломирани економиста, завршио пост дипломске студије из маркетинга у 

Бриселу, један од најбољих полазника, експерт маркетинга, са одличним референцама 

белгијских послодаваца, полиглота и писац више научних и стручних радова објављених у 

домаћим и страним часописима, тада оцењен као један од водећих маркетинг експерата у 

Југославији,  је био дисквалификован као стручњак, у описаним околностима, нигде није 

могао да нађе било какво иоле адекватније запослење.   

  

 Због чега је тужилац учтиво и аргументговано захтевао од органа тужене да престану да 

ускраћују његова права из професије, и да га неосновано не проглашавају за `` 

непријатеља поретка. Због чега је дошло до његовог незаконитог и противног 

медицинској етици стављања под психијатријски називник и .осуда за вербалне 

деликте.  

  

 Што Виши суд потврђује Решењем за рехабилитацију од 13.12.2012.године  у коме 

дословце стоји: ``подносилац захтева за рехабилитацију који је био више година у 

иностранству и био под присмотром тадашњих власти, које је отворено китиковао због 

кршења његових људских права, указујући на аномалије поретка, из их разлога је био 

сматран политичким противником и државним непријатељом, због чега је прогањан због 

вербалног деликта уз примену злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, из чега следи да 

је био жртва политичких прогона и лишаван својих права, и имовине``.  

  

 Докази у документима приложеним у овој Жалби. 

  

 -Он је отишао у превремену старосну пензију у предузећу ИЦН Југославија 31.12.1997 

године, против његове воље, са непуних 61 година, уз дато, али неиспуњено обећање,  да ће 

доживотно месечно примати 100 марака. 

  

 Чиме су проузроковане материјалне штете исказане у смањењу плате, имао је мању 

плату него ли његове колеге из службе истог или нижег образовања и година радног 

искуства, и кроз смањење основице за пензију.  

  

 Докази у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву за 

накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним документима уз ову Жалбу. 

  

 Трошкови лекова за спавање. 

  

  Тужилац је од повратка у земљу из Белгије 1971.године, све до дана доношења Решења о 

рехабилитацији био жртва политичког насиља и злоупотребе психијатрије, што се неминовно 

одразило на његово здравље.  Оваквим нељудски деценијски поступци органа тужене, према 

тужиоцу човеку одмаклих година, сиромашног, поврх свега уздрманог зравља, што тврде и 

сами органи тужене,.не само да су крајње неморални, него су се удружени са 
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вишедеценијским политичким и полицијским насиљем, разорно одразили на његово 

органско и душевно здравље. 

  

 Виши суд је погрешно утврдио чињенично стање у вези са конкретном ствари, јер се, према 

њему,  из достављених доказа, не може успоставити узрочност између чињења тужене, а 

проистекле из одлука тужене које су оглашене ништавим у рехабилитационом поступку. И 

насталих  последица  које је трпео тужилац, овога пута када се ради о његовом здрављу,   

  

 Докази: Тужилац захтева медицинско испитивање и позива се на медицинску приложену 

документацију у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву 

за накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним документима уз ову Жалбу. 

  

 Заплена преписке, поштарина, заплена примерака листа Људска права, фотокопије. 

  

 Побијаном  пресудом  Виши суд је још једном погрешно утврдио чињенично стање тврдњом 

да ``материјални трошкови из преписке, трошарине, дописивања, комуникација са домаћим и 

страним организацијама.``, нису у вези са догађајем којим је тужилац рехабилитован,  јер су 

се одиграли након доношења решења који су рехабилитационом одлуком оглашени 

ништавим``. 

  

 Јер су за ово време систематски годинама, деценијама, тужиоцу  обележеном као `` 

државном непријатељу``, од стране органа тужене била заплењивана писма, блокиран његов 

телефон, били су  заплењени примерци листа ЉУДСКА ПРАВА, био је деценијама принуђен 

да у очају тражећи спаса шаље фотокопије докумената о дискриминаторским поступцима на 

адресе државних органа, функционера, медија, и ван земље, чиме су му надлежни државни 

органи проузроковали енормне трошкове фотокопирања и поштарине..  

   

 Докази су дати у у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву 

за накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним документима уз ову Жалбу. 

  

 Поправке компјутера. 

   

 Побијаном  пресудом  Виши суд је погрешно утврдио чињенично стање и када се ради: 

``материјални трошкови поправке телефона и компјутера, нису у вези са догађајем којим је 

тужилац рехабилитован,  јер су се одиграли након доношења решења који су 

рехабилитационом одлуком оглашени ништавим, не налазећи да су испуњени услови из из 

чл. 26 став 1 Закона  рехабилитацији . Будући да је тужилац приложио доказе да су органи 

тужене проузроковале ове трошкове , у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 

23.12,2014.године,  и Захтеву за накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним 

документима уз ову Жалбу. 

  

  

 РЕНТА. 

  

 Утврђује се да тужиоц има право на месечну ренту до краја живота.  

  

  

 3.3бог погрешне примене материјалног права.члан 376   
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 Виши суд  је у целости одбио захтев за накнаду материјалне штете, не налазећи да су 

испуњени услови из  члана 26, став 1 закона о рехабилитацији. 

 Суд није правилно применио члан 26, став 1 Закона о рехабилитацији, који гласи: 

``Рехабилитовано лице има право на накнаду материјалне штете, насталу због повреда права 

и слобода , у складу са законом којим се уређују облигациони односи``, јер је тужени 

претрпео материјалну штету насталу због повреда права и слобода у складу са одредбама 

ЗОО. 

 Доказ: Решење о рехабилитацији Вишег суда у Београду број 82/10 од 13.1.2012.године, 

страна 9 ( ``из решења следи логичан закључак  да је подносилац захтева за рехабилитацију  

био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих разлога био лишаван 

слободе, имовине и других грађанских права`` ).   

 Виши суд није применио одредбу Закона о рехабилитацији, члан 3, став 2  ( 

``рехабилитовано лице има право на  обештећење за материјалну и нематеријалну штету –за 

рехабилитационо обештећење), нити члан 20 Закона о рехабилитацији , став 1, јер су му 

органи тужене запленили архиву, и отуђили половину његовог стана, проузроковали 

подстанарски статус, и друге материјалне штете;  члан 22 Закона о рехабилитацији, став 2, 

јер му је умањен основ за пензију, био је незапослен услед политичке дискриминације.  

 Побијана пресуда је заснована на погрешној примени материјалног права, посебно  чл.  198  

Закона о облигационим односима, који гласи:``Ко другоме повреди част као и ко износи или 

преноси неистините наводе о прошлости, о знању, о способности другог лица, или о чему 

другоме, а зна или   би морао знати да су неистинити, и тиме му проузрокује материјалну 

штету дужан је накнадити је.`` 

 Јер су органи тужене смишљено над тужиоцем применили казнену 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, прогласили га лудим, 

неурачунљивим,  на велика звона то оглашавали у јавности,  разарали његову 

породицу и његово здравље, лишавали га тиме његове имовине, прихода, 

стана, и права на рад,  бављења научним радом, ускраћивањем права на 

политичку активност. Ова фалсификована дијагноза је све до дана Решења о 

рехабилитацији  рех.бр. 82/10 од 13.12.2012. године, тужиоцу проузроковала 

инкриминисане тешко мерљиве  материјалне штете, укључујући и разарање 

пуке породичне заједнице, развод, губитак стана, превођење у подстанарски 

статус и друге штете.   

 Докази: 1. Решење о рехабилитацији бр .82/ 10 од 13.12.2012.године, стр.9  ; 2  

документа и сведоци у овој Жалби..  

 Побијана пресуда је заснована на погрешној примени материјалног права, 

посебно  чл.  143 ст. 1 Закона о облигационим односима, који гласи:„(1) Ко 

другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је 

штета настала без његове кривице.―  

 Суд је, дакле, пропустио да наведе одредбу ст.1 чл. 143 ин фине: тј. да је 

тужени дужан да штету накнади, изузев ако докаже да је штета настала без 

његове кривице. У конкретном случају, дакле, терет доказивања да није било 

кривице за штету почива на туженом. Тужени нити је нудио валидне доказе о 

одсуству своје кривице, нити је износио чињенице које би  се на ово питање 

односиле, а суд, такође није ни утврђивао чињенице ни изводио доказе. У 

том смислу је образложење пресуде непотпуно и из овог разлога, те је 

истовремено још једном извршена апсолутно битна повреда одредаба ЗПП.  

На овај начин је погрешним навођењем и одсуством супсумпције у примени 

чл. 143 ст. 1 ЗОО, првостепени суд погрешно употребио члан 26 Закона о 

рехабилитацији, став 1, тврдећи да по овом члану Закона нису испуњени 

услови  за накнаду материјалне штете,  јер је по основу  чл.  198  Закона о 
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облигационим односима тужиоцу проузрокована доказана материјална 

штета, коју је тужена дужна надокнадити. 

 Суд је погрешно  применио  материјално право, зато што није применио 

одредбу материјалног права, из члана 189 ЗОО, ставови 1. 2,  коју је требало 

да примени.. ( 1. Оштећеник има право како на накнаду обичне штете, тако и 

на накнаду измакле користи. (3) При оцени висине измакле користи узима се 

у обзир добитак који се могао основано очекивати према редовном току 

ствари или према посебним околностима, а чије је остварење спречено 

штетниковом радњом или пропуштањем.). 

 Шта више, суд је одбио захтев за исплату ренте,  наводећи приказани 

законски  основ у  вези  захтева ренте,`` јер суд налази да побројани догађаји  

који су достављени  као докази за материјалну штету ( ренту) не проистичу 

из догађаја, који су оглашени ништавим, јер су настали након датума 

оглашавања ништавим, за које је тужилац  рехабилитован одлуком Вишег 

суда у Београду од 13.12.2012.године. Због чега је суд у целости  одбио 

захтев за исплату ренте, не налазећи да су испуњени услови из члана  26 став 

1 Закона о  рехабилитацији`` 

  

 Чиме је погрешно применио материјално право, није применио одредбу 

материјалног права, коју је требало да примени, јер су две судске одлуке 

оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији из 2012,године 

проузроковале штетне здравствене и друге последице због којих  тужилац 

захтева ренту- А све сходно одредбама ЗОО,  из члана  188-(1) У случају 

смрти, телесне повреде или оштећења здравља, накнада се одређује по 

правилу, у облику новчане ренте, доживотно или за одређено време, у вези са 

чланом Члан 194(1) ЗОО: Ко другоме нанесе телесну повреду,  или му 

наруши здравље, дужан је накнадити му трошкове око лечења и друге 

потребне трошкове с тим у вези, као и зараду изгубљену због неспособности 

за рад за време лечења. (2) Ако повређени због потпуне или делимичне 

неспособности за рад губи зараду, или су му потребе трајно повећане, или су 

могућности његовог даљег развијања и напредовања уништене или смањене, 

одговорно лице дужно је плаћати повређеном одређену новчану ренту, као 

накнаду за ту штету. 

  
 На основу свега горе изнетог тужилац предлаже  да Апелациони суд преиначи ожалбену 

пресуду у целини, и да  на основу тога донесе следећу: 

  

                                              П Р Е С У Д  У  

  

 УСВАЈА се тужбени захтев тужиоца Томислава Крсмановића из Београда, улица Станка 

Пауновића 70, 11090 Београд,  па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена Република Србија, Београд, 

Немањина улица бр 22-26, да тужиоцу на име накнаде  материјалне и нематеријалне штете 

исплати, и то: 

  

 На име материјалне штете: Износ од 3,000.000. динара паушално 

  

 На име нематеријалне штете: Износ од 2,000.000. динара, паушално 

  

 Рента у износу од 8.040. динара месечно. 
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 У Београду    19.02. 2016.године                                                 Тужилац 

                                                                                           Томислав Крсмановић 

 Документ број 494. 

Тпмислав Крсманпвић  СУДИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДВЕ ГПДИНЕ ЗЛПСТАВЉАЈУ ПРЕДСЕДНИКА 
ППКРЕТА ЗА ЗАЩТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 

Све п Тужби за накнаду щтете. Све на једнпм месту. 

Да ли је се кпрумпиранп и неправишнп судствп Србију неппправљивп закптрљалп низ пкпмити 
руб прпвалије.? 

ДПКАЗИ: http://enlite.org/bela/01. 
doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE.(Линк се сппрп птвара збпг дужине). 

 ПРЕСУДОМ 7 П 348/2014 од 29.децембра 2014.године, Виши суд у Београду 

у парници тужиоца Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту 

људских права, против тужене Републике Србије, ради захтеваног 

рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000, оо динара, је дана 

29.12.2014.године, обавезао тужену Републику Србију, да тужиоцу Томиславу 

Крсмановићу на име накнаде штете исплати 40.000,оо динара. 

 Више од пола века, од 1971 године, сам био прогањан, смештан у луднице због 

вербалног ненасилног деликта, судски проглашаван неурачунљивим, што је на 

велика звона оглашавано у мас медијима, био сам притваран, злостављан. 

Растурање породице и брака, гангстерско одузимање родитељског стана који 

вреди 80.000, оо евра, са образложењем ``да ће у њему окупљати дисиденте``, 

изгони са радног места, физички обрачуни, покушај убиства 1997.године, 

заплена рукописа 20 необјављених књига 2000.године, , отимачина страначке 

архиве, заплена 2.000 примерака неподобних књига- то је моја деценијска 

свакидашњица. Од 2008 до 2013 године сам био под опсадом Полицијске управе 

у Београду, који су долазили на врата, лупали са марицама и амбулантним 

колима, да ме насилно сместе у лудницу на неодређено време `` зато што тражи 

оштету``, систематски сам онемогућаван да радим на личном рачунару итд. 

 Решењем Вишег суда у Београду Рех.бр. 82/10 од 13. децембра 2012.године, , 

сам рехабилитован, као вишедеценијска жртва вербалног деликта и злоупотребе 

психијат рије у политичке сврхе, политичких прогона и тешких тортура, са 

правом на накнаду материјалне и нематеријалне штете.. 

 Ако Виши суд у Београду каже 2012. године да је неко био жртва 

вишедецинјских прогона са правом на накнаду штете,. а тај исти суд , само 

други судија и у другом предмету, 2014.године, на све то пљуне, и сада устврди 

сасвим супротно, сасвим оправдано се може посумњати у здрав разум судија?  

 Мени се Виши суд потсмехнуо цинично ми доделивши 40.000, оо динара 

накнаде за нанете штете, за вишедеценијско уништавање пуког живота и мојих 

ближњих, а тај исти суд нареди да се исплате хиљаде евра њиховим људима, 

због једне једине увредљиве речи, или што га је огребала мачка?  

 Хронолошки, обратио сам се овим поводом Првом општинском суду у Београду 

Тужбом за накнаду штете дана 28.4.1993 године, против Републике Србије и 

Републике Југославије Након реформе правосуђа предмет је дат у надлежност 

http://enlite.org/bela/01
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Вишем суду у Београду, затим Апелационом суду у Београду, Врховном 

касационом суду, све до Уставног суда Србије. 

 Свугде су моји поднесци одбијани као неосновани .  

Након Решења Вишег суда у Београду Рех.бр. 82/10 од 13. децембра 

2012.године, ,којим сам рехабилитован, сходно законским прописима сам се 

обратио зхтевом за накнаду штете дана 06.03.2013.године Комисији за накнаду 

штете по рехабилитацији Министарства правде Србије, која је мој захтев одбила 

27.10.2013.године. Са врло дрским и циничним образложењем, да нисам 

претрпео никакве штете, да нисам био лишаван слободе ,да нисам доставио 

ниједан доказ да сам материјалну штету коју потражујем заиста претрпео.  

Исто је устврдио и Јавни правобранилац , заступник тужене Републике Србије 

Да сам био у више наврата лишаван слободе и лишаван имовине, стоји у 

Решењу Вишег суда у Београду Рех.бр. 82/10 од 13. децембра 2012.године,.суду 

сам доставио званична судска документа о лишавањима слободе и отимању 

имовине. 

Дана 3 марта 2014.године сам поднео Тужбу за накнаду рехабилитационе штете 

Вишем суду у Београду. Виши суд у Београду је Пресудом од 

29.12.2014.године, пресудио накнаду штете од 40,000.оо динара. Уз иста крајње 

дрска и увредљива образложења која су суду поднели заступник тужене и 

Мннистарство правде Србије. 

( није био лишаван слободе, није претрпео материјалну штету) супротна 

очигледним чињеницама и доказима, и здравој логици. 

 Уложио сам 19.2.2016.године, Жалбу Апелационом суду у Београду, н а 

Пресуду Вишег суда у Београду од 29.12.2014.године, преко Вишег суда у 

Београду. 

 Ивица Дачић актуелни министар иностраних послова,`` новопечени Нато 

перјаник`` у водећој тројки у Србији, а до јуче заклети непријатељ Нато, ЕУ и 

САД, својевремено најближи сарадник Слободана Милошевића, је саопштио о 

писцу ових редова ,у коминикеу кабинета Слободана Милошевића од 14 јануара 

1999. године `` Томислав Крсмановић је издајник и страни плаћеник, агент 

ЦИА``, уз громогласну подршку медија, Облаћени `` издајник и страни 

паћеник`` је доживео линч, покушај убиства, настали су истинска хајка.и 

упропашћавање његовог живота.  

 Због чега сам поднео Кривичну пријаву Јавном тужиоцу Београда 

28.11.1999.године, зато што медија противно закону нису објавила деманти..Без 

икаквог одговора. Како сам могао очекива ти одговор од тадашњих новинара 

смртно преплашених Вучићевим Законом о јавном информисању, који је 

спровео суров обрачун са свима онима чије се писање косило са политиком 

режима Слободана Милошевића. На себи сам тада осетио болни ујед овог 

закона. Данашњи ` задрти Натовци``, ондаши заклети непријатељи НАТО и ЕУ, 

Николић и Дачић, на челу са Вучићем, су донели Уредбу о посебним мерама у 

условима претње оружаним нападима НАТО-а, био сам цело то време под 

опсадом као ``агент ЦИА``, ( за време чијег важења је укинут програм Радио 

Индекса[7], а затим и Радио Сенте, Кикинде, ТВ Пирота и Радио Ситија у 

Нишу. Са кабловских мрежа су скинути сви инострани ТВ канали, а земаљским 

радио и ТВ станицама је забрањено реемитовање иностраних сервиса на 

српском језику.[ У време док је био министар информисања, Вучић је изјавио за 

листАргумент да ће се „кад тад осветити Славку Ћурувији―, новинару и 

оснивачу неких од угашених листова. Ћурувија је убијен 11. априла 1999. 

године, а његова невенчана супруга је 14 година касније изјавила да је Вучић 
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био умешан у убиство и да је био, не само креатор Закона о информисању већ и 

праксе прогона новинара―.. Вучић данашњи `` задртти натовац и Европљаин``је 

био на јавној листи особа којима је забрањен улазак у Европску унију).  

Разумети значи опростити. Обраћао сам им се учтиво, без икаквог резултата. 

Мржња се не гаси мржњом него потпаљује. И заслепљује разум.. Уместо да 

исправе неправду према писцу ових редова, ова тројка на челу Србије која га је 

некада злостављала као `` агента ЦИА`, уместо да га обештете за своја злодела, 

наставља са лошим навикама. самовлашћа и мржње. Виши суд у Београду је по 

њиховој наредби , Пресудом П 348/2014 од 29.децембра 2014.године , одбио 

Крсмановићев захтев за накнаду рехабилитационе штете за тешке прогоне још 

од 1974.године. По њиховом налогу Крсмановића свакодневно систематски 

ометају да користи његов лични рачунар.. 

Не ради се само о писцу ових редова. Судство Србије је корумпирано, укинути 

су Устав и закони.  

Држава уопште нема искрену намеру да спроведе правичну транзицију у 

Србији. Она је одлаже и гура под тепих, са очигледном намером да 

потражиоцима истекне биолошки век трајања, или да их изнури и да им 

бескрајним зачкољицама огади заувек да траже своје.  

Чиме се систематски и методично, са злом намером, охрабрују починоци, јер 

сматрају да неће бити кажњени.  

Уколико неправде не буду исправљене, тињаће зло у Србији, биће све горе.  

Што је смишљено гурање Србије у самосмакнуће. 

Др..Јован Тркуља, угледни професор Правног факултета у Београду, у часопису 

ХЕРЕТИКУС за правна питања Правног факултета ‖.-

http://www.hereticus.org/arhiva:‖ саопштава: Промене у Србији након 2000 

године нису представљале дисконтинуитет са ауторитарном-тоталитарном 

владавином партијске државе, на делу је рестаурација поменутих полуга и 

механизама ауторитарног поретка : монопола над финансијама, капиталом, над 

државним и правосудним апаратом, над идеолошким апаратом, над војно-

полицијским комплексом. Припадници тих елита –су возачи и сувозачи наше 

масовне погибељи, који не виде даље од својих усенчених фотеља и банковних 

рачуна. 

Виши суд у Београду својом пресудом У име народа од 29.12.2014.године, је 

понизио жртве тешких прогона моју сестру Надукоју су они разорили( 1936-

2010), брата Милића( 1939), сестричину Валерију ( 1971), мога сина Милана ( 

1981) његову мајку Александру ( 1936). , моје родитеље.  

 Овај суд се цинично потсмева националној трагедији милиона невиних жртава. 

 Виши суд у Београду је донео још једну шупљу и срамну пресуду, коју 

правници оцењују као класично ретардирано самоуправно шарлатанство и 

осиону провокацију. 

 На делу је срачуната политичка диверзија, предизборна ујдурма са површним 

судијама, они који стоје иза исте, мене добро познају као непоколебљивог 

борца, који ће се до последње капи крви борити за правду. Ова пресуда има за 

циљ да ме изазове и усмери у борбу, да се тако стварају нове тензије, свађе, 

лоше процене, и метеж, да се тако уместо да се у Србији створи слога, и да се 

концентришемо на приљежан рад, насупрот томе стварају хаос и политичка 

нетрпељивост и мржња.  

 А ја сам спреман на одбрану која ће ударити у срце криминализованих 

сегмената државе, . 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hereticus.org%2Farhiva&h=eAQFc_4lHAQEWm1jLn5IWfhUhhkwTVgF4S0OOdrVaU37l2w&enc=AZPlNStwtiYJ1p65cziMTRrJ0TIpajqJmGjfNL5RRy9J0l566HCoCUJU0BNBrLFx_KSstYfdvFc9n9UMQnPXzUrJeqavByHHz3XtyBSCA4amQV4p-A3kmJ7vYLjbwPNBiIYFaFndlgY8sikD_pVyymPr5QvaZquORP0eYYxpKgf7H6I6QCxCVzS7krhTX-aORhWyedf9swvGlzm3PgHnT9Jv&s=1


2983 
 

 У исто време удружени криминал рачуна да нећу моћи много учинити јер ће ме 

онемогућити да се огласим на медијима, нити успети да остварим своје захтеве 

пред судовима, да нећу имати подршку државних органа. Починиоци се не либе 

да ми ускрате оно мало простора на интернету , мој компјутер је често 

опструиран. Изложен сам свакодневним атацима, судским поднесцима, 

трошковима адвоката, копија, поштарине, а посебно много коштају честе 

интервенције програмера при довођењу у ред застоја на потпуно исправном 

компјутеру. Починиоци сматрају да ће ме изнурити на овакве начине, узети 

време и енергију, нарушити здравље јер ја имам 79 година. Моја примања су 

врло скромна, у дуговима сам, живим на чековима.  

 Али у исто време ми се пружа прилика да се дефинитивно обрачунам са 

Србијом мрака и мржње, са онима који су деценијама уништавали не само мој 

живот, и мојих блиских, него и већине грађана Србије. 

 Отуда за мене нема друге алтернативе сем свакодневне борбе до победе, 

аргументима никада насиљем. .Убеђен сам да ће победа бити моја . Јавност ће 

бити сведок даље еволуције, јер када кажем јавност желим да саопштим да 

тајкуни не могу апсолутно угушити све моје активности.. 

 Срамота је хитнути се не досегнути се! 

 То знају они који су слично поступали са мном још у време Тита и 

Милошевића, мислим на оне који су преживели, јер су поједини`` свемоћни`` 

терористи преминули, углавном превремено. 

 Извуцимо поуке из прошлости. Давид ће још једном победити Голијата.  

 Судство Србије је одавно срушено, још пре него што је Тито казао ``да судије не 

треба да се држе закона, к`о пијан плота``. Судство Србије данас не постоји, 

горе је него ли за време комунизма, оно је занатска радионица тајкуна.  

 Актуелна власт у Србији заобилази стање у судству `` као киша око 

Крагујевца``, Природно, јер док се не кажњавају прекршиоци, они ће да 

несметано робе и пљачкају обеспомоћену Србију. 

 А суштина је управо у томе, обеспомоћити отпор. Зато стање у судству нико не спомиње. 

Држава се правда да нема новца. А нема сиромашније државе, а више милионера. Држава је 

богата, али не њене званичне стр уктуре, него темељ мафијашке државе, државно богатство 

је се изместило у руке неформалних новопечених богаташа. А они су такође држава. Неки до 

њих су мене лично злостављали, уместо да ме обештете, они ми се свете. 

Ако држава нема новца, зашто онда сада прибегавају новим злоделима? А ко ће онда 

надокнадити нове штете које они производе дан данас широм Србије 

  

 Документ број 495. 



2984 
 

  



2985 
 

  

Дпкумент брпј 496. 

-Томислав Крсмановић: АНТИСЕМИТИЗАМ-КУКАВИШИЈЕ  ЈАЈЕ  ППДМЕТАНП  СРБИМА. 

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПАВЛЕ:” Јевреји и Срби су два паћеничка народа’’ 

 У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, у Србији где нема у довољној мери 

научних друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање чињеница и мрак 

притискају и питања односа Срба и Јевреја. 

 Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену 

међународну политичку ситуацију, и садашњу пролазну изолацију Србије, и Срба, да у 

метежу Србе наведу на погрешне процене, да им прикажу јеврејски народ као кривца 

за садашње, и прошло,  распеће Србије., да се Србима подметне кукавичје јаје 

антисемитизма. После антисемитских изјава Маје Николић и Милоша Бојанића, 

изговорених у ТВ ријалитију „Двор", исписивања графита са порукама мржње на 

улицама српских градова и честих стереотипа о наводној одговорности Јевреја за 

НАТО бомбардовање Србије крајем прошлог века, поставља се питање шта уопште 
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знамо о народу који на просторима Балкана живи већ неколико векова. Да ли наше 

односе оптерећује бреме наслеђа, да ли смо се и око чега спорили у прошлости или се, 

може бити, олако и без аргумената поводимо за предрасудама које нам долазе из света? 

Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства са 

читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно страдали са 

Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво гурају у провалију.  

Све оне који умеју да цене наше историјско пријатељство са Јеврејима, боле 

појединачне немиле појаве, чији су директни видљиви носиоци неодговорни 

појединци, пре свега млади људи, или поједини наводни писци, издавачи, ``научни 

истраживачи``,  и штампари,  свакакви узнемирени незадовољници који траже 

жртвеног  јарца, како данас, а таквих спорадичних појава је било и у прошлости, који 

због свога непознавања чињеничног стања, јер  су залутали у лавиринту врло сложених 

међународних односа, или из зле намере , уместо да исправно процене узроке тешке 

кризе наше државе, и нашег народа, паушално, површно, сагледавајући, понекад 

погрешно квалификују Јевреје као кривце.. 

  

.У Србији, као што је добро познато, никад није било истинског антисемитизма, није 

било погрома и било каквих прогона Јевреја, Срби су народ коме није својствено да 

мрзи, а са Јеврејима су се увек добро слагали, заједнички су страдали за време  Другог 

светског рата.  

 Наши непријатељи покушавају да подмукло фалсификују историју, да лажно прикажу да је и у 

Србији било раширеног антисемтизма, приказујући догађаје не онаквим какви су били, него  

како то њима одговара, хватајући се за поједине политичаре без иоле значајније подршке у 

народу, или за лична виђења извесних писаца, мислиоца, верских филозофа. Позивајући се на 

лишавање чинова јеврејским официрима у војсци Краљевине Југосавије, и на уредбу владе 

Краљевине Југославије према којој су биле одређене квоте колико се студената јеврејске 

националности може уписати на факултете-као да је то хтео народ, приказивање догађаја у 

Србији под немачком окпчацвијом у Другом светском рату,  као да је то  неко тада питао 

српски народ. То је било дело тадашњих појединих политичара Краљевине Југославије , и из 

Хрватске., а у Другом светском рату  уцењених од Немачке.  

Неки данас истичу аргумент да су српски Јевреји истребљени за време Другог светског рата, 

тачно, али од стране окупатора , заједно са  1,700.000 невиних жртава већином Срба. ( Неки 

оспоравају ову бројку, а колика је она?). 

Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ  ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ 

ЗЕМАЉА КАО СРБИЈА. Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан потенцијал.  

Чувајмо брижљиво и приљежно историјске чињенице. 

Истински растужени вештачки споља изазваним појединачним појавама нетолеранције према 

појединцима нашим недужним сународницима Јеврејима, обавештавамо да се ми боримо за 

исправне процене и против мржње, и да наше вековно пријатељство са Јеврејима, остане тако 
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заувек. И да припадници малобројне, али врло обогаћујуће, Јеврејске заједнице у Србији, живе 

у миру и љубави са већинским народом, као што је то било вековима..  

Овде се ради пре свега о прагматизму. Будим мудри, боримо се да преживимо.  

Слободан сам да саопштим да данашњу  власт у Србији подмукло опструирају мафијаши и 

њихови страни подржаваоци. Нажалост, на основу наших поузданих сазнања, мафијаши стоје 

иза спорадичних појава анти-семитизма у Србији. Они су данас највећи проблем у Србији. 

Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега можемо имати 

непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима у 

традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети данашњу 

голготу.  

Данашња светска политичка ситуација је крајње сложена и деликатна.  А слично је било и кроз 

историју. Данас није тешко залутати у лавиринт погрешних и упрошћених закључака.  

Ти који споља и изнутре подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи против Јевреја, се сами 

систематски улизују Јеврејима , да изгладе злочине које су им чинили кроз историју. Зашто то 

чине?  Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога народа, њихове трагичне 

погрешке према Јеврејима које не могу да обришу векови. Желе тако чинећи да преживе, да се 

спасу.  

А нашу дубоко унесрећену  младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши злотвори 

подло да наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје анти-семитизма. Да нас гурну у амбис, 

да тако изоловане Србе , дефинитивно дотуку. 

Будимо мудри! Не дозволимо да нам наши непријтељи фалсификују историју, и да нас завађају 

са нашим пријатељима, који нам могу бии од неизмерне користи у овим тешким и деликатним 

временима.  

Документ број 497. 

-Август 2016.године. Томислав Крсмановић:  Србија најзад по први пут  да упре 

прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку огромну подземну 

депонију која канибалски нагриза темеље државе и нације, у тајкуне-а не да их 

слепачки  одувек обилази као киша око Крагујевца. 

Свакпдневнп, из свакпјаких извпра,  уз ппмпћ свакпјаких лингвистишких фпрмулација, се шују и 

сазнају аргументпвани ппдаци, да је Србија  у убрзанпј, врлп дубпкпј кризи, да кппни, да се 

смаоује и да тежи у дпгледнпј будућнпсти нестајаоу. 

Тп сви ми видимп. 

Ми смп угрпжени кап нација, и кап ппјединци, наще је неприкпснпвенп правп на пдбрану.  

Да би се спащавали, мпрамп да знамп П ШЕМУ СЕ РАДИ?  
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Пваквп данащое стаое је резултат нешијих  ушинака.  

П  винпвницима се нагађа, све дп разнпразних теприја завера.  

Нажалпст, не самп нащи пплитишари, негп и  нащи наушници укљушујући и Универзитет, наушнe 

устанпве, све дп САНУ,  нити ЦПЦ, п тпме се дпсада нису прeцизнп изјаснили .  

Узрпци нису  устанпвљени. И даље царују ппгрещне дијагнпзе, лутаоа у магли.  Нажалпст, 

Србија се и даље  муљари у наслеђенпм блату лакирпвке и устајале тајкунскп крпкпдилске  све 

затрпваније баре препуне `` мудрих транзиципниста``, пежпративнп називане у свету -

балканизација. 

Србија треба најзад пп први пут  да упре прстпм  у  сущтину ппгибељи, у канцерпзну 

антрппплпщку пгрпмну ппдземну деппнију кпја канибалски нагриза темеље државе Србије  и 

нације, и франкенщтајнски свакпдневнп гута људе. . 

Да ппкаже прстпм храбрп на  тајкуне.  

А не да пвај мрашни судбпнпсни  дпсије, слепашки  пдувек пбилази,кап кища пкп Крагујевца. 

Или да их ппнекад ппхваљује и пдликује.  

А драгпценп време лети.  

Рецимп јаснп и птвпренп: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. Тп је 

нефпрмална власт ван званичне, пгрпмна скаламерија кпја управља  тајнп, даје нефпрмалне 

директиве без знаоа грађана судпвима, пплицији, спцијалним устанпвама, ппслпдавцима, 

криминалцима, све дп гангпва у квартпвима. 

Народ живећи у кошмару , не схвата о чему се ради, не препознаје у довољној 

мери тајкунску превару, мисли  да се иза бескрајних судских ппступака, иза свакпјаких 

злпстављаоа  и пљачке, све дп свакпдневних шиканираоа свакпјаких ситних криминалаца, 

кпји већини претварају  живпт у неснпсан стрес-би се мпгла налазити званична власт.  

Збпг тајкуна званична власт непправданп губи углед.  

Тајкуни пстрашћени ћарпм не схватају да их сппља, пре свега из геп-пкружеоа  

злпупптребљавају да  сруше Србију и Србе.  У тајкунскпј власти дају тпн ппјединци србпфпби, 

припадници етничких маоина из састава бивше Југпславије, уз наппмену да се ради п 

ппјединцима, ми смп за слпгу и пријатељствп са тим братским нарпдима.Оима сппљни 

злпбници са маскама мудраца, ппдмуклп суфлирају да нарпд треба слабити, нарпчитп умне 

и сппспбне, да им се такп пслабљен нарпд не мпже пдупрети у оихпвпм пљачкашкпм 

ппхпду и бпрби за апсплутан нетакнут STATUS QUO.  

Тајкуни се слепп ппдају пваквим идејама и `` мудрим``саветима. 

Ту се круг затвара.  
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Кпрупцију, злпупптребе, пљашку и тиранију, маспвна некажоена и нерегистрпвана крщеоа 

људских права и закпна, пбезбеђује друщтвенп-пплитишки систем кпји јпщ увек ппстаје, у кпме 

све наципналне институције и прганизације у Србији, ппдлежу пплитишким директивама и 

пдлукама кпје дплазе из центара мпћи неппзнатих јавнпсти и грађанима. 

 

Устав и закпни не регулищу садржину и примену пвих директива и пдлука, пбишнп су издаване 

усменп, иза оих не пстаје никакав траг, оихпва садржина је неппзната јавнпсти, кпја не мпже 

ни знати, нити утицати на оих. Налпгпдавци су пдгпвпрни јединп оима самима, и оихпвим 

сппственим хијерахијама (у земљи и ван земље- углавнпм у геп-пкружеоу). 

 

Пви јавнпсти неппзнати центри мпћи имају пдлушујући утицај на дпнпщеое пдлука изврщнх 

пргана власти, председнищтва, владе, министарстава, правпсуђа, впјске, пплиције, у 

предузећима, наушним и културним устанпвама, медијима, спцијалним устанпвама, 

пбразпваоу, електрпнским прпвајдерима, банкама, Телекпму, ЕПС -у, итд. 

 

Када ппјединци или прганизације интерпретирајући оихпва права дпђу у кпнфликт са таквим 

директивама, тещкп да мпгу дпбити билп какву защтиту пд билп кпга надлежнпг државнпг 

пргана. 

 

Тп је нефпрмална власт ван званишне, кпја је прекрила целу Србију, дп најмаоих засепка, има 

пгрпмну мпћ, свеуведена је у свим сегментима, изузетнп је снажна и брпјшанп врлп разуђена и 

прганизпвана скаламерија, кпја управља тајнп, и пдлушује п живптима грађана без  оихпвпг 

увида и сазнаоа. 

Јануара 1977 гпдине 230 еминентна шехпслпвашка интелектуалца, укљушујући и каснијег 

председника Шещке Вацлава Хавела, су пбзнанили ППВЕЉУ 1977 гпдине, п прирпди ппретка и 

стаоу људских права у пндащопј ШСР. У кпјпј су упрли прст у пве тајне службе кап стварне 

владаре, и винпвнике, труљеоа и декаденције пве виталне државе. 

 

Пва Ппвеља је птвприла пши Шехпслпвашкпј, завера је прпваљена. Нарпд је устап прптив 

укривених тирана и затражип слпбпду. Шещка је данас држава кпја тежи виспким стандардима 

демпкратије. 

 

Какп је билп у ШСР 1977 гпдине, такп истп је јпщ увек дан данас у гплгпти ушмале, 

интелектуалну и духпвнп залеђене и пбесппмпћене Србије, кпја није у стаоу да збаци 

деценијски навикнути ппслущнишки рппски јарам, а щтп је мрашнп наслеђе из претхпдне 

Југпславије. 

 

Ппкпјни прпфеспр Правнпг факултета у Бепграду, Андрија Гамс, је први кпд нас указап на 

пптајну владавину нефпрмалних кланпва мпћи. Евп какп, пп оему, а ми тп пдавнп увиђамп, 

нефпрмални центри мпћи данас владају Србијпм, какп је из пптаје, дискретнп, недпвпљнп 

преппзнатљивп, рпбе, тиранищу, пљашкају, у заједници са кпрумпираним ппјединцима из 

власти. (Уз наппмену да у власти ипак има све вище пних кпректних) 

 

Суд ће дпнети незакпниту пдлуку на щтету грађанина, а пн не мпже ни саоати да би се иза тпга 
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мпгла крити нешија мпћнишке директива. Акп некп кпнкурище на раднп местп, а буде 

пдбијени, какп пн мпже сазнати стварни разлпг такве пдлуке? Некп бива птпущтен са ппсла, 

пправдаое ппслпдаваца,  није да је тп ушинип пп наредби тајних мпћника, негп да је у питаоу 

"нерадник", "да је прекрщип дисциплину"; некп је пметен да дпбије заппслеое, "јер влада 

маспвна незаппсленпст"; не напредује у служби " јер су други сппспбнији"; некпга сместе у 

затвпр "јер је ппшинип прпневеру"; или у психијатријску бплницу "да се тамп леши"; суд је 

дпнеп неку пресуду "јер је све пп закпну"; неппћудни је премлаћен "делп неппзнатих 

хулигана"; убијен је у сапбраћајнпј несрећи "-технишки прпблем"; или пп пплитишкпј 

директиви-``делп криминалаца``; деца лпще уше- "јер су леоа "; псуђен је на казну затвпра-

``јер је ппшинип (неппстпјеће) кривишнп делп``, приватизују-` `пп закпну``.Пљашкају, краду, 

тещкп се щта мпже дпказати 

 

Пве тајне службе имају свпје сараднике у кпмпјутерским прпвајдерима, директнп су ппвезани 

са рашунарима грађана, знају оихпве лпзинке, мпгу им без оихпвпг увида ппструирати 

рашунаре на разне нашине (направити квар, блпкирати, украсти фајлпве, спрешити дпбијаое и 

слаое фајлпва, мпдификпват их, пметати ушествпваое на друщтвеним групама, разприти 

рашунар, итд, Некп вас зпве телефпнпм, на ващ телефпнски брпј мпже бити укљушенп из 

Телекпма електрпнскп упутствп да прппущта сваки десети ппзив, или су уписани брпјеви 

телефпна кпје треба пдбити, или се јавља глас аутпмата`` изабрали сте ппгрещан брпј``, 

заузетп, телефпн звпни у празнп, ви га не шујете, а у стану сте. Јпщ су безгранишније и дрскије 

злпупптребе са мпбилним телефпнима. Мпгу вам надувати телефпнски рашун, или рашун за 

струју, висину ппреза. Сазналп се за крађе са рашуна у банкама. Пвп није паранпја, ЕПС је 

интегралнп кпмпјутеризпван, свакп дпмаћинствп има свпју таблу,  у кпјпј су уцртане све 

електришне инсталације и уређаји у стану, пдакле се са дистанце мпже утицати на оихпв рад 

(искљушеое, квар на кућнпм апарату, и слишнп). 

 

Ппдземна илегала је бескрајнп разуђена и спфистикпванпм, све дп кућних савета, калаузаща, 

прпвалника, рекетаща, макрпа и ппдвпдаша, прганизпваних група кпје пперищу у градскпм и 

међуградскпм превпзу, такпзваних `` завпднишких ескадрпна љубави`` (кпји пп налпгу мпгу 

незрелу женску пспбу навести на дрпгу или прпституцију) `` пратиља` и ``зешица``,` `старлета``, 

елитних и других прпститутки, тргпваца дрпгпм, пбијаша станпва, пљашкаща банака и ппщта, 

свакпјаких предузетника. 

 

А када пдете у бплнице, тек тамп мпжете дпживети врлп бплне неприлике. Све је у бплницама 

кпмпјутеризпванп, скенери, мерни инструменти, дијагнпстишка средства, рентген апарати, 

лабпратприје, мпгу вам дати ппгрещне налазе? Тамп су тргпвали са бебама, људским 

прганима, замеоивали мртваце, убијали људе на пперацијама, давали ппгрещне лекпве, 

трпвали. Извитпперени `` здравствени `` тајкуни су бплнице ппнекад претвприли, уместп да 

леше, у прпфитабилну некрпфилију. уз наппмену, да су ипак већина лекара пстали непкаљанпг 

пбраза верни Хиппкратпвпј  заклетви. 

 

Пве реши нису претериваое, нити паранпја, будите ппрезни у бакалници, рестпранима, щта 

пијете и једете? 

 

Врлп угледни ппјединци се жале на тајни надзпр станпва. 
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Медија су пренела да су криминалци електрпщпкпвима у паркпвима и у впзпвима 

успављивали несретнике, да их ппкраду. Пвај даљински апарат електрпщпк, делује крпз зид, и 

на даљину, и акп се ппјаша мпже бити кпбан, изазвати мпждани удар, а мпже се усмерити и на 

срце и друге пргане. А све без знаоа индивидуе, настане пбпљеое, а не зна да је тиме 

прпизведенп. Лекар такп нема увид у генезу здравственпг ппремећаја. 

 

Светски је ппзнат такпзвани `` Мпскпвски театар``, када је руска тајна пплиција пре некпликп 

гпдина у пвпме мпскпвскпм ппзприщту умприла гаспм некпликп десетина шешенских 

терприста. 

 

Зар гас за такве сврхе не мпже кпристити крајое бескрупулпзна и зверски настрпјена према 

ппјединцима, мафијащка власт?. Мпгу ставити неппаженп у пиће, или пустити у прпстприју 

гасну материју, кпја разара прганизам, или делује директнп у дубинске сфере мпзга у 

хиппталамус, центар сексуалних инстинката. 

 

Пве тајне службе злпупптребљају ппједине врлп спфистикпванпм тајне метпде кпнтрплисаоа 

индивидуе без оенпг знаоа, п кпјима јпщ не смемп да птвпренп и јавнп прпгпвпримп. А у 

западним земљама за такве `` спфистикпванпм технике тајнпг убеђиваоа ``en distance``, знају и 

ппједине кућне ппмпћнице. Тп ппстпји хиљадама гпдина. 

Пваква суптилна тиранија је данас маспвна и врлп разпрна. 

 

Јер, ппгпднпм кпмбинацијпм, дпзираоем, интензитетпм и временпм трајаоа разлишитих 

репресалија, дискриминација, закулисаних и других притисака, грађани бивају временпм 

ппљашкани, пслабљени, здравственп руинирани, шестп разбијених или разлабављених 

ппрпдица, неприлике се щире и на децу, супружника, слуђени, и такп пнесппспбљени за билп 

каквп супрптстављаое или пдбрану свпјих права. Или једнпставнп ппстају жртве алкпхпла, 

ппрпка, пбплели,  мнпги би физишки нестајали. 

 

Истп пнакп кап да су били жртве легалне судске или неке друге видљиве фпрмалне егзекуције. 

Из гпдине у гпдину је стварана мрашна клима неппстпјаоа све присутније елементарне 

физишке безбеднпсти и импвинске сигурнпсти. 

 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЧЕЛАТИ! 

 

На пвај нашин је пбезбеђена сигурна владавина путем терпра, али се тп укривп.. 

Јадни нарпд Србије је претвпрен у крпу. Прпбљен је невидљивп, Србија је претвпрена у 

истински пакап на земљи.  

Рај за пне кпји мпгу непметанп да пљашкају и да уживају у власти. 

 

Србијпм владају и даље исти пни центри мпћи кпји су из сенпвитпсти оихпвих функција 

владали у време Тита и Милпщевића, данас злпупптребљавајући затешене дпјушеращое 

ппзиције мпћи, мутирали су на превару из бескрупулпзних бирпкрата, у блатоави брлпг 
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транзиције, у данащое нпвппешене енпрмне бпгатаще, тајкуне, мафијаще и криминалце. 

Притпм гурнувщи Србију и оен нарпд, уместп у пшекивану демпкратију и преппрпд, у нпве јпщ 

птрпвније мпшваре и ппдземне лагуме препуне језивих људских крикпва и вапаја. 

 

А све збпг краткпвиде халапљивпсти и ћара.  

Не увиђајући ппследице. 

 

Пви `` мудри капиталисти транзиције`` кап безбрпј најптрпвнијих кпбри у телу Србије, јпј пију 

спкпве и крв и убрзанп је гурају у нестанак. Скпрп никп пд оих није на платнпм списку МУП-а, 

или БИА, неки пд оих су успещни бизнисмени, или тајкуни, а пстали мпрају да се сналазе, 

прганизујући пљашке банака, ппщта, щврецујући дрпгу, белп рпбље, пргане, бебе, узимајући 

привилегије пд Албанаца кпје дпвпде илегалнп у Србију, пд миграната, крпз праое нпвца, 

прпститутке, рекет, свакпјаке пљашке, нелегалне приватизације. 

 

Щта мислити п пнима кпји исппљавају незамисливу енергију деструкције према 

сунарпдницима, да би се енпрмнп бпгатили? А кпји тврде `` да мпрају``, `` да им је 

заппвеђенп`` Акп је такп,  шему енпрмнп бпгаћеое, шему неизмерна енергија мржое и 

деструкције?  Тајкунска власт исппљава нешувену пхплпст, тежи да укине Устав, закпне, 

културу, цивилизацију, да све претвп ри у кужну кљугу, да би пни `` мудри бпгатащи 

транзиције`` мпгли да ствпре свпје бпгатсттвп и империју зла. Пнима кпјима су упрппастили 

живпте пви ексцентрици ппрушују да не смеју ни да ппмисле да се жале, имају да ћуте и да им 

пљескају. 

Србија тпне. И нарпд и власт, сви заједнп дпживљавамп највећа ппнижеоа.  

 

Зар пстращћени и ппврщни ТАЈКУНИ не ппажају да су инструментализпвани ДА ТАКП 

ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И ОЕН НАРПД? . 

 

У данащопј Србији, шак и пни ппјединци маое пбразпвани и интелигентни, увиђају да су 

ппједини ппступци пвих ппшинипца злпдела шестп крајое безпбзирни, извитпперени и 

аспцијални, садистишки и некрпфилни, да ту недпстају утемељенпст, разум, пдмеренпст. Не 

самп психплпзи, негп и пбишан свет, запажају да пни ппгрещнп прпцеоују стварнпст, не самп 

збпг свпје ампралнпсти и себишнпсти, негп превасхпднп щтп су тп шестп ппједини пд оих 

ппмрашене свести, мнпги пд оих су Франкенщтајни, агресивни крвпжедни дущевни 

бплесници-крвплпци. 

 А сваки пд оих мисли да је најуравнптеженија и најмудрији.Да такп мпра бити.  

Благп ли се оима. Тп оима пдгпвара. 

 

Пва власт у илегали састављена пд недпраслих и распамећених психппата и агресивних 

дущевних бплесника, је виђена на међунарпднпј сцени, пд ипле уређенијих држава, кап`` игра 

аутпмпбилшића кпје деца из суседних дрзава из састава бивще Југпславије управљају 

даљинским управљашем``.. 
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Већ деценијама пне кпји кажу пву истину щаљу у Србији у луднице кап`` паранпишаре``. 

 

Пни данас теже да званишну власт претвпре у ппслущну слущкиоу, у крпу. Оихпв утицај на 

званишни ппредак је и раније бип врлп снажан. Нажалпст, тп се данас пп први пут и дещава, 

ппдземље и званишна власт су се у данащопј Србији дпнекле срасли, кап Сијамски близанци. 

 

Пви тајнпвити центри мпћи су кап пгрпман ледени брег, ппнещтп пд оега вири из впде, а не 

види се пнп исппд. Видљиве су пплитишке странке, државни пргани, НВП, фирме, банке, 

велелепни замкпви. 

А исппд впде је шитав један пгрпман ледени кпнтинент, кпји сашиоавају изузетнп прганизпване 

и разгранате тајне мафијащке и тајкунске структуре. 

А јпщ је већа забуна са ппдвпдним струјама кпје га ппкрећу, реткп кп мпже рећи нещтп 

ппузданије кп иза пвих мпћника стпји? Али су присутна свакпјака нагађаоа. Ипак, планете су 

сппјени судпви, крпз нефпрмалне центре мпћи у Србији струји снажна крв кпја кп зна пдакле 

дплази, пуна свакпјаких инструкција и неизмерне енергије. 

А грађани такп малп знају п тпј замагљенпј најтрагишнијпј стварнпсти оихпве трнпвите 

свакпдневице-загрљаја хпбптнице кпја им пије крв, и оихпвим блиским, мада шестп ппнещтп 

нагађају. Нарпд Србије данас ппсле деценија кпмунизма и транзиције је мнпгп щта сазнап, у 

мнпгп шему се птрезнип. Ипак,  јпщ увек шитаве сфере друщтва за оих ппкрива непрпзирна 

тама незнаоа. 

Пвакве тајне власти ппстпје у земљама щирпм планете, Србија није никакав изузетак. Али тп 

щтп шине пвде мафијащи свпјим сунрпдницима, је велика реткпст у свету. Свугде ипак кпликп 

тпликп впде рашуна п свпме нарпду. 

 

Нащ је задатак да нарпду саппщтимп истину. 

 

Птвпримп пши Србији! 

 

Србију, нефпрмални центри мпћи, пљашкащи и разбпјници удружени са ппјединцима из 

званишне власти,  уз наппмену да у власти има све вище и ппщтених пплитишара, из пптаје 

намернп екпнпмски руинирају и ппдмуклп јпј слабе виталнпст, јер им такав клпнуп и 

пбесппмпћен нарпд пдлишнп пдгпвара, јер им се не мпже супрптставити. ДА МПГУ БЕЗ 

ПТППРА приватизпвати ЗА багателу, ДА ПЉАШКАЈУ НЕМПЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕШЕ ПНЕ КПЈИ 

ИХ МПГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, да пнемпгуће РЕСТИТУЦИЈУ, ппвратак импвине, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, лустрацију, ДА СПРЕШЕ СНАЖАН ПТППР. * 

 

ДА САШУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ STATUS QUO. 

 

Сущтина ппстанка, или нестанка једне нације је у људским ресурсима. Акп су пни успещни у 

оихпвим задацима, све ће бити дпбрп. И пбратнп. 
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Велики америшки председник је казап. Власт је кап ватра, кап впда, ппслущан слуга а зап 

гпсппдар.? 

Власт није за свакпга, негп самп за пне најузвищеније, Бпгпм дане. Властпдржац, да би бип у 

служби нарпда мпра да буде врлп струшан, мпралан, духпвнп и дущевнп јак. Такви 

властпдрщци стварају мпћ, славу и прпсперитет 1 нацијеи државе. 

 

И пбратнп, акп не ппседују такве пспбине, пни ће државу и нацију убрзанп из дана у дан 

впдити у сунпврат. 

 

Данащоу Србију у нешувенпм хапсу и брлпгу, изнутра руще ираципнални, мпралнп и духпвнп 

извитпперени, и изнад свега пшигледнп дущевнп пщтећени државници, пре свега нефпрмални, 

али и ппједини фпрмални мпћници. 

 

 Тещкп ли се држави и нацији кпју впде неразумни. 

 

Да су на оихпвим местима разумни и дпрасли, све би билп другашије. 

 

Зар да такве ппремећене пспбе претвпрене у ппасне укривена терпристе-снајперисте, нам 

упрппащћавају живпте? 

 

 Щта шинити? 

 

Ппрука пвпг текста није пбесхрабриваое, негп ппзив за спас. Пбзнанити дп најситнијих детаља 

пву ппдмуклу и најппаснију заверу. Нека нарпд сазна истину. Нека се прпбуди. 

 

Упркпс медијских блпкада и манипулација, упркпс праоа мпзга, деценијама 

пбесппмпћаваних, демпралисаних и скрщених грађана, кпји скпрп да су се дефинитивнп 

ппмирили са злехудпм судбинпм рпбпва, ипак кпликп тпликп ППСТПЈИ МПЋ ИСТИНЕ. 

Такп је Фредерик Даглас - америшки писац, бпрац прптив рппства у САД, бивщи рпб кпји је 

живеп у Америци између 1817 и 1894.гпдине, у свпје време казап:`` Када једна велика истина 

изађе у свет, нема те силе на Земљи кпја је мпже прпбити, или пгранишити оене дпмете, или је 

пбезвредити. Пна је предпдређена да се развија, дпк не ппстане мисап света``. 

 

У Србији сви треба да схвате КП их тиранище и пљашка, кп су ти демпнски грабљиви крвплпци 

кпји Србију смаоује и гурају у грпбља. .Какп И ЗАЩТП тп шине? 

 

А када се ствпри нпва кплективна свест, пнда мисап нарпда не мпгу зауставити ни тпппви ни 

тенкпви. 

Прпбљени и пбесппмпћена Србија треба да збаци јарам, да исправи кишму, да стекне нпву 

свест. 

Документ број 498 



2995 
 

Овај текст је већ раније приказан 

Документ број 499. 

Септембар 2016,године. Томислав Крсмановић.Покрет за заштиту људских права, 

председник, Станка Пауновића 70, 11090 Београд, 011-3411829: 063-3094176. 

Books@eunet.rs. LI-www.isil.org; Архив САНУ, Википедија 

 Мирослав Мишковић, бизнисмен 

Томислав Николић, председник Србије 

Александар Вучић, председник Владе 

Никола Селаковић, министар правде 

Ивица Дачић, министар иностраних послова 

СУД  ОДБИЈА  ДА ОДРЕДИ  НАКНАДУ  РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ  ШТЕТЕ  ПО 

РЕШЕЊУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр.82/10 od 

13.12.2012.године- УМЕСТО ПРАВИЧНЕ НАДОКНАДЕ, ПОРЕДАК НАНОСИ НОВЕ 

КАЗНЕНЕ МЕРЕ И ШТЕТЕ.  

Докле ће нас нацисти завађати и правити будалама? 

РЕЩЕОЕМ  ВИЩЕГ СУДА У БЕПГРАДУ П РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр..82/10 od 13.12.2012.гпдине је на 

пснпву мпга  захтева за рехабилитацију ппдупртпг дпказима п пплитишкпм насиљу кпје сам 

трпеп пд 1974.гпдине, и п пар стптина кривишних дела и ппследишнп нанетих щтета пд стране 

државних пргана, сам пглащен  жртвпм прпгпна и насиља из пплитишких разлпга,  кап 

деценијска жртва вербалнпг деликта и злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе, све у 

временскпм перипду пд 1974.гпдине дп дана изрицаоа рещеоа 13.12.2012.гпдине, и да сам 

из истих  разлпга бип лищаван слпбпде, импвине и других грађанских права. 

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

П   каквим се ппшиоеним  злпшинима надлежних државних пргана  ради,  се види из 

прилпжених белих коига, и тп: 

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КОИГА П ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ. 

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

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

-http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КОИГА П ППЛИЦИЈСКИМ ПРПГПНИМА. 

-http://enlite.org/bela/03.doc- БЕЛА КОИГА СМЕТОЕ У УППТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА.-    . 

mailto:Books@eunet.rs
http://enlite.org/bela/02.doc
http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/03.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
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Упркпс Рещеоа  Вищег суда у Бепграду п рехабилитацији бр.82/10 od 13.12.2012.гпдине , 

прилпжених дпказа и сведпка, надлежни суд прптивнп Уставу ,Закпну п рехабилитацији и 

другим закпнима , пдбија да изрекне Републици Србији пбавезу да надпкнади ппшиоену 

щтету, при тпм не дајући билп каквп ваљанп пбразлпжеое. 

Дпказ: Бeла коига Тужба за накнаду щтете. 

-http://enlite.org/bela/01.doc. 

 Пснпвни ппстулат сваке правне државе је да пнај кп је нашинип некпме щтету је пбавезан да је 

надпкнади. 

Укљушујући и државу.  

Ппгптпву је пвај захтев  пвпга пута присутан,  јер су ми свпјевременп у време власти Слпбпдана 

Милпщевића ппједине щтете прпузрпкпвали управп неки пд актуелних државних 

рукпвпдилаца, кпјима се пвпга пута  и пбраћам. Не желим да им се  светим и да их 

денунцирам.Изнпсим јавнп оихпва недела према мени, са уштивим захтевпм да ми држава 

надпкнади нанете щтете, у шему су и пни лишнп  ушествпвали.  

А пбећавам им да их вище нећу нигде сппмиоати. Пвп истишем јер пни ппкущавају да пбману 

ппјединце из државнпг апарата да сам ја бунчија без разлпга и `` кривац``. 

Ивица Дачић актуелни министар иностраних послова,`` новопечени  Нато перјаник`` у  водећој 

тројки у Србији, а до јуче заклети непријатељ Нато, ЕУ и САД, својевремено најближи 

сарадник Слободана Милошевића, је  саопштио о писцу ових редова ,у коминикеу Кабинета 

Слпбпдана Милпщевића пд 14 јануара 1999. гпдине `` Тпмислав Крсманпвић је издајник и 

страни плаћеник, агент ЦИА``, уз грпмпгласну ппдрщку медија, Пблаћени `` издајник и страни 

паћеник`` је дпживеп збпг тпга линш, ппкущај убиства, настали су истинска хајка и  

упрппащћаваое оегпвпг живпта.  

Збпг шега сам ппднеп Кривишну пријаву Јавнпм тужипцу Бепграда  28.11.1999.гпдине, затп щтп 

медија прптивнп закпну нису пбјавила деманти.. 

Дпказ: Архив Јавнпг тужилаштва 

Без икаквпг пдгпвпра пд стране судскпг пргана.   

Какп сам мпгап пшекивати пдгпвпр пд  тадащоих нпвинара смртнп преплащених Вучићевим 

Законом о јавном информисању, који је спровео суров обрачун са  свима онима чије се писање 

косило са политиком режима Слободана Милошевића. На себи сам тада осетио болни ујед овог 

закона.  

Данашњи ` задрти Натовци``, ондашњи заклети непријатељи НАТО и ЕУ, Николић и Дачић, на 

челу са Вучићем,  су донели  Уредбу о посебним мерама у условима претње оружаним 

нападима НАТП-а, бип сам целп тп време ппд ппсадпм кап ``агент ЦИА``, ( за време шијег 

важеоа су укинути брпјни медији). У време дпк је бип министар инфпрмисаоа, Вушић је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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изјавип за лист Аргумент да ће се „кад тад псветити Славку Ћурувији―, новинару и оснивачу 

неких од угашених листова. Ћурувија је убијен 11. априла 1999. године, а његова невенчана 

супруга је 14 година касније изјавила да је Вучић био умешан у убиство и да је био, не само 

креатор Закона о информисању већ и праксе прогона новинара)―.
. Вушић данащои `` задрти 

натпвац и Еврппљаин``је бип на јавнпј листи пспба кпјима је забраоен улазак у Еврппску 

унију). 

Сва тројица су мене и моје злостављали и упропашћавали нам животе, за ову тврдњу прилажем 

доказе и сведоке. 

 Мирпслав Мищкпвић српски предузетник, председник кпмпаније Делта хплдинг, једaн пд 

најбпгатијих људи у Србији, je ушествпвап у прпгпнима ппкпјнпг Милисава Живанпвића, шлана 

Савета Ппкрета за защтиту људских права ( шији сам председник), пензипнера из села 

Бпщоане кпд Варварина, пдакле је и М.Мищкпвић, Живанпвић је бип лищен слпбпде у 

лудници Централнпг затвпра  у Бепграду пд 1976 дп 1987.гпдине, затп щтп је бип пптужип 

угледнпг пплитишара за кпрупцију ( прихваћен за Затвпреника савести АИ-Amnesty 

International). Мищкпвић је угрпжавап лишну безбеднпст и грaђанска права писца пвих редпва , 

затп щтп се залагап за М.Живанпвића, укљушујући и привпђеое у Централни затвпр у Бепграду, 

щтп је приказанп на странама 387 и 388 аутпбипграфскпг рпмана Сага п ...ићима Тпм 3, Тајна 

завера Југпславије прптив Југпславије.- http://enlite.org/sage/3.pdf  ( врло споро се отвара јер има 

преко 1000 страна). 

Мищкпвић се `` прпславип`` злпстављаоима јпщ једнпг оегпвпг земљака, пукпвника  ЈНА 

Радпмира Вељкпвића, из села Гари, ппред оегпвпг  рпднпг села Бпщоани. Вељкпвић је бип 

затпшен у лудници ЦЗ у Бепграду  збпг вербалнпг деликта-пптужип је врх државе за сабптажу 

ЈНА на Кпспву и на пстрвима у Јадранскпм мпру, такпђе је дпбип статус Затвпреника савестги 

АИ, пд  1973 дп 1988.гпдине. ( Р.Вељкпвић је један пд псниваша Ппкрета за защтиту људских 

права). 

Мирпслав Мищкпвић свпјевременп директпр крущевашке гумаре Трајал,  близак сарадник 

Драгана Тпмића некадащоег директпра фабрике гуме Рекпрд Ракпвица-Бепград,и пптпоег 

председника Скупщтине Србије,  је ппдржап директпра Тпмића да 1976-1977.гпдине, спрпведе 

нада мнпм хајку у ФГП Рекпрд, где сам у тп време бип заппслен на раднпм месту Щеф службе 

маркетинга, смеоен сам незакпнитп, пптужен за ппзив заппслених у пвпм предузећу на 

ппбуну, и на крају судски пглащен за неурашунљиву пспбу.  

Мищкпвић је пре десетак гпдина бип навпднп киднаппван и платип је пткуп пар десетина 

милипна марака, туђим нпвцем нелегалнп стешеним,  шиме му је на бпље мпдификпван имич 

`` криминалца``, испап је жртва. А у слишнпм смислу је делпвалп и оегпвп недавнп 

утамнишеое, навпднп збпг утаје путарине. Щтп је замена тезе, према Викиликсу, бпгатствп је 

стекап на нелегалан нашини, требалп га је пптужити за главнп, пљашку нарпда, а не за 

сппреднп, путарину. 

Кп данас у Србији щтити Мищкпвића? 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%8B%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1999
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B#cite_note-13
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://enlite.org/sage/4.pdf
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Уместп да ппступе разумнп и закпнитп, пни су интензивирали репресалије. Пбраћап сам им се 

вище пута без икаквпг резултата и пдгпвпра, щтп су дужни пп закпну. Не сме им се указати на 

злпдела кпја су ппшинили, треба им за тп пљескати.  

Мржња заслепљује разум.. Уместо да исправе  неправду према писцу ових редова, ова 

тројка на челу Србије која га је некада злостављала као `` агента ЦИА`, уместо да га 

обештете за своја злодела, наставља са лошим  навикама. самовлашћа и мржње:   

-Виши суд у Београду је по њиховој наредби , Пресудом  П 348/2014  од 29.децембра 

2014.године , одбио  мој захтев за накнаду рехабилитационе штете за тешке прогоне 

још од  1974.године.  

-По њиховом налогу био сам изложен свакодневно систематском ометању  да 

користим  лични  рачунар, који је маја ове године разорен, ПОЧИЊЕН  је 

МОНСТРУОЗАН  ДУХОВНИ ЗЛОЧИН-

НЕСТАЛА  КЊИГА  НА  КОЈОЈ  САМ  РАДИО  НЕКОЛИКО  ГОДИНА, НЕСТАЛЕ 

СВЕ ЕМАЈЛ ПОРУКЕ  И ВИШЕ ХИЉАДА ФАЈЛОВА И ТЕКСТОВА. 

У временском периоду  од 1974 укључујући  време пре појаве компјутера,  долазило је 

до  учесталих заплене преписке,  искључења телефона, сметњи у употреби факса. 

Докази: на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве 

сведока и стручњака, .http://enlite.org/bela/03.doc.. 

-Бип сам физишки нападнут у два наврата пктпбра и нпвембра прпщле гпдине, пргани ПУП 

Ракпвица су прпфесипналнп спрпвели увиђај, ппднеп сам кривишну пријаву Првпм пснпвнпм 

јавнпм тужиалсщтву,кп ји дпсада није нищта предузеп 

Дпказ: ПУП Ракпвица , Патријарха Јпианикија 30, Бепград , Првп пснпвнп јавнп тужилаштвп 

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

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

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

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

Доживљавам истинску застрашујућу агресију, из дана у дан долазе нови ударци, плашим се 

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

некако поправљам, 4 август, вода куља испод ВЦ шоље, ВЦ је био донедавно неупотребљив.11 

август изненадна нова хаварија са електричним шпоретом, пуцају грејач водокотлића у 

кухињи, ТВ, радио, експлодирају сијалице у ходнику, у просторијама 

-у неколико наврата у 2014 и 2016. години су ми били испоручени очигледно драстично 

преувеличани рачуни за телефон и струју.  

-мени прете смрћу телефоном и преко интернета, вређају ме 

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

преко Немачке, сам се обратио крајем 2014.године Другом општинском јавном тужиалаштву  

 

Доказ: Архиве ЕПС -а и Телекома. 

http://enlite.org/bela/05.doc.
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У правом смислу речи сам банкротирао, немам новца да платим поправке,  за храну, у минусу 

сам на свим рачунима, почињем да живим као преисторијски човек у стану без неопходних 

инсталација и погодности..  

 

Сваки дан живим у страху од нове хаварије и насиља..Гладујем. 

Судпви пбилатп пбещтећују виспким изнпсима ппједине судије и припаднике структура власти, 

кпјима су нанете неуппредивп маое щтете негп ли мени. 

Пва дугпгпдищоа  хистерија тајкунскпг ппдземља, има за циљ да ме, узимајући у пбзир мпје 

гпдине, и скрпмне прихпде,  дефинитивнп уклпни кап захтевапца накнаде щтете и мпјих 

угрпжених права, и кап председника Ппкрета за защтиту људских права кпји наставља да 

јавнпст уппзправа п злпупптребама. Шиме желе да ме дискретнп у мутљагу уклпне и 

неутралищу   здравственп, мпралнп , физишки, финансијски, кап жалипца, без јавне пресуде,  и 

да ме гурну у енпрмне свакпдневне трпщкпве, у физишкп и духпвнп руинираое. 

На делу је ``кпспвски сценарип``, кпји је бип примеоиван на Србима да их птуда птерају. 

Кп су ти кпји тп данас исте шине Србима у Србији? 

 

Акп сам у пшима И.Дашића, А.Вушића. Т.Никплића и стварнпг надзпрника Србије  М. Мищкпвића 

бип у та времена `` агент  ЦИА``, будући да се пни данас јавнп бусају у груди да су експпненти 

САД,  да ли пни сматрају да вище нисам `` агент ЦИА``?  Или пак мисле да јесам? 

Рекап бих да се ради и п оихпвпј пстращћенпј психплпгији. Навике, псећаоа, дугптрајна 

мржоа се врлп сппрп и тещкп меоају, пнп щтп су зидпви у згради, тп су навике у лишнпсти 

шпвека. Пва трпјица су вербалнп и у свпјим ппстуцима прпменили пплитишка ппредељеоа, да 

преживе, али су у дубинским сферама лишнпсти пстале пстращћене пплитишке предрасуде 

према неистпмищљеницима, укљушујући и мене. Ја сам жртва оихпве мржопм затрпване 

рпбптске ппдсвести. 

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

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

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

прибегавајући разорним обрачунима из арсенала најпрљавијег подземља специјалног рата, 

укључујући и уништавање здравља-убиство без пресуде и пуцња 

.  

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

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

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

злостављају.  

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

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

и лоших проценa  произведених интригама од стране усташке и албанске емиграције у 

Белгији,  где сам боравио у два наврата од 1964 до 1971 и од 1973 до 1973.године. све по 
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девизи DIVIDER ET IMPERA-MAGNUM CRIMEN.А насталих након мога повратка из 

Брисела, Белгија. 

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

аутпбипграфски  рпман п  бправку у Бриселу 1964-1973.гпдине. 

Судским прганима је датп упутствп да ни пп кпју цену не дају правишне накнаде щтете, да не 

враћају пдузету импвину, и да не пбещтете све пне кпји су пд 1934.гпдине дп данас,на билп 

кпји нашин пщтећени незакпнитим ппступцима државних пргана.  

Јер  навпднп држава нема нпвца, банкрптираће, пхрабриће безбрпј пних кпји ће тражити 

накнаде.  

Mнпги грађани дан данас трпе ускраћивоа оихпвих закпнских права.А кп ће и какп, сутра 

надпкнадиити пне кпји буду тражили накнаде данащоих прпизведених щтета?,  

Какп тп,  држава нема нпвца да надпкнади щтете, а наставља да нанпси щтете нарпду?  Где је 

ту елементарна лпгика? 

Ташнп да је држава драстишнп псирпмащила, али јпј импвину није птеп нарпд, негп свакпјаки 

енпрмни нпвппешени  бпгатащи, тајкуни, мафијащи и криминалци, кпји су сви заредпм били 

припадници разлишитих структура и сегмената државе.  Некажоаваое и непбавезиваое 

прекрщипца на накнаду щтете, навпднп јер држава нема нпвца, их тиме ппдстишу, јер пни виде 

да се данас не санкципнищу, и не надпкнађују щтете, кпје су другима ппшинили.  

 

Нажалпст, држава уппщте нема искрену намеру да спрпведе правишну транзицију у Србији.  

Пна је пдлаже и гура ппд тепих, са пшигледнпм намерпм да пптражипцима истекне биплпщки 

век трајаоа, или да их изнури и да им бескрајним зашкпљицама пгади заувек да траже свпје.  

Пваква ппставка није заснпвана на шиоеницама, непрпницљиви судски пргани су је 

некритишки усвпјили, не преппзнајући да бивају изманипулисани, да такп унесрећују свпј 

нарпд, да стварају вешитп незадпвпљствп, уместп да изнађу мудра рещеоа ппмиреоа и слпге, 

кпја ппстпје.  

Јер акп правда не буде задпвпљена, тиоаће све убрзаније незадпвпљствп и раздпр у Србији. 

Шиме се систематски и метпдишнп, са злпм намерпм, пхрабрују  ппшинпци,  јер  сматрају да 

неће бити кажоени.  

 

Овакав  франкенштајнски пројекат  разрешавања кризе у Србији на штету народа а у интересу 

моћника, је лишен разума и у својој бити је сулуд.    

И због овога, мафијашка власт у Србији  састављена од недораслих и распамећених психопата 

и агресивних душевних болесника, је виђена на међународној сцени, од  иоле уређенијих 

држава,  као недорасла, аутсајдерска.  
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Нажалпст, већина криминализпваних ппјединаца и гангпва је заслепљена свпјим лишним 

ћарпм, а на щтету државе, и нације, не увиђа у дпвпљнпј мери да на малп дужи временски рпк 

такп шинећи ипак секу грану на кпјпј се и пни налазе. Јер билп кпја скупина, пвпга пута 

криминалци и мафије, акп немају защтиту свпје државе, акп немају јаку свпју Матицу, свпј 

нарпд, пнда немају сигурнпст ни  за себе, свпје ближое , свпју импвину. 

Ппшинипци желе да ме изманипулищу, да  пд мене ствпре жртвенпг јарца, да мпјим примерпм 

заплащују друге, да јашају кпхезију у групи, да прпизвпде лпще прпцене, заваде, хапс и 

кпнфузију, да ме претвпре у оихпвп бесплатнп средствп рада, да такп правдају пптребу за 

оима, и оихпве плате.  

 

Имам правп да се браним, и да приступим надређеним хијерахијама, кап и пни. Имам 

вищедеценијскп искуствп са оима, и ппдрщку мпћних сегмената из ппјединих Великих мпћних 

држава.  

Акп мпгу пни распамећени и унезверени да се `` придруже``, мпгу и ја.  

 

Устащки фратри су наредили затвпренцима  дивљацима и варварима да маљем убију рпђенпг 

брата и ујака мпје мајке ппкпјне Зпре Крсманпвић (1913-2002,  девпјашкп презиме Ппппвић), из 

Братунца- Сребренице, у Јасенпвцу на Светпга Саву јануара 1932.гпдине. Мпји  српдници су 

спащавали Јевреје пд Хплпкауста, устаще су ппклале двадесетак српдника за време  Другпг 

светскпг рата, а неке и 1990-их гпдина у Истпшнпј Бпсни.  

 У  прилпгу линкпви мпјих 6 коига, у кпјима је пписан цеп мпј живпт дп данащоих дана, и мпје 

ппрпдице. Сада се мпја Сага п ..ићима превпди  у САД,  

За време мпга бправка у Бриселу Белгија пд 1964 дп 1971 и пд 1973 дп 1973.гпдине, бранип 

сам се пд албанских пплитишких емиграната ( Тпм 3), из непријатељске антисрпске емиграције, 

истих  пних  кпји су ппклали  двадесетак српдника у Другпм светскпм рату  у Сребреници и 

пкплини,  кпји су ме пп ппвратку у земљу прекп свпјих људи у Бепградау, ппаокала и завадила 

са званишним ппреткпм. Мене је лишнп хапсип Насер Прић 1980 их гпдина дпк је бип сарадник 

СУП-а Србије ( Тпмпви 3 и 3) 

Цеп живпт сам се бприп за свпја права и других, ненасиљем. 

 Дпкази:  АУТПБИПГРАФСКИ  РПМАН  САГА П .. ИЋИМА:  

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1930-1943-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1943-1964-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1964-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- 

http://enlite.org/sage/3.pdf 

http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/4.pdf
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Сага о ...ићима Tom 4, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-

http://enlite.org/sage/4.pdf 

( пише том 6-2004 до 2016). 

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

Заврщип сам Екпнпмски факултет у Бепграду и Ппст-диплпмске студије из истраживаоа 

друщтва при Катплишкпм институту за виспке кпмерцијалне студије ИЩЕК ( пцена  пдлишан '' 

grande distinction’’), Брисел, имам припремљен ( непдбраоен) дпктпрат. Писац сам вище 

коига ( видети сајт Нарпдне библиптеке Србије), шлан УКС-Удружеоа коижевника Србије,, 

аутпр стптинак текстпва пбјављиваних у еминентним дпмаћим и страним шаспписима кап щтп 

су: Спциплпщки преглед, Херетикус, Република, Теме, Српска нпва пплитишка мисап, Истина, 

Дијасппра, итд. Неки радпви су превпђени на енглески, щпански, мађарски и слпвенашки ( 

видети на Гуглу).  

Дпбитник  некпликп међунарпдних признаоа , признаое ISIL, BRUCE EVOY MEMORIAL АWАРД 

из 1999 гпдине-ИСИЛ заузима пбјективан став према Србији, щтп је и мпја заслуга, www.isil.org. 

Уживам углед у земљи и свету, дпбип  сам ппдршку у земљи и свету  кап такав, између 

псталпга и САНУ, УКС, Универзитета, СПЦ, Унескп, Светска аспцијација психијатрије, 

Америчке аспцијације психијатрије, Еврппскпг савета, ИСИЛ-а. Заслужни грађанин кпји је 

дппринеп демпкратизацији земље.Мпј рпђени брат је др.Велибпр Крсманпвић, бипхемишар, 

прпфеспр Универзитета у Липну у пензији , Француска, академик је и шлан САНУ. 

Пснпвап сам први југпслпвенски пдбпр за људска права 1974 гпдине; псниваш и председник  

Ппкрета за защтиту људских права, некпликп невладиних прганизација; бип кандидат за 

Председника Републике на републишким избприма 1990 гпдине у пптпунп неравнпправним 

услпвима, ппд драстишнпм репресијпм бип 13 пд 30 ушесника. Ппкрет је на избприма за 

Републишку скупщтину 1993 гпдине у  крајое неравнпправним услпвима, без динара 

средстава, из ппдрумскпг стана, ппд репресијпм и дискриминацијама,  пд 114 ушесника заузеп 

13 местп, да је бип директан прппприципналан систем имап би свпга представника у 

Скупщтини Србије ( према листу ППЛИТИКА),  Ппкрет је дпбип  вище гласпва пд Грађанскпг 

савеза, а не мнпгп маое пд ЈУЛ-а,  а пбе пве странке су утрпщиле пгрпмне свпте нпвца, Ппкрет 

није улпжип ни динар. 

За пвп време су били жртве тещких прпгпна мпја сестра Нада ( 1936-2010), брат Милић ( 1939), 

сестришина Валерија ( 1971), мпј син Милан( 1981)  оегпва мајка Александра ( 1936). Сестра 

Нада је умрла у нељудским пкплнпстима, оена пензија је била свега 4.000 из разлпга щтп 

оенп раније предузеће Аутпрска агенција није уплатилп 17 гпдина раднпг стажа, пна је била 

прпгаоана пп пплитишкпј линији у гимназији, и на раднпм месту. Брат Милић има пензију пд 

14.000 динара, јер је кап неппдпбан бип гпдинама истериван из раднпг пднпса, привпђен, и 

бип жртва физишких пбрашуна. Сестришина Валерија , щтп је забележенп у нащим 

дпкументима, је била дискриминисана у щкпли, пнемпгућавана да се заппсли, пна је без 

сталнпг заппслеоа, и прихпда, издржавала је ћерку , оен муж Бпбан Двпкић ( 1971-2008) 

прган пбезбеђеоа, је пре некпликп  гпдин убијен пд криминалаца на раднпм месту. Син 

Милан грађевински технишар , је збпг мене бип жртва  дискриминације у пснпвнпј и  средопј 

http://enlite.org/sage/5.pdf
http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
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щкпли, на регрутацији је пред свима прпзван кап издајник ( збпг мене, и мајке кпја је пп пцу 

Јеврејка), на оега су ппдстицани силечије, пбпрен је у нејасним пкплнпстима на улици пд 

аутпмпбила, впзаш није уппщте прпцесуиран, птиман  му је мпбилни, имап је мукптрпнп 

детиоствп у ппрпдици бивајући пшевидац упада насилнишке пплиције, уз оегпву и мајшину 

вриску. Александра, оегпва мајка, пптише из пплитишки прпгаоане ппрпдице, оен птац 

Александер Фпн Саск, ( немашки Јеврејин) , дпщап кап беба у Србију 1911 гпдине, врсни 

инжеоер и кпнструктпр првпг југпслпвенскпг тенка амфибије, је бип жртва пплитишких прпгпна 

, цела ппрпдица је пала ппд удар, Александра је на факултету 12 пута била пбарана на испиту, 

уцеоујући  је да мпра да ппстане шлан Партије. Ступајући у брак са мнпм оена ситуција се 

дпдатнп искпмплимпвала, пплиција је саслущавала, судије, малтретираоа на раднпм месту, 

прпвале у стан, птимашина нпвца, оена фирма јпј није уплаћивала дппринпсе за пензију 7 

гпдина, итд, итд. 

Mи сви сада у правпм смислу реши гладујемп. А пни кпји су нас пјадили су бпгати, неки 

милипнери а ппједини и милијардери ( М.Мищкпвић). 

Где су пвде лпгика и разум?  

Упркпс пваквих шиоеница, дпказа и сведпка, Вищи суд  у Бепграду је дпнеп щупљу и срамну 

пресуду, кпју правници пцеоују  кап класишнп сампуправнп щарлатанствп и псипну 

прпвпкацију. 

Мпја примаоа су врлп скрпмна. у дугпвима сам, живим на шекпвима.  У ппзним сам гпдинама. 

Мене пплитика никад није интереспвала, ппшеп сам активнпсти људских права да бих се 

бранип. Желим када дпбијем правишну накнаду щтете да се ппвушем из јавнпг живпта, да 

купим сепску кућу у рпднпм селу пца  Узпвница кпд Љубпвије на Дрини, Србија. 

 Уместп да живим у миру у старпсти, ппсле мукптрпнпг живпта у служби највищих идеала 

људскпсти, мпрам сада, заједнп са мпјим блиским, да се прегаоам са аспцијалним мпћницима 

кпји су изгубили кпнтакт са реалнпщћу  и ппгрещнп су пријентисани у времену, прпстпру и 

према другима. 

Свугде пкп себе псећам пппри мирис демпнске мржое. Исти пнакав какав сам кап малп дете 

псетип за време Другпг светскпг рата.  

Најбплније за мене је щтп нас те мрашоашке снаге пвде међуспбнп ппдмуклп  завађају. зар 

судије и државници Србије не тп не увиђају? Дпкле ће да нас праве будалама?   

Да ли пни кпји су у Другпм светскпм рату ппклали двадесетак српдника, и убили маљем два 

најближа српдника у Јасенпвцу, кпји су наставили да убијају мпје ср пднике 1990-их гпдина, 

све пвп нама сада шине? Да ли иза пве нешувене хајке стпје пне снаге мрака кпје су ме 

злпстављале у Бриселу?  Да ли нас унищтавају исте пне снаге мржое, нацизма, србпфпбије и 

анти семитизма кпје су тп шиниле у Другпм светскпм рату?  Мпји најближи су се бприли пр птив 

фащизма, спащавали су жртве Хплпкауста и друге невине људе,  кп тп сада нас пвде нставља 

да истребљује усред Србије?  
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Зар тп  не види власт Србије? 

Да ли некпме смета щтп желим да се извушем из пплитике?   

Да!  Желе и даље да пд мене стварају`` непријатеља`` да такп пбмоују ппщтене људе у 

државнпм апарату Србије и да гурају пву јадну распамећену државу и оен нарпд у хапс и 

убрзанп нестајаое. 

На делу је срашуната пплитишка диверзија, пни кпји стпје иза исте, мене дпбрп ппзнају кап 

неппкплебљивпг бпрца, кпји ће се дп ппследое капи крви бприти за правду. Пва пресуда има 

за циљ да ме изазпве и усмери у бпрбу, да се такп стварају тензије, свађе, лпще прпцене, и 

метеж,  да се такп уместп да се у Србији ствпри слпга, и да се кпнцентрищемп на приљежан 

рад, насупрпт тпме стварају хапс и пплитишка нетрпељивпст и мржоа.  

А ја сам спреман на пдбрану кпја ће ударити у срце криминализпваних сегмената  државе. 

У истп време удружени криминал рашуна да нећу мпћи мнпгп ушинити  јер ће ме пнемпгућити 

да се пгласим на медијима, нити успети да пстварим свпје захтеве пред  неправишним 

судпвима, да нећу имати ппдрщку државних пргана, ппшинипци се не либе да ми ускрате пнп 

малп прпстпра на интернету , мпј кпмпјутер је шестп ппструиран. Излпжен сам свакпдневним 

атацима, судским ппднесцима, трпщкпвима адвпката, кппија, ппщтарине,  а ппсебнп мнпгп 

кпщтају шесте интервенције прпграмера при дпвпђеоу у ред застпја на пптпунп исправнпм 

кпмпјутеру.  

Ппшинипци рашунају да ће ме изнурити на пвакве нашине, узети време и енергију, нарущити 

здравље, ппгптпву узипмајући у пбзир мпје ппзне гпдине.  

Лещинари  су упрли злпбне пши ка мени, нестрпљивп пшекују мпју превремену  смрт. Пни су 

Србију већ претвприли у грпбља. 

Пбавещтавам све пне кпји прпшитају пвај дппис, да ми удружени криминал ( тајкуни) птвпренп 

прете  физишким  разараоем. Пни су разприли мпју  сестру Наду. 

Али у истп време ми се пружа прилика да се дефинитивнп пбрашунам са тајкунима, са Србијпм 

мрака и мржое, са пнима кпји су деценијама унищтавали не самп мпј живпт, и мпјих блиских, 

негп и већине грађана Србије. 

Птуда за мене нема друге алтернативе сем свакпдневне бпрбе дп ппбеде, аргументима  

никада насиљем. Убеђен сам да ће ппбеда бити мпја . Јавнпст ће бити сведпк даље евплуције, 

јер када кажем јавнпст желим да саппщтим да тајкуни не мпгу апсплутнп угущити све мпје 

активнпсти. 

А ја имам ппдрщку. 

Спремна је ЦРНА КОИГА НАКНАДА ЩТЕТЕ са пуним именима и презимена судија и свих других 

пргана власти кпји су се пгрещили п мене. 
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Тп знају пни кпји су слишнп ппступали са мнпм јпщ у време Тита и Милпщевића,  мислим на 

пне кпји су преживели, јер су већина терприста преминули, углавнпм превременп. 

Кпме све пвп треба? Кп је пвде луд? Кп пвде завађа?  

Пшекујем ХИТНУ  судску правду. 

Дпкумент брпј 500. 
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Документ број 501. 

-Октобар 2016.године. Томислав Крсмановић:  МЕДИЦИНСКАДЕКЛАРАЦИЈА. 

ГЕНОЦИД - Aларм. 

                   НАЦИОНАЛНО ЗДРАВЉЕ, ГЕО И УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА. 

1.  Увод..  

Не постоје поуздани званични статистички подаци о здрављу грађана Србије. Налази и 

закључци државних здравствених установа, од Института Батут, па све до 

Министарства здравља Србије,  лекарских комора и синдиката, медија, појединих 

болница, часних лекара, па и када се понекадa  ради о појединим међународним 

организацијама, укључујући и Светску здравствену организацију, се понекад не слажу, 

или се дијаметрално разликују. 

Овакав, понекад,  драстичан раскорак се може објаснити чињеницом да је здравље 

грађана од судбинског значаја за опстанак једне нације и државе, и да сви друштвени 

чиноци, од политичких странака, НВО, државних органа, синдиката, медија, научних 

установа,. покушавају да баратају овим подацима у зависности  од њихових 

парцијалних интереса.  
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 Овде се не може никако говорити о примени научног метода у истраживању података 

о здрављу, који би подразумевао објективност, свеобухватност и континуленост 

истраживања. Што би у пракси значило, да би сваки истраживач морао доћи до истих 

налаза и закључака. Истина је једна. Ако није тако, онда није примењен научни метод 

истраживања.  

 Увид у истраживачке пројекте  дозвољава да се закључе драстичне мањкавости 

примењених методологија, када се ради о узорку, конструкцији  упитника, 

постављеним питањима, раду на терену, обради упитника, или коришћењу  извора 

статистичких података. 

  Понекад оваква истраживања јако потсећају на данашње у моди унапред наручене 

резултата анкета јавног мнења, које не приказују стварност, него фикцију  која 

одговара потребама наручиоца анкета. Или су слични налазима лажираних избора.  

 У широком дијапазону сучељених ставова,  раширено је уверење да недостаје научна 

анализа узрока и мера, да је здравствена агонија Србије, производ  различитих 

недовољно истражених фактора и дејстава. Понегде, и понекад се  истакне паушално 

да је лоше здравље последица распада земље, ратова, санкција,  и транзиције, преласка 

на сурове законе капитализам, да је дошло до осиромашења, старења становништва,  и 

слабљења квалитета здравствених услуга. 

Нема истинске дијагнозе, поготову никаквих  правих мера. 

 Суштински проблем  није доказати да је стање здравља у Србији катастрофално, да 

Србија копни.  

 То је очигледно. 

 Суштинска тешкоћа је у томе да се прецизно дијагностикују  који су узроци, ко то 

чини, како. И да се докаже да је неко проузроковао ову здравствену катастрофу.?  

Када се то учини, треба разјаснити ЗАШТО је то учинио?  

 Да ли је постојала зла намера? Чија? 

 Или је то последица лакировке која је у земљи примењивана од 1934.године, која 

замагљује увид, што та навика на неки начин и даље постоји?  

 Ко је кривац што није благовремено открио овакве капиталне пропусте са трагичним 

последицама по државу и  нацију?   

  

Демографи и статистичари треба да прецизним бројкама искажу колики су губици у 

људству у овом временском периоду, по сваком демографском сегменту, и колико би 

било становника у данашњој Србији да тих губитака није било?   

 Када одговори на ова питања буду дати прецизно, не само да ће надлежни моћи да 

препишу прави ПАКЕТ МЕРА, него ће нација бити дубоко потрешена сазнањима,  
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пробудиће се из деценијске летаргије, и обамрлости, стећи ново стање духа и нову 

мудрост. Исправиће кичму. 

 А то је формула спаса..   

 Али треба знати, да ће они који сматрају да се такав истраживачки пројекат не би 

уклапао у њихове преокупације, све учинити да га осујете.: небулозе,  рат, страна 

агресија, бомбардовање, распад земље, санкције, болна транзиција, нагли прелазак на 

капитализам,  стрес, осиромашење, старење, тако је и у неким, другим земљама бившег 

соцјалистичког блока, виша сила. 

Врло ваљани јавни посленици се питају: Зашто није досада проучена здравствена 

трагедија Србије? Зашто нису предузете мере? 

Све се више запажа да здравствено изнурени грађани, нису  у стању да штите своја 

права, да се одупру незаконитим приватизацијама, да захтевају  повраћај одузетог, 

лустрацију и свакојаке накнаде штета.  

 Ако остарели и изнурени народ није у стању да се одбрани, онда ће они који 

претендују да наставе да насрћу на њихова права, сачувати недирнут  STAUS QUO.  

 Све су гласнији и они који упозоравају властодршце да снемоћао народ не може да 

брани своје границе и да се одупре потенцијалном страном агресору.  

 И Србију, као и целу планету,запљускује страх од Великог брата и свакојаких 

еугенистичких теорија о смањењеу становништва. 

 У данашњој Србији се у бескрај воде острашћена бескрајна јалова препуцавања 

између политичих странака, НВО, појединаца, свакојаких мишљења и националних 

душебрижника, добронамерних и оних који то нису. У жижу  јавности се гурају 

разноразне испразне страначке расправе, површна бескрајна надмудривања  

острашћених посланика, у Скупштини Србије, или на локалу, сумњиве афере,  и 

неважне догодовштине  надуваних `` звезда``,  политичара, тајкуна, мафијаша, 

транзиционих моћника. 

Медија су препуна пикантних података из, љубавног животи певачица и кол  герли, о 

свакојаким људским фармама и приземним мешетарима и испразним простацима.. 

Недорасли уређивачи медија се правдају да подиже продају тиража причама о  

кафанским певаљкама, ријалити шоу, Великом брату, сликама разголићених женских 

тела, најзгоднијих  Mis задњица, упућују девојке из Србије о школама трбушног плеса 

за Српкиње у турским летовалиштима које су већ добиле основно образовање у 

Ријалити шоу у Београду, грме сексуалне афере, ко са ким.  

 Зар доказ овој тврдњи није трагедија,  убиство   певачице Јелене Марјановић? О њој 

бруји цела Србија, а о здравственој голготи милиона влада исински мук! Да ли су Срби 

наивни, да ли их је лако мунтати, да ли су и они `` peuplades primiifs`? 

 Хлеба и игара.   
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 Уместо да се укаже на суштину данашње кризе и на њене бројне и испреплетене 

узроке. 

 Један од најразорнијих генератора галопирајуће кризе Србије о коме се не говори на 

прави начин , је управо лоше стање здравља.  

 Неки тврде да је лоше, други опет да је врло лоше, све су бројнији они који звоне из 

све снаге на узбуну: стање здравља нације. је блиско катастрофи упозоравају они. 

Звоне на сва звона: Србија убрзано  нестаје, копни, а Србија ћути, гура овај кључни 

досије под тепих!.  

 Апелују да је у Србији је све присутнија матрица размишљања: да је на делу 

смишљено скретање пажње  острашћених  и неосвешћених националних елита,  са 

суштине, на споредно, да је то класична замена тезе, ПОВИКА НА ВУКА А 

ЛИСИЦЕ МЕСО ЈЕДУ.   

 Захтевају да се установи чињенично стање и да држава одреди шта чинити..  

2. Подаци о  стању здравља. 

Да није здравствена катастрофа на помолу, него да је већ ту, можда се не би могло 

поверовати на први поглед паушалним  или сензационалистичким тврдњама 

предвиђања истинске  апокалипсе. Можда мало претерано звуче њихова упозорења: 

Србија је облепљена чиуљама, нестаје, умиру учестало не само стари, него и 

средовечни, па и млади?, Србија се сели  убрзано на гробља, сваке године је мање један 

град осредње величине.? Да ли шире панику када изјаве да, грађани застрашени 

оваквом здравственом катаклизмом, и немоћи да заштите своје здравље,  се окрећу 

алтернативној  медицини, цветају видари и шарлатани, према њима народ је се духом , 

што се тиче начина лечења  вратио у 17 век?.  

 Да ли су они у праву, када упорно тврде : ``да је само неколико постотака грађана 

здраво, да је Србија по негативним зравственом показатељима у врху европске, а 

понекад и светске лествице: што се тиче морбидитета (стопе обољевања), морталитета 

(стопе умирања), саобраћајних удеса, свакојаких несрећних случајева, трауматизама и 

повређивања. Да предњачи  по броју инвалидских и старосних пензионера. Тврде да 

демографи и поједини лекари спомињу застрашујуће бројке абортуса, кажу: читаве 

Србије су деценијама друштвене распамећености и небриге отишле под нож 

гинеколога. Указују на  белу кугу, старење популације. Питају се они, а шта рећи о 

лошој исхрани, лошим животним навикама штетним по здравље, о недостатку 

превенције и систематских прегледа, о стилу живота, о сиромаштву? Србија копни. 

позивају на будност- све се више шире као епидемије пушење, дрога ,алкохолизам, и 

разне  друге аномалије и пороци, по здравље и виталност нације опасне појаве. 

Опомињу, да се повећава број самоубистава ,у драстичном порасту су оболели од  

малигних обољења, дијабетиса, кардиоваскуларних болести, деца се  рађају  лакша,  

недовољног раста  и развоја. Има тровања лековима, и нездравом храном,  у   порасту 

су инфективне болести. Наводе поједине изворе да су јако  раширени   дијареја и 

цревна  обољења, стомачне заразе . Имунитет  је опао , здравствено стање нације 

погодује   епидемијама. Позивају се на податке гробаља, у зимским месецима када се 

јаве  епидемије грипа, гробари запажају да се  јако увећа  број сахрана. Истичу да  има 

нездраве хране у продавницама и ресторанима. Цитирају лекаре  из Гинеколошко -
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акушерске клинике при Клиничком центру Србије, стање са  трудницама је 

алармантно, висок постотак порођаја су ризични, јавља се висока стопа спонтаних и 

превремених порођаја , оштећења плода, труднице су често болесне што отежава 

процес рађања, висок је постотак хируршких интервенција и царског реза, скоро 60% 

порођаја је проблематичано. Расте број деце  са   аномалијама. Болница Свети Сава у  

Београду је преоптерећена , драстично расте број пацијената, сваки  други   има шлог. 

Према организацији инвалида "Из круга"  сваки пети становник  Србије је инвалид ( 

која се   позива на статистичке податке). позивају се на УНИЦЕФ из Београда -деца у 

Србији су најугроженија у Европи, све је лошије здравље  жена., деце и старих, 

неухрањеност се  повећала ,анемија код жена и  деце, значајан постотак  деце има 

искуства са пушењем, акохолом, дрогом , све је више наркомана. Чак тврде да се  шире 

инцест, педофилија, педерастија., импотенција и стерилност младих. Позивају се на 

поједине посихијатре да је стање душевног здравља  нације врло лоше..  

 Желе да пробуде нацију и државу, питају њих и саме себе, поручују другима: 

Пробудите се, погледајте ваше лично здравље и ваших ближњих, предузмите нешто, 

док није касно!   

 

Обраћају се крајње забринути на све стране: Шта би са нашом здравом сељачком и 

врло виталном нацијом, која је имала високу стопу наталитета? Раније смо  били   

сељачка неразвијена држава, али здрава, и витална нација, млада, а сада  смо још 

сиромашнији, али  постадосмо и болесни , и најстарији. Ко нам ово направи? зашто? 

Шта се деси?.  

Стално истичу право на самоодбрану: Имамо право да се бранимо!. 

Не само поједине државне установе, него и многи други,  их демантују и квалификују 

њихове налазе непоузданим, или претераним. 

Ко је у праву ?  

 Ипак, чињенично стање се види из следећих званичних података, убитачност бројки и 

званичне статистике се не могу демантовати: 

- кривуље рађања и умирања су се укрстиле, у Србији више умире него ли што се рађа, 

Србија је сваке године мања за један град осредње величине.Бројке о умрлим и 

рођеним се разликују од извора до извора. Према Статистичком заводу Србије у 

прошлој години је забележен негативни природни прираштај од 38.021 становника, 

што значи да је наша земља, не рачунајући територију КиМ, у демографском смислу за 

годину дана остала без становништва величине града попут Зајечара, Кикинде или 

Сремске Митровице. Сваке године труну руине потонулих библијских градова. 

-док други, исто тако официјелни извори износе другачије, још поразније  податке.`` 

Сваке године, Србија је мања за 100.000 становника. Званична статистика је више него 

упола смањила овај број, наводећи само чињеницу да од такозване „беле куге―, нестане 

30.000 људи за годину дана. Али, права истина је више него драматична: кад се сабере 

број природних смртних случајева са бројем смрти од карцинома и других тешких 

болести, па се томе дода и број смртних случајева новорођених и застрашујући број 

прекида трудноћа, онда је лако доћи до бројке од 100.000 људских живота, и више. 

Например, упркос томе што се манипулише са тачним  бројем пунолетних грађана у 
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Србији, неке чињенице се не могу заобићи: у мају месецу 2012. године, било је тачно 

6.443.032 бирача са правом гласа. Четири године раније, број уписаних бирача са 

правом гласа у Србији, био је 6.843.327. Дакле, око триста хиљада људи мање. 

Професор Правног факулетта у Београду покојни др. Марко Младеновић, је у његовој 

књизи о белој куги доказао да је у овој земљи последњих неколико деценија отишло  

под нож ( абортуси) неколико Србија. 

-познато је и то да Србија (без КиМ) негативан природни прираштај бележи још од 

1992. На питање зашто се у Србији повећава број умрлих, др.Горан Пенев, из Центра за 

демографска истраживања Института друштвених наука каже ``Да је то пре свега 

резултат интензивног старења .Сви показатељи - упућују на то да смо једна од 

демографски најстаријих нација у Европи. Код нас је већ пуних шест деценија стопа 

фертилитета испод нивоа потребног за просту репродукцију (2,1 дете по жени), а 

последњих година она је за око трећину испод тог нивоа. Горан Пенев, каже да је мањи 

број живорођења него 2014. забележен 2013. године (64.443).. 

 

-Статистика застрашују подацима``:За само десет година, опустошена је унутрашњост 

Србије. Осим демографске катастрофе која је задесила Шумадију и Западну Србију, 

међу водећим општинама које дословно изумиру су и Гаџин Хан, Бабушница, Црна 

Трава и Босилеград на југоистоку Србије, Мајданпек, Житиште, Пландиште, Нова 

Црња и Сечањ на истоку и североистоку. Из Суботице се недељно исељава десет 

грађана. Реч је о општинама које су у једној деценији изгубиле више од 30 одсто 

становништва. Оваквих примера има широм Србије, укључујући и Западну Србију, где 

настају читаве пустиње, без живих бића и без наде да ће живота тамо поново бити. 

Градови који су још последња станишта радно способних људи, само су незнатно мање 

погођени нестанком. Тако су Крагујевац, Краљево, Чачак, Ужице, Ниш и Суботица за 

десет година изгубили преко 14 одсто становништва. Према подацима Полицијске 

управе у Чачку и Републичког завода за статистику, само у току 2013. године, град је 

напустило више од 2.000 младих људи. 

Процењује се да у Србији има око 30.000 напуштених сеоских имања и окућница. Од 

тога се барем једна четвртина налази на подручју Куршумлије, на додиру са Косовом, 

где на једном квадратном километру живи само десет становника! 

-а град Лесковац, територијално највећа општина у Србији, јер укључује још две бивше 

општине, Грделице и Вучје. ништа неће сачувати од пропадања и нестајања 130 

околних села. Оних села из којих је некада долазила радна снага, култура и традиција. 

- у око 700 сеоских насеља у Србији живи мање од по стотину становника. Тачније 

речено, 342 насеља су са мање од педесет, а 340 имају између педесет и сто 

становника. По правилу, то су места без младих, и зато се и процењује да ће за 

двадесет-тридесет година потпуно опустети. Овом броју од 700 места треба додати 

можда још око 340 оних која су на претходном попису имала 100-140 становника. 

Пошто у Србији (без Косова и Метохије) има укупно 3.428 села, то значи да је 

опстанак скоро сваког петог нашег сеоског насеља под великим знаком питања. Са 

друге стране, у данашњим селима Србије живи готово половина становништва. Од тога 

шездесет одсто њих се уопште не бави пољопривредом као основном делатношћу! 

Нестанак становништва у седамсто села довео је до тога да данас у многима од њих 

има мање становника него што их је било у 19  веку. Тужна слика тог нестајања су 

напуштене куће којих је 2002. године у селима било 36.813. Ако се овоме дода и 
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133.178 кућа које су означене као "привремено ненастањене", то значи да је у селима 

Србије око 192.000 стамбених објеката - у којима нико не живи. Лако је израчунати да 

је укупан број од 200.000 ненастањених објеката знатно повећан за десет година. 

Такође је простом математиком једноставно доћи до податка да у тим кућама недостаје 

око 800.000 људи (ако је просечно домаћинство у Србији четворочлано).  

- празно је на хиљаде обора и штала, а око 300.000 хектара ораница више нема ко да 

обрађује. Празне су куће и имања, помрли су чак и наследници. Ако их још негде и 

има, налазе се далеко од родног краја, најчешће у иностранству. У оним ретким селима 

где још има, било каквог живота, живи, чак, 260.000 неожењених мушкараца и 100.000 

неудатих жена старости до 40 година.Процене су такве да ће у наредних осам до десет 

година нестати још 1.200 села, а у више од 700 сеоских насеља већ данас има мање од 

сто становника. Процес убијања суштине српског народа, при самом је крају. Кад 

нестане села, нестаће и градова. То је узрочно-последичан процес.. 

-нестајање Србије убрзава се и исељавањем. Скоро 30.000 људи годишње напусти 

Србију у потрази за опстанком. Масовно одлазе најшколованији, радно способни и у 

најбољој животној доби. Већина њих се више никада неће вратити (осим повремених 

долазака на годишње одморе), а њихови потомци остаће асимилирани грађани у својим 

новим домовинама. 

- најупадљивије је масовно исељавање лекара и другог медицинског особља. Укупни 

трошкови школовања једног лекара у Србији коштају 130.000 долара. Током прошле 

године у Лекарску комору Србије пристигло је 940 захтева за одлазак лекара ван 

земље, од којих половина жели у Немачку. Најтеже је то што ће читава једна 

генерација најшколованијих људи отићи из Србије, јер овде, чак и ако нађу посао, не 

могу да се изборе ни за минимум својих права, нити за плату која би их задржала. У 

свим филијалама Националне службе за запошљавање, у дефицитарна занимања 

спадају гинеколози, радиолози, офтамолози, неуропсихијатри, анестезиолози… 

- у градовима, посебно међу омладином, стање никада није било црње: званично, 

Србија има више од 30 хиљада регистрованих наркомана. Незванично, тај број прелази 

140.000!  Црна статистика говори и то да је скоро 30 одсто младих људи склоно 

алкохолизму. Никада у прошлости, докле сеже колективно памћење, није било 

проституције у школама. Данас је то ноторна чињеница. 

-због беде и беспарице, поремећеног душевног здравља, хара породично насиље. 

- Србија је на дну  у Европи по квалитету здравствених услуга.. Јер, према извештају 

ЕУ, више од 90 одсто болница и амбуланти у Србији нема основна средства за рад, а 

већина њих није окречена и четврт века. Здравствени фондови су сурово опљачкани 

- Србију сврставају на чело  у Европи по смртности од карцинома плућа и бронхија., 

кардиковаскуларних обољења, дијабетиса, и других оргнских обољења 

-стање у здравству у Србији је критично, упозорава студија лондонског магазина 

Економист, у којој се између осталог наводи да је стопа смртности од рака за 40 

процената одсто већа него у земљама ЕУ, да Србија већ пет година није регистровала 

ниједан иновативни лек, као и да корупција здравствену заштиту чини све мање 

доступном. Британски стручњаци су о систему здравствене заштите у Србији, 
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поредећи га са земљама региона, закључили су да иако из буџета добија највише, више 

од 10 одсто БДП-а, резултати Србију смештају на само дно у региону. разлози за то су 

висок степен корупције и свеприсутно неформално плаћање за здравствене услуге. 

Пацијенти понеегде услуге плаћају из свог џепа, што је 37 процената од укупне 

потрошње за здравство ", Разлог је, и то што Србија нема свеобухватан и 

транспарентан систем за оцену и набавку нових технологија у здравству, понајпре 

савремених лекова. Иако најављивани, посебни уговори између РФЗО-а и 

фармацеутских компанија никад нису заживели. Колико год Н1 био упоран да од 

Републичког фонда за здравствено осигурање добије коментар, надлежни у Фонду још 

су упорнији да га не дају.Слично и у Министарству здравља, без коментара на наводе о  

корупцији у здравству, неадекватној здравственој заштити, застарелој терапији, и 

повећаној смртности од карцинома. 

-у Србији се nајвише у Eвропи  троше жестока алкохлона пића, предњачи у броју 

пушача, а најмање троши млеко, рибу, мед  и друге корисне прехранбене артикле, 

--директор Института за јавно здравље "Батут" Драган Илић указао је раније да је 

заступљеност пушења у Србији већ годинама на веома високом нивоу, што показује и 

истраживање здравља становника које је показало да заступљеност пушења код особа 

старијих од 18 година износи око 34 одсто. Председница Републичке стручне комисије 

за превенцију употребе дувана Срмена Крстев навела је да у Србији пуши око 2,3 

милиона људи, што значи да ће око 740.000 особа, пушача, превремено умрети од неке 

болести изазване употребом дувана.Крстев је изнела и податак, када је реч о 

здравственим радницима, да 29 одсто лекара пуши, као и чак 30 одсто медицинских 

сестара. 

 

- председник скупштинског Одбора за здравље и породицу проф.др Душан 

Милисављевић је изјавио јула 2016.године:`` Уколико само упоредимо податак да 

Србија има два пута већу стопу смртности за све узроке смрти, или три пута већу стопу 

смртности услед болести крви и крвних судова у односу на упоредни критеријум, јасна 

је величина проблема. Она се огледа у огромној оптерећености болестима, недостатку 

капацитета и неефикасности постојећег система здравствене заштите ", огласио се 

Милисављевић поводом Дана  здравља. 

-- психијатар др Велисава Ђотуновић из београдског Института за ментално 

здравље.каже: кад би могла да се нацрта ментална слика просечног грађанина Србије, 

уоквирили би је бес, страх, неспокој и немоћ, док би оквир испунили најразличитији 

психолошки проблеми и психијатријски поремећаји, од оних ситних па до 

најозбиљнијих који пуне менталне установе. Могло би се рећи да велики део грађана 

левитира између депресије и хистерије.Већ деценије најразличитијих промена и 

тумбања, укључујући и ратна искуства, хроничну фрустрацију због материјалне 

несигурности и транзицију на коју већина није имала адекватан одговор направиле су 

плодно тло за душевно оболевање нације. пустош. Млади немају реалну представу о 

будућности, а старији немају запослење и егзистенцију. А кад млади немају ту 

представу, онда су њихова искуства обесмишљена, а тада је одрастање и сазревање 

угрожено. Зато је велики број младих у категорији емоционално незрелих, због чега се 

касније тешко уклапају у реални живот. Код одраслих, пак, егзистенцијални проблеми 

рађају несигурност и исфункционалност и тако угрожени не могу да нађу одговоре 

кроз своје животне улоге, што би био прави пут њиховог излечења -  
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Ментална угроженост је, сматра психолог Зоран Мустеровићи, највидиљивија код 

испољавања беса и љутње, где људи почињу да губе контролу и за неке мале и небитне 

ствари. Оне су само она кап која је прелила чашу. Међутим, у међувремену су се и ти 

ресурси потрошили па су и они  "јаки" попустили на живцима и све је више оних који 

сами не могу да се изборе са овим проблемима..На двадесет година изложености 

траумама сваке врсте дошао је период транзиције,  који је тражио нове капацитете 

прилагођавања, а ми смо већ били ослабљених капацитета због претходних дешавања.  

Код неких су присутни тензије и страхови од сутрашњице, јер су промене велике и 

брзе и на њих је тешко навикнути се, док други прибегавају некој врсти отуђености у 

смислу снажног дистанцирања у односу на социјално окружење и на изворе стреса - 

каже психолог Снежана Милутиновић.  

Али нису само егзистенцијални проблеми окидачи наших психолошких проблема, већ 

"мука потиче и из уверења да нема наде, да је смисао нестао ако већ није одувек био 

измишљен и наметнут, да се ништа не може променити и да је свака иницијатива 

бесмислена  ", како је сликовито приметио професор Александар Димитријевић са 

Катедре за психологију београдског Филозофског факултета поводом Светског дана 

заштите менталног здравља 2016 године , који се јуче обележавао. Тај дан је Србија 

дочекала са око 300.000 оболелих од озбиљних менталних болести, а број оних који 

ходају улицама без дијагнозе још нико није утврдио..  

- јавни дуг Србије у августа месецу 2013. године, износио је невероватних 20,89 

милијарди евра, односно, око 63 посто Бруто друштвеног производа (БДП). Али, све то 

није довољно, па је Буџет који је изгласан последњих дана 2013, године, отворио 

могућност да се Србија и у 2014. години задужује, преко својих могућности. "Светска 

банка је, подсетићу, у 2013. одобрила 30 милиона долара кредита како би се 

ефикасност и квалитет здравственог система у Србији поправила, али резултати 

показују да тај новац није квалитетно искоришћен", наводи стручњак британског 

Економиста  Мартин Kеринг. 

С` изјавом Керинга у вези  је податак да је претходна Југославија од 1938 године све до 

1980-их година добијала од међународне заједнице огромне кредите, позајмице и 

поклоне. 

 Ова помоћ може на први поглед изгледати као гест најбоље воље према нама, 

Вероватно са том намером те богате државе и дају кредите. 

 У стварности је било, сасвим другачије. Властодршци те кредите нису трошили 

наменски, него по њиховом нахођењу и личном  интересу, који су уместо да буду 

употребљени да јачају привреду и здравство, завршавали у приватним џеповима 

властодржаца и за јачање репресивног апарата.  

 Негативни трендови су тако били укривани страним донацијама, уместо да буду 

благовремено регистровани, су све више узимали маха. Југославија (Србија) је бивала 

се више економски руинирана. 

 Исти ти који су проћердали огроман огроман новац, тврде да је на делу била западна 

ујдурма, да Велики брат, Запад , створи таквим `` данајским поклонима`` привид 
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економског бума , да буду укривени негативни трендови и да не буду благовремено 

откривени и предузете корективне мере.  

 А зашто онда те милијарде долара нису користили рационално, него су завршавали на 

њиховим личним банковним рачунима ?  

  

Да ли се то и данас догађа? Не само Мартин Керинг него и друге западне организације 

и владе упозоравају данашње властодршце Србије да добијене кредите не користе 

наменски? 

-дошло је до опорезовања опреме за новорођенчад, смањене су пензије, око 700.000 

пензионера, преко приватних извршитеља, који им узимају две трећине од ионако 

мизерних пензија, за наплату комуналног дуга, и смањио њихове, ионако сиротињске 

пензије, ударио је просветне раднике и њихове понижавајуће мале плате.  

Чују се мишљења да се тиме повећава смртност пензионера и тако  смањују буџетски 

издаци за пензије. Уједно, да се Србија по `` ескимском рецепту`` олобађа старих, 

ризнице националне мудрости. 

-само у Србији, запослене жене не смеју ни да помисле на трудноћу, јер ће изгубити 

посао, а у многим приватним фирмама морају да потпишу и „акт― да неће рађати док 

им траје уговор о раду. И страни и домаћи послодавци могу у Србији да узму радника 

„на лизинг―, да га рентирају, потроше и врате кући, као обичну ствар. И све то за 

надницу која је равна оним у најсиромашнијим афричким државама. Тренутно,  „на 

лизинг― у Србији ради око 40.000 радника, и тај број ће бити све већи, јер посла, оног 

правог, осмочасовног, са припадајућим принадлежностима, скоро да више и нема. 

- драстично је смањен квалитет здравствених услуга због сиромаштва,  и због санкција,   

рата,  распада земље, преласка на тржишне механизме, због претходне вишедеценијске 

политизације  медицине, краха институција правне државе и продора корупције.и 

криминала у  здравство. А што  се све огледа у плаћеним партиципацијама, за услуге и 

лекове, несташицама лекова и   санитетског   материјала, енергената и хране у 

болницама, немогућности праћења иновација и светских   трендова.. 

 Раширена је потхрањеност, лоше грејање у становима , лоша лична и колективна  

хигијена, лоша одећа и обућа, мање се одлази на одмор и бави спортом и  

рекреацијом.Служба Хитне помоћи нема довољно средстава за рад, Градска чистоћа  за 

одржавање  чистоће.    

 Ефикасност  рада санитарних и других  инспекција је озбиљно доведена у питање, , 

није ретко да су намирнице  нехигијенске, или да им је застарео рок употребе, 

утановљено је да храна у ресторанима такође неретко не одговара  захтевима адекватне 

хигијене, .или се понекад увозе намирнице штетне по здравље, .Грађани иду на 

прегледе   само када морају, нема више систематских обавезних прегледа, редовних 

одлазака код зубара и  очног лекара, нема превентивних медицинских анализа као 

раније.  

-страни инвеститори се устручавај да инвестирају у Србију, један од битних разлога су  

старост и изнуреност потенцијалне радне снаге 
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 3. Узроци . 

 Оваква здравствена катаклизма није настала сама од себе, производ је нечијих 

учинака.  

 а. Сиромаштво. 

 Економска криза проузрокована претходним поретком и након транзиције, и тајкунске 

пљачке нације, низак ниво  зараде која представља основу  за обрачун доприноса за 

здравствено  осигурање, су осиромашили друштво и лишили га најнеопходнијих 

средстава за функционисање овог  осигурања, ради подмиривања  основних потреба 

осигураника. Услед недостатка средстава из обавезног здравственог осигурања не 

може се обезбедити  финансирање рада јавних здравствених  установа у потребном 

обиму, што води парализи рада појединих здравствених установа..  

  

Лоше здравље грађана оптерећује буџет. Трошкови здравства су опустошили 

економију  Србије. О томе у Србији влада мук. Са таквим здравственим издацима 

буџета се  не би могле носити ни поједине богате западне државе. 

 Убрзани раст стопа морбидитета и друге поменуте пошасти су скупо коштале државу. 

А ово изнуривање државе је такорећи свакодневно екстремно повећавано притисцима 

пацијената  на  здравство, који трају већ деценијама, уземиравајући тренд слабљења 

здравља нације је регистрован још пре трећине века и раније. Србија је тонула и 

копнила, све убрзание, о чему се  није говорило на прави начин, већ осиромашена 

држава је све више тонула у живо блато, док је се батргала колико толико, да ипак 

финансира све веће трошкове здравства.  

Већ деценијама све већи број болесника  хрли ка здравственим установама, овај талас 

је се из године у годину претварао у истински цунами, који је се преливао преко наших 

болничких установа и ресурса, кадрова, капацитета, оборио их на бок, направио 

истинску пустош и парализу. 

 Са једне стране je огроман, свакодневно све већи броj болесних и унесрећених, којима 

је потребна хитна и квалитетна медицинска нега. 

 

А са друге стране, су наше здравствене установе и потенцијали  недовољни, што се 

тиче броја болница, болничких кревета, лекара и медицинског особља, опремљености 

медицинским апаратима и инструментима, што се тиче лекова, исхране, хигијене, 

финансијских средстава, болничког конфора. 

 То су два дивергентна процеса која нису како треба узета у обзир још у почетку у 

време Тита, све присутнији у власти Милошевића, после је већ било касно.  

 Једноставно, здравствени капацитети су одавно постали крајње недовољни, наше 

здравство је се загушило, истински одавно пукло, на прегледе се чека дуго, до места у 

болницама се долази тешко. А и ако се добије место у болници, болничка нега није она 

каква би требала да буде; нажалост, иако је огромна већина наших лекара стручна и 

савесна, верна Хипократовој заклетви, има их који то нису. 



3020 
 

 Здравство је одавно изгубило трку, више година уназад. И то без своје кривице. 

 

Без да је то речено јавно, то се '' мудро''крило. 

 

Држава је осиромашила изнурена свим и свачим, а нарочито трошковима '' лечења ''. 

 Зато што је се убрзано и драстично кварило здравље нације 

 Шта је још пре пар деценија, и више, све убрзаније водило у истински распад наше 

економије. 

 Врло су актуелне несташице лекова , чега је сада мање, али их има и даље.  

  Поједине болнице су без довољне опреме, Услед несташице новца медицински 

апарати у клиникама и болницама су често у квару.Немају основна средства за рад. . 

 Лекари напуштају земљу због ниских примања..  

Услед страначке политизције здравства, долазило је понегде  до тешко замисливих  

расипништава.здравствених фондова у политичке сврхе и присвајања  од  стране   

појединих политичкх странака и моћних политичара.  

 Донације из света у лековима и опреми су неретко завршавале у приватним џеповима. 

 Највећи број грађана због високих  трошкова  живота у односу на примања, не може 

да штеди за  потребе подмиривања неопходних  здравствених услуга.  

 Болесници су у појединим случајевима и околностима обавезни да плаћају услуге 

лечења. Поједине здравствене установе захтевају да  осигураник сам  обезбеди 

потребан медицински материјал и да колико толико  плати услугу. Повећане су 

партиципације и поготову када се ради о скупљим  интервенцијама и   операцијама,  

болесницима су потребна значајна средства којих они најчешће немају.  

 Повремене несташице лекова и опреме, недовољни медицинска нега, исхрана, 

хигијена, одећа и обућа, недостатак превентиве и стечене лоше навике нездравог 

живота, су само неки од  чиниоца који поспешују лоше здравље .  

 У Београду живи преко 240.000 инвалида  и имају  велике   проблеме нарочито што се 

тиче превоза и заштите.  

 Здравство опстаје  зајхваљујући пре свега пожртвовању и етичности већине  лекара.  

  б..Распад правног система  

  Још увек нема  адекватне  казне за безбројне, свеколике и свакојаке прекршиоце 

закона, те онда они бивају охрабрени у својим  аморалним поступцима на штету 

болесника  и здравља људи.  

 Познати су појединачни случајеви лекара који су нанели штету здрављу болесника, 

најчешће  не  одговарају у довољној мери.   



3021 
 

 Изостаје адекватна акција судова и полиције.   када се ради о корупцији, или опасним 

злоупотребама од стране криминализованих сегмената од којих врви Србија . 

 в.Загађење људске средине  

 Загађен ваздух, храна  и вода-су фактори који означавају значајно загађење људске 

средине.   

 г. Слабљење  етике медицинске професије.  

 У претходном периоду је дошло до масовног  и драстичног слабљења медицинске 

етике. 

 Огромна већина лекара су  савесни и у служби болесника и верни Хипократовој 

заклетви. Али  их је било  који су примали мито, било је  истинског  лешинарства и 

бизниса на штету  људског здравља, споне медицине и мафије, надрилекарства, 

свакојаких врачева и  гатара, биоенергетичара, малверзација са хуманитарном помоћи, 

политизације здравства и медицине.  

Ова појава је велика опасност за санацију наше медицине.  

 Уколико ове снаге не буду елиминисане, наставиће по старом и онемогућити  

опоравак нације.  

  Мада још увек нема поузданих званичних статистичких података о димензијама 

приватног  здравства, искуства грађана, који су све чешће  принуђени да траже 

лекарску помоћ у приватним ординацијама,  указује да је он прилично развијен и да је 

квалитет услуга у овом сектору у целини узев, можда на   далеко вишем нивоу него у 

највећем броју установа  јавног сектора..Али су њихове услуге врло скупе.  

 Власници приватних   здравствених установа потрудили су се да набаве нову и 

савремену опрему и ангажовали су  као   консултанте и сараднике најбоље стручњаке 

из  јавних здравствених установа. Али према  СЛФС   било је у приватном сектору 

неетичких рекламирања  ординација које воде трговци који не знају лекарску етику 

који   унајмљују  лекаре да раде за њих. 

 Било је  жалби на несавестан рад појединих лекара и поводом неразјашњених  

разбољевања  и смртних исхода. На челу здравствених установа су се налазили  не увек 

стручњаци него   политичари . Из чега би произилазио  непрофесионалан  рад, 

волунтаризми, лажна  обећања, вршљања политичких и племенских кланова.  

 Грађани који су увиђали, да им здравље измиче контроли. и да неко други   њима 

господари, се обраћају за помоћ свакојаким  балканским гатарама, пророчицама .  

 Однос према старим у нашим болницама често мањка у хуманости.  

  д. Стрес. 

 Медицинске еминентне научне установе истичу да је главни узрок лошег здравља  

дугогодишњи стрес. Потом наводе и друге могуће разлоге: загађење НАТО бомбама 



3022 
 

1999 године, санкције и изолацију, осиромашење, транзицију. 

 

Са оваквим врло упрошћеним  закључком се не би могло никако сложити јер 

једноставно није чињенично заснован, крајње је упрошћен, као такав је врло опасан, 

јер наводи на погрешне правце акције. 

 

Још је поразније по истину, што се закључци о здрављу заснивају на делимичним 

сазнањима, а зна се есенцијално начело сваког научно ваљаног истраживања: БОЉЕ ЈЕ 

НЕ ЗНАТИ НИШТА, НЕГО ЛИ ДЕЛИМИЧНО. 

 

Они кажу СТРЕС, и готово! Према њима, дакле нико није крив за националну 

здравствену катастрофу, крив је стрес. Скинута је одговорност, ствар се заборавља, 

гура под тепих, ништа се не предузима. 

 

Ако је тачно да је стрес унесретио здравствено Србију, а то је тако само делимично, тај 

стрес није дошао сам од себе, није пао с 'неба, неко га је направио. Добро је познато ко 

су ти који излажу већ деценијама становнике Србије неизвесности, несигурности, 

насрћу на њих, поткрадају их, пљачкају, угрожавају им масовно личну безбедност и 

имовинску сигурност, претварају им животе у свакодневну зебњу, бригу и несносан 

страх. 

 

Кривци су они који су се обогатили незаконито на њихов  рачун, мафијаши и тајкуни. 

 А они желе да пребаце одговорност на распад земље, рат, бомбардовање, санкције, 

Нато, транзицију, нагли прелазак на капитализам,  

 

Јер, упркос формалне победе демократије, није дошло до значајнијих побољшања у 

Србији, зато што нема дисконтинуитета у односу на претходну власт. Они 

криминализовани сегменти (неформални центри моћи) који су кршили људска права у 

СФРЈ, ксније у СР Југославији, потом у СЦГ, заобилазећи закон, су се снажно 

консолидовали у Републици Србији у новим условима, недовољно спречени од још од 

њих зазирући неочврсле званичне власти, повремено подржавани од блиског гео-

окружења, настављају да буду као и раније држава у држави. Ојачали деценијама, 

уместо да буду кажњени за пропаст коју су произвели, су награђени неизмерним 

богатством. Желе да овековече своју власт, своје неизмерне привилегије, да оплођују 

свој енормни иметак, да буду нови богаташи-милионери, неки и милијардери, 

свемоћни господари. 

  Једноставно, желе да буде вечито све исто као што је било раније. 

 

Дакле, ако је стрес главни кривац, наше здравство треба да делује на овом нивоу, да 

уклони стрес, да тако спасе народ.  

 А стрес се не може уклонити, докле год се не осујете они који га производе. 

 

Шта ту може да уради здравство? Потребна је помоћ државе. Добро је позната немоћ 

данашње државе, која није у стању да се обрачуна са мафијаштвом. 

 

Свемоћни тајкуни су заплашили Србију да о томе говори..Здравствени радници немају 

снаге и храбрости да упру прст у главне кривце, па престрашени се хватају стреса, и 
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бомби НАТО,  као узрочника, као што се дављеник хвата за сламку, да тако не оптуже 

виновнике, да  тако скину одговорност са себе. 

 

Закључио бих о овом узрочнику (стресу), да званична медицина није направила прави 

увид, није сагледала дубински и објективно ову материју. 

 ђ. Политизација медицине  

 Здравље је од превасходне важности  за опстанак једне нације и државе. Отуда 

интерес домаће политике за здравље, али и оних из света.  

 Суштински узрок здравствене катастрофе Србије је у сфери сложених односа и 

утицаја политике на здравље.  

 Разорне последице синергије утицаја политичких фактора на здравље  и медицину, се 

одражаваjу, како кад, и могу се лакше или теже препознати : 

 I   Шире дејствују на масовнијем, или масовном плану. 

II. На нивоу појединца, појединачни случајеви 

 I. Још један необорив доказ да је политизација медицине капитални узрок здравствене 

агоније у Србији је да званичници сами признају,  да је стрес један од главних узр 

очника.А  зна се ко је, како  и зашто тај исти стрес проузроковао. 

 Смањење пензија и социјалних давања  трудницама, и другим, је политичка одлука, 

која би могла бити од неких виђена као еугенистика, јер може имати за последицу 

пораст стопе умирања најстаријих грађана и смањење непродуктивниох уста,  чиме би 

буџет био растерећен. А  смањење социјалних давања, би се индиректно негативно 

одразило на стопу рађања. И на број инвалида и других социјалних  категорија  ( што је 

у вези са буџетом). 

 Занимљива појава у политичком животу Србије, која по својој контрадикторности 

заслужује посебну анализу,  је да баш прозападна гарнитура на власти понекад баца 

кривицу за лоше здравље нације, управо на међународну заједницу. .Поједини  `` 

мондијалист и``, званичници, као  и неформална власт Србије,  јавно оптужују САД и 

НАТО за  бомбардовања 1990-их , као главне кривце за енорман пораст канцера и 

других повезаних обољења. Што је нетачно, доказ су званичне здравствене статистике. 

Природно је да бомбардовање лоше утиче на здравље,да није здраво, али не у толикој 

мери, рак и друге могуће корелативне болести, су почеле много раније, много пре 

1999.године, о чему смо и ми писали још од краја 1970-их година. Тренд раста ових 

обољења је узлазан, много више од артитметичке прогресије, не постоји статистички 

значајна корелација између НАТО бомби и раста канцера. Они се понекад позивају и 

на изворе из Рима, да су, према њима, италијански војници који су били изложени Нато 

бомбама 1990-их година на  ратиштима на Косову, често умирали од рака. 

 Исти понекад оптужују Великог брата и Светски поредак за трговину сумњивим 

лековима, вакцинама, да трују из авиона небо Србије свакојаким отровима 
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 Уколико оптужују међународну заједницу за злу намеру према здрављу у Србији, 

зашто онда енормне кредите међународне заједнице за инвестирање у здравство, 

управо они нису наменски искористили, него према своме субјективном нахођењу? 

Упркос свега што су поједини западни политичари упозорили државне функционере  

Србије, да има корупције и ненаменске употребе здравствених кредита. 

 Рат, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  су 

несумњиво разорно деловали на здравље, али је добро познато колики је у томе био 

удео оних моћника, који су настали  хаос злоупотребили, да у вакууму опљачкају и 

злостављају неаштићене и немоћне граћане, да их претворе у тесто које могу месити по 

вољи.  

 Уместо да укажу на узрочнике, они који владају Србијом, су тако лажно и кратковидо  

пребацивали кривицу на НАТО, да би пред народом и гласачима скинули одговорност 

са себе. Чиме су олако изазвали незадовољство оних светских моћника од којих у 

много чему зависе .( Што никако није похвално за  ове `` високоумне мондијалисте`` и 

за њихову проницљивост и поимање данaшње гео-политике). 

 А за то време здравље је многима неповратно назадовало. 

 Криминализација Србије, пренета после 1992 године,  је стасала све до 2000, и до 

данашпњих дана, а не може се говорити о погодним условима за негу здравља, ако у 

здравству вршљају политички кланови. 

 Ко тргује дрогом у Србији, белим робљем, приватизује за багателу, суди неправично, 

него ли политички моћни мафијаши. 

 Ко је опљачкао здравствене фондове, трговао бебама, и људским органима, него ли 

припадници моћне здравствене мафије?   

 Ко је довео, како и  зашто, до слабљења правног поретка? Ко је крив што грађани 

Србије не могу да се адекватно лече у здравственим установама, да купују лекове, да 

живе нормалним животом?  Неко је крив што су осиромашили, ни сиромашннје земље, 

ни више милионара.  

 Ко је кривац што је неколико Србија отишло под нож гинеколога? Зашто лекари 

одлазе у стране земље?  Ко је народ душевно ослабио, гурнуо у депресију и губитак 

самопоуздања, у безнађе, такви људи нису у стању да се старају о своме здрављу.  

 Ко је присвајао енормне стране кредите, хуманитарну помоћ? Ко је крив за корупцију 

у здравству? Ко тргује вакцинама и сумњивим лековима? Ко спречава санитарне 

инспекције и судске органе да приведу правди прекршиоце? Ко спречава судове да 

приводе правди све оне који утичу на копњење здравља грађана?  

Ко и зашто гура под тепих здравствену катастрофу? Зашто поредак затвара очи пред 

пражњењем српских села? 

 За све ове пошасти је крива политика, здравство је одавно политизовано, 

инструментализовано од стране појединих бескрупулозних и аморалних властодржаца. 
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 Србија дан данас бере отровне плодове претходне погрешне политике..  

 Завођењем комунизма 1934 године извршена је политизација свих сфера укључујући и 

здравство и медицину, да тако Партија и Држава ставе  под   своју контролу здравство 

и медицину..  

Зачетак здравственог суноврата у Србији би требало тражити  од онда када су Кардељ 

и Бакарић  следећи   Титову доктрину  "да се судије не  држе закона ко пијан плота" , 

проширили ову доктрину и на медицину, лансирајући незванично, касније све више и 

кроз званична документа, да се подобност и верност  Партији уведу свугде, па и у  

медицину.  

Временом је здравство постало  све више политизовано преко политички подобних и   

стручно и морално инфериорних  лекарских кадрова, да би све ово достигло   

кулминацију  последњих тридесетак година 20 века,  када је у законе била уписана 

злогласна клаузула МПП (Морално политичка подобност, ). На кључне позиције у 

здравству и медицини су били  изабирани   чланови Партије, судски вештаци и лекари 

затворских болница су били службеници  правосуђа. На руководеће позиције у 

болницама , укључујући понегде и шефове болничарки је захтевана припадност СКЈ. 

Неподобни су били смештани по  казни   у психијатријске, болнице, где су,  као и 

понегде у затворима били  мучени ињекцијама, хладноћом, глађу, тортурисани на 

разне начине.  

 Стање се нарочито погоршало последњих десетак година до октобра 2000 године, када 

је до максимума била појачана   доктрина "непријатеља", у управним одборима 

болница су били лекари чланови ЈУЛ-а и СПС-а( још   увек   су многи тамо), који су 

били страх и трепет за "непријатеље". Они су претили  неистомишљеницима  уколико 

им падну у руке ( ако се разболе). Многи нису смели да иду у болнице, пре би да  умру   

него да падну у њихове руке.  

 Медицина и здравство и дан данас нису у довољној мери деполитизовани.  

Политизација медицине је нанела тешко процењиве штете националном здрављу.  

 Последице и бројке тек треба да буду процењене уз примену научног метода..А то је 

отежано због тешкоћа установљавања корелације између наведених узрочника лошег 

здравља и последица по  национално здравље. Али се то може превазићи.. 

 II..Добро је познато колика опасност прети свакој земљи од евентуалне недозвољене 

употребе хемијског и биолошког  оружја. Ови опасни материјали су врло бројни, 

технологија производње је отишла врло далеко, људски живот и здравље се данас могу 

оштетити   на такорећи безброј начина, а без традиционалног пуцња из ватреног 

оружја.  

 Постоје врло бројна крајње опасна и софистикована средства да се инидивидуи, или 

већим   скупинама, ;читавим нацијама, или расама,  нанесе штета  здрављу.   

 Они који поседују оваква оружја поседују огромну моћ владања судбинама људи, 

њиховим здрављем и животима. : 
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 Средства за тихе ликвидације. Сајтови. 

 http://www.apisgroup.org/article.html?id=324 ;Tajne sluzbe Velike Britanije 

http://www.apisgroup.org/pr.html?id=43 ; Kako CIA ubija 

http://www.apisgroup.org/article.html?id=38 ;Treci metak 

http://www.apisgroup.org/trecimetak ;- Bivsi ruski obavestajac otrovan u Londonu-

http://www.apisgroup.org/article.html?id=3372 ;- Hapsenje Skaramele ce mozda osvetliti 

ubistvo 

.Litvinjenka;http://www.rian.ru/defense_safety/investigations/20061223/47704929.html - 

VOS i UDBA nisu isto (Od Jalte do Malte) http://www.apisgroup.org/vosiudba  

 Када се говори о појединачним случајевма злоупотреба са здрављем, или о  мањем 

броју, где је очигледан узрочник, могло би се говорити о политичким убиствима.  

Када се спомене политичко убиство, у Србији се пре свега мисли на убиства ватреним 

оружјем, пуцњем, физичким насиљем, а последњих година се одомаћио израз `` 

намештене саобраћајке``. 

Из различитих извора се све чешће лансирају тврдње да су присутне злоупотребе са 

здрављем.појединаца.. 

Даље ће бити дати документовани докази и сведоци  за овакву тврдњу..  

После победе демократије 1992 године и у 2000 години, очекивало се да ће доћи до 

значајних промена и у овој   области. што се уопште није десило у довољној мери. 

Стари кадрови и превазиђена  схватања  су дубоко уврежени и снажно се одупиру 

променама, да би тако сачували своје позиције и   привилегије.  

Криминалци и мафија нису никако демонтирани, они постоје и даље, и чине 

неформалну власт која је држава у држави.  

 После рушевина комунизма остали су не само беда, смрт, болештине,  распад земље, 

пропаст  нације и државе, него и огромна мржња, неизмерне лоше процене.  

Комунизам је перфидно и врло опасно позавађао локалне народе, и саме Србе 

међусобно. Довео   је једне насилно на власт,  њима дао имовину развлашћених, новац, 

куће, земљу. Већину политички обесправио, завео клицу сумњичења, лоших процена,  

хајки,.претворио у непријатеље,  жртве. Подстакао привилегије, самовлашће, , 

непотизме ,трибализме,   нероне, фараоне.  

 Србија сада жање опаке плодове мржње. Није у стању да превазиђе преостале нагазне 

, касетне мине, замке, а оне су свугде. 

 Постоји огроман комуникациони јаз, неразумевање, између оних ―којима је  добро" и 

оних"који су сиромашни или страдалници".  

 У земљи  се води истински тињајући грађански  рат између  различитих, понекад до 

усијања разјарених  скупина, сегмената, Старог ( развлашћених) и Новог, између 

Националиста и Мондијалиста, оних који су за НАТО, или ЕУ и који НИСУ, 

РУСОФИЛА и СИМПАТИЗЕРА НАТО, ИМУЋНИХ и ВЕЋИНЕ СИРОМАШНИХ, 

Реформатора и Конзервативаца, Левичара и Десничара, Партизана и Четника, Радикала 

http://www.apisgroup.org/article.html?id=325
http://www.apisgroup.org/pr.html?id=53
http://www.apisgroup.org/article.html?id=38
http://www.apisgroup.org/trecimetak
http://www.apisgroup.org/article.html?id=3472
http://www.rian.ru/defense_safety/investigations/20061224/57705929.html
http://www.apisgroup.org/vosiudba
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и Демократа, Легалиста и оних који то нису, Националиста и Европљана,  оних за  

Јединствену државу и Сепаратиста, Монархиста и Републиканаца,  појединих 

политичких странака, невладиних организација, националних и верских групација, 

регија, кланова моћних појединаца, гангова криминалаца, итд.  

 Нација је наследила политичку крајњу острашћеност, царују лоше процене, 

нетолеранција, мржња, деструктивне емоције. Нација је дубоко подељена и позавађана.  

 Divider et impera. 

 Што све погодује истинским обрачунима, суровим осветама.. 

 Magnum crimen.  

 Читави сегменти становништва нестају 

Занимљива је за анализу Фестингерова Коњитивна дисонанца ( нова сазнања доводе до 

измена ставова). Што се запажа све више међу младим политичким кадровима у 

Парламенту, али и у Влади А.Вучића, има све више образованих интелигентних и 

обавештених,  који су склони да са новим сазнањима испољавају флексибилност.у 

односу на тегобе грађана. 

  Нарочито је ова појава значајна када се ради о кадровима у неформалним структурама 

власти. Они старији окошталих склеротизираних менталних склопова, уз њих су и `` 

млади вуци``жељни лаког и брзог плена, су одбојни на било какво другачије поимање 

стварности, од оне у којој егзистирају одувек, њих нимало не интересују туђа 

страдања, чак  масовна, као ова која се овде описују, газе бескрупулозна преко лешева., 

 Ипак, врло позитиван наговештај је да се у овој неформалној власти  диференцирају 

они одмеренији, разумнији, који су стекли не само нова сазнања о природи друшва у 

коме егзистирају, чије стање духа се мења, спремни су да се заложе да народу ублаже 

тегобе. 

 Врло је охрабрујуће да међународна заједница почиње све више да уважава 

``експерте`, на уштрб `` фундаменталистички настројених ``екстремиста`` 

  А има оних моћних, импулсивних и спремних зачас да се обрачунају.  

 Пошто нема адекватне заштите судства и полиције, настају самовлашће и криминал. 

 Они заслепљени не бирају стредства, за њих су судбине, здравље и животи грађана 

виђени искључиво кроз призму остварења њихових личних амбиција и банковних 

рачуна. 

 Дакле , имају отуда врло  снажну потребу да спрече  казне свакога онога ко им се 

супротставља, да га заплаше, казне, или лише здравља, живота, да га  ране, убију, да му 

угрозе здравствени интегритет. 

 Острашћени криминалци не бирају средства. Предњаче психопате сниженог прага 

толеранције и коефицијента интелигенције.Они се не либе обрачуна, брзо  импулсивно 
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процењују, а имају значајне позиције у неформалној власти коју званична власт није у 

стању да демонтира. 

 Многи од њих сањају о савршеном злочину. Ни лук јео, ни лук мирисао. 

 Ето медицине њима.А они су често били у структурама претходне власти где су добро 

испекли занат. 

Овакви разорни упливи на здравље појединаца, с` обзиром да су тешко доказљиви и 

препознатљиви, би се могли сврстати у савршен злочин. Људи се разбољевају, или 

умиру,  а да јединка ,или њени блиски, или лекари, никад  не установе дубинске 

узрочнике.  

Управо због овакве природе, бивају погодни онима којима као такви одговарају.ѕа 

њихове потребе и сврхе. 

 Зашто би се мафијаши обрачунавали  са њима непожељним (али не само  они, него и 

други криминализовани сегменти, све до усамљених неорганизованих појединаца ), уз 

употребу пуцња, (а знамо да су и аранжиране саобраћајке одавно проваљене), који 

привлачи изузетну пажњу, повлачи за собом ургентну истрагу, лако се докажу?  

 Мафијашки сегменти  у међусобним сукобима, ради остварења циља- могу прибећи 

много ефикаснијем виду обрачуна, хемијским и  биохемијским средствима, отровима, 

то је злочин који је такорећи практично недоказљив. Да се тако обрачунају брзо, 

дискретно,  непрепознатљиво, јефтино. Зашто то не би чинили? Зашто не би посегли за 

медицинским стредствима, јер су она лако применљива, јефтина, нема доказа, деси се 

савршен злочин .  

 Ко данас у Србији стручно проверава узроке разбољевања , или смрти  болесника?  

 А ако то чине пуцњем, или саобраћајком,  јавност бурно реагује, то се релативно лако 

открије, то их одаје.  

 Савршен злочин није данас тешко остварити. А о њему  данас збуњена и слеђена 

Србија ћути као заливена, уместо да га стави што пре на дневни ред. Зна да тога има, 

али није у довољној мери свесна параметара тога зла , ко, колико, како, чиме?  

 Преплашени, или плаћени саботери, арлаучу на сав глас:'' То се не може доказати, то 

говоре они неозбиљни, шарлатани који претерују, које нико жив не ферма ни за шта, 

будале, параноичари, батали то''.  

 Чиме охрабрују починиоце, намерно или из незнања.  

Не заносимо се неком наводном моралношћу, мафијаши немају  ни душе, ни морала, 

ни сажаљења, психопате немају моћ емпатије ( стављања на туђе место), њих само 

интересује плен.  

 Према енциклопедијама:  ``Убиство је у најширем смислу свако људско дело које за 

непосредну последицу има нечију смрт. То лишење живота другог лица може бити 

извршено различитим делатностима, на различите начине и употребом различитих 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82
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средстава. Објекат кривичног дела убиства јесте човек, односно живо људско 

биће.Радња кривичног дела убиства је свака она делатност која је објективно подобна 

да проузрокује смрт човека .Битно за утврђивање кривичног дела убиства јесте 

постојање узрочне везе између повреде и смрти``.  

 Убиство или рањавање, разарање здравља се могу произвести прибегавајући 

медицинским злоупотребама.:  

 -Тајна полиција Русије је својевремено одједном отровала гасом велики број 

чеченских терориста на представи у московском позоришту, чувена афера ``Московски 

театар``. 

-бивши руски обавештајац Литвињенко је отрован у Лондону - 

http://cns.miis.edu/research/cbw/ ; 

-САД су заратиле са Ираком, наводно због стављања под контролу ирачких постројења 

за производњу оваквих отрова.  

    -између обавештајних служби појединих државa се води истински рат медицинским 

средствима, у прилогу напред су сајтови на којима се то подробно описује: 

-Доказане су злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе у претходном 

периоду, мучења медицинским средствима пацијената у психијатријским установама, 

против чега су, између осталих дигли глас САНУ, УКС-Kaznena psihijatrija-ko je  ovde 

lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 

-крађа  беба,и трговина људским органима су доказани 

-као и  преписивању цитостатика деци ради зараде 

-зар данашња недовољно спречена трговина дрогом, није масовно тровање наше деце и 

омладине? 

-према својевременим Извештајима АИ, Лондон, агенти СДБ СФРЈ су 70-их година 

отровали више југословенских политичких емиграната у Западној Европи, неколицина 

је умрла, ови агенти тровачи су били похватани и осуђени од тамошњих судова (сада 

се зна да су тада тајне службе ових западних земаља сарађивале са Титовим 

обавештајцима убицама).  

-а зна се да су те злоупотребе почињавали и у Југославији. Овакве злоупотребе, дубоко 

деценијски уврежене навике, су настављене и након 1990-их, и после 2000 године, све 

до данас. 

--врло велики број грађана се жали на злоупотребе са њиховим здрављем, од академика 

до радника и сељака, подноси тужбе, да наведем само неке од њих: један од најумнијих 

Срба Др.Марко Младеновић, професор Правног факултета; академик Никола 

Милошевић тврди да су га погрешно лечили, намерно уништили; др.Миша 

Ђурић,председник Синдиката пензионера Независност,  Десимир Вујинић, пуковник 

ЈНА у пензији, др.Жарко Гавриловић; протојереј, председник Српске Свет осавске 

Странке,  професор др. Мирољуб Којовић; инг Ранко Миловановић-председник 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82
http://cns.miis.edu/research/cbw/
http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
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Странке економског напретка; Раде Мићић, уредник часописа Држава; Милутин 

Станковић, издавач из Београда; Зоран Димитријевић, бизнисмен из Гроцке, 

инг.Момчило Опарница, др. Новица Расулић,  Никола Фукс, Батрић Јовановић, инг 

Млађа Димитријевић, др.Обрен Цицовић, писац Коста Димитријевић, Др.Бранислав 

Павловић, Лилијана Шенк, итд. 

-сетимо се сличних вести у штампи: давање ињекције Веруловићу, телефонски 

разговор лекара рањеног Ђинђића са убицама, убод ињекцијом сестре Ђинђића на 

јавном месту, мучења у болници медицином Вука и Данице Драшковић, ускраћивање 

медицинске помоћи рањеним демонстрантима, постављање од М..Марковић у Управне 

одборе болница јуловаца, до данашњих дана насилни смештаји нормалних људи у 

луднице. 

- забринута СРС се својевремено обраћала јавности, обавештавајући да се за време 

избора користе спрејови, или гасирају просторије, где се налазе поједини чланови 

изборних комисија, без њиховог знања, да тако буду деконцентрисани у своме раду. 

-према појединим медијима мафијаши су жртве пљачки мучили приручним апаратом 

за електрошокове, које су изнели из затвора (којима су раније у затворима мучили 

наводне непријатеље). 

--медији су обзнанила серију неразјашњених умирања, жута штампа повремено 

обзнани да је неко некога отровао.  

-припадници Земунског клана су лансирали оптужбе једни против других, да су били 

тровани у међусобним обрачунима. А шта су онда могли чинити, или шта чине данас 

незаштићеним грађанима? 

-публицисткиња Валентина Шекарић саопштава у њеном тексту ДРОГА ЗА 

СИЛОВАЊЕ ( '' дате рапе друг '' Флунитразепам, Гамахидроксибутрична киселина, 

Кетамин), на широко заступљену употребу дроге за противвољно навођење жене на 

прихватање сексуалног односа, кроз стављање у пиће, или гасирањем просторија.  

-може се са правом запитати: ''  

 -медија су у неколико наврата пренела, да су били похапшени криминалци, који су по 

возовима и у парковима спрејом успављивали жртве, а онда им крали новац ( неке од 

жртава су умрле). 

- А шта тек онда раде моћни мафијаши '' ?. Да ли су обезбеђења проваљених банака, 

пошта, и тд, тако успорена, зато што су претходно спрејовима, соковима, цигаретама, 

или на неки други начин, доведена у стање поспаности? 

-а шта рећи о повременом јавном тровању гасом читавог града Панчева 

     Нема више идеолошке политизације онакве каква је била раније, него се ради о 

повезивању развлашћених, или пак група и кланова, зарад личних професионалних и 

економских интереса, ћара, остварења интереса појединих организација, политичких 

странака, удружења..  

 И дан данас масовно грађани имају страх од болница и лекара, иду њима само када 

морају. 

 е. Разно.  
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 У овоме смислу на слабљење здравља нације делује ментално стање,  изнурени , 

депресивни и обесхрабрени грађани, у дубокој кризи идентитета, поврх свега 

осиромашени, немају снаге да се брину о себи, о своме здрављу..    

 Најважнији   ресурс једне нације су њени људи., а данас је овај највиталнији ресурс у 

Србији драстично угрожен, осиромашен, ојађен,  остарео, изнурен.  

 Дошло је до одлива мозгова.  

 Уважавање људских ресурса је створило неизмерно богатство.и снажно повукло 

човечанство напред,  у прогрес, у свим областима, и у космос. Западна Европа је 

створила поредак који ствара чудесну продуктивност. Овај систем ослобађа умове  

стимулише најамбициозбније људе да граде , иновирају, стварају, у нове изуме, и  да 

на тај начин унапређују благостање и срећу свих људи. 

 Зашто ово вреди предочити? Да се тако потсети како се код нас односи према 

људским ресурсима, и да смо заправо због тога сада пред провалијом.   

 Страни инвеститори и због овога избегавају Србију, радна снага је остарила и 

изнурена. 

 Болесне  не само да треба лечити, што ствара огромне трошкове, него изнурени и 

смањене виталности појединци не могу ваљано да привређују , нити да бране државу, 

да се расплођавају. Ко ће данас да ради полетно, када је већина изнурена, у 

проблемима, честа су боловања, абсентизми, многа предузећа су у правом смислу речи 

парализована. 

 Претходна Југославија, потом Србија, су запливале дављенички беспомоћне у овој 

здравственој каљузи још поодавно, а то није регистровано на прави начин, нису 

предузете корекције, у овој области треба тражити један од најважнијих узрока 

банкротства наше економије. 

 

Данас у Србији влада истинско расуло у појединим болницама и клиникама. 

 

ПРАВО НА КВАЛИТЕТНО ЛЕЧЕЊЕ ПОНАЈВИШЕ ИМАЈУ САМО имућни! 

 

Нису давна времена када су оне који су тврдили да је опасно угрожено национално 

здравље били проглашавани параноичарима.  

 Данас пробуђена Србија то колико толико ипак  увиђа.  

 Али није у стању да ту нову свест преточи у пакет мера да се спсе од копњења.  

 Да је се тако поступило  раније, Србија би била спашена..      

 Још није касно.      

 Острашћени криминалци имају своја интимна оправдања за то: грађани без 

виталности им се не мог супротставити у нелегалним багателним приватизацијама, 
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пљачки, крађама, не могу их одбацити, сменити, тражити лустрацију, оптужити, не 

могу захтевати повраћај имовине, да буду рехабилитовани, обештећени.  

Има и бескрајно бескрупулозних, кажу: Баш ме брига, боли ме к...нека поцркају.  

 Желе да све остане вечито овако, нетакнут STATUS QUO..  

 Они дестабилизују државу, њима одговара продужени хаос , у мутном се лови.  

  Код ових рушитеља се не ради само о себичности  и неморалности, проблем је много 

сложенији, они погрешно процењују стварност. Тако чинећи руше Србију , а они тога 

нису довољн свесни, или за то налазе логички неоснована оправдања. Њихови 

поступци су лишени логике, изопачени су и погрешни.. А упркос поразних чињеница, 

они су дубоко убеђени да су мудри бизнисмени, новопечени  капиталисти који су 

богатство стекли својим радом и способношћу. 

 Узнемирени људи се питају: откуд онда такве особе тако високо позициониране? Ко 

их подржава? питају се они. 

 Други пак сумњају, да је тај неко гео-окружење, Косово, да они споља утичу преко 

распамећених, не да би тако њима угодили како неки од њих наивно умишљају, него да 

их злоупотребе да стври у Србији подешавају онако како то њима одговара 

 Огромну корист имају и страна и домаћа фармацеутска индустрија, и српска 

медицинска мафија, која је најгора од свих. 

 Нажалост, наше елите ни овога пута не реагују како треба. Уместо енергичних мера, 

Србија руминира и цинцулира, заборавља се да је здравље најважније од свега, изнурен 

народ је тихо онеспособљена жива војна и привредна сила. 

 Нико од надлежних државних и професионалних органа и инстанци није ову трагедију 

обелоданио на један стручно валидан начин, нису прецизно установљени узроци, и 

нису предузети кораци да се овај застрашујући у црно обучен  поход на већину 

породица у Србији предупреди.  

 Скрећемо пажњу државним функционерима и онима на истакнутим друштвеним 

позицијама, да су они срачунато и злонамерно донекле поштеђени ( ''Чувајмо се 

Данајаца  када нам и поклоне доносе''), пре свега , су недовољно информисани, истина 

се од њих лукаво укрива, ''да се Власи не досете''.  

 Те су отуда лукаво пасивизирани. А сутра ће доћи ред и на њих. А тада може бити 

касно. 

 Тајкуни ликују, јавно грме да су сналажљиви, да су најспособнији, да су они јаки ген 

који је преживео пакао транзиције, да су из њега изашли као победници најјачи и 

најумнији, они јавно иступају са тезом да у бизнису нема морала, да су први милион 

украли и у Америци пре двесто година, што не би онда и они, да они запошљавају 

Србију, да инвестирају, итд. А уствари руше Србију и њену економију. А сутра када не 

буду имали заштиту своје јаке државе, коју они данас слабе и руше, страни мафијаши 

ће им немилосрдно отети незаконито стечено богатство. 
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 Примитивни извршиоци, то су они обријани што носе дуге цеви са пригушивачима, , 

''експерти владавине без знања грађана'', они бучу из све снаге да тако треба, да 

другачије не може бити, да су они '' узвишени'', '' изабрани'', да им је наређено да тако 

чине, да морају јер су уцењени.  

 А у пракси се острашћени и распамећени изживљавају над незаштићеним грађанима, и 

енормно се богате.   

Србија убрзано копни, ако се  црна злокобна дама која подмукло као невидљиви 

снајпериста јуриша на Србију  не заустави, сваки дан ће охрабрена све немилосрдннје 

односити у својим канџама све више  наших највреднијих суграђана, и не само њих, не 

само оних старих, него и средовечних, па и млађих. 

  Њена мета нису појединци, некакви политички неподобни, не , никако, њена мета је 

цео народ.  

 И мањине страдају, ништа мање, али као колатерална штета. 

 Данас у Србији бити болестан је понекад највећа казна, или пут за мртвачницу 

Србија се може спасити једино ако се се заведе стриктно поштовање закона, ако 

заживи правна држава, ако профункционишу полиција и државни апарат. 

 На држави Србији је да покуша у последњем минуту националне трагедије да спасе 

наш народ од свеопште погибељи.  

 3. ЗАКЉУЧАК  

 У Србији је од 1934 године почињен геноцид. Демографи и статистичари се слажу да у 

Србији постоје рупе које су прогутале читаве демографске  и статитичке сегменте 

становништва.  

 Они тек треба да прецизним бројкама искажу колики су губици у људству у овом 

временском периоду, по сваком демографском сегменту, и колико би било становника 

у данашњој Србији да тих губитака није било?   

 Према енциклопедијама, геноцид  је: 

 - међународни злочин намерног комплетно или делимичног уништавања националних, 

етничких, расних и религијских група 

- чији је циљ физичко истребљење. 

-мотиви за вршење геноцида су жеља за пљачком и поробљивање, расна национална и 

верска мржња и предрасуде.  

- Резолуција бр. 96 Генералне скупштине ОУН од 02. КСИИ 1936. осудила је геноцид 

као међународни злочин, .Конвенција је једногласно примљена Резолуцијом Генералне 

скупштине ОУН децембра 1938. У њој се Геноцид  осуђује као дело извршено у намери 

да се у целости или делимично уништи нека национална, етничка, расна или 

религијска група (убиство чланова групе; тешка повреда њиховог физичког или 



3034 
 

друштвеног интегритета; намерно подвргавање животним условима који су срачунати 

на потпуно или делимично физичко уништење; мере за спречавање порођаја 

унутрашње групе; принудно одвајање деце из групе). 

-геноцид постоји без обзира на број жртава, ако су ова дела извршена у намери 

уништења припадника одређених група.  

- СФРЈ се заузимала за међународно дефинисање геноцида и за што обухатнију 

Конвенцију за спречавање и кажњавање свих његових видова, и међу првима је 

ратификовала без резерви (1940). У кривични законик унела је све што је у Конвенцији 

битно, с тим да је казна за геноцидна дела строги затвор од најмање 4 година или 

смртна казна.  

 У међународном праву и јавности су прихваћени геноциди над Србима у Другом 

светском рату , у Јасеновцу где су страдали заједно са Јеврејима и Ромима. Јеврејска 

заједница је потврдила да је НДХх извршила геноцид над Јеврејима, Србима  и 

Ромима. 

Поједини домаћи и страни извори у геноцид над Србима сврставају ратне губитке у 

Другом и Првом светском рату, етничко чишћење Крајине и Славоније, страдања у 

Хрватској и Босни и Херцеговини 1990-их година,  (Али, треба истаћи и да поједини 

други народи из састава бивше Југославије заузимају слична становишта.). 

  

 Покојни професор Правног факултета Марко Младеновић, доктор правних наука, 

писац око шездесет књига, добитник бројних домаћих и страних признања, председник 

Удружења ОПСТАНАК, један од најумнијих Срба свога времена, који је на ову тему 

последњих година написао неколико врло запажених књига,доказује  да су Срби били 

жртве геноцида у два претходна светска рата. У Првом светском рату око 1,900.000 

жртава а у Другом је процењен број жртава на око 1,700.000, већином Срба, од тога око 

600.000 у Јасеновцу. `` 

 У својим истраживањима професор Младеновић је дошао до закључка ``да је у 

последњих сто година више од четири милиона Срба страдало у осам ослободилачких 

ратова. Према прорачунима демографа требало је да данас Срба буде 27 милиона а у 

Матици их има само скоро 7  милиона а, за 24 година ће их бити 3,800.000. Срби су 

један до најстаријих народа на свету, у првих десет по старости. Остарели народи су 

богати народи, а Срби су и сиромашни и стари.`` 

 Професор Младеновић даље тврди да су Срби претрпели геноцид и за време 

владавине тоталитарног комунистичког поретка у Југославији и Србији заведеног 

после Другог светског рата, тада је тек мрачни тирански поредак Србе довео до 

инвалидитета, да су Срби данас такав пример нестајања једног народа какав није 

забележен у новијој историји човечанства.  

 Да је у  Србији почињен геноцид од 1934 године, доказ су испуњени критеријуми из 

дефиниције ОУН: 

 -да је циљ физичко истребљење, овога пута  Срба 

- комплетно или делимичног уништавања већинског становништва- Срба, путем 

тешких повреда њиховог физичког или друштвеног интегритета; намерног 
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подвргавања животним и здравственим условима који су срачунати на потпуно или 

делимично физичко уништење; мерама за спречавање порођаја слабљењем здравља, 

разбијањем породица и бракова, итд. 

-мотиви за вршење геноцида над Србима у овом периоду су заједно: жеља за пљачком 

и поробљивање, у дубини  умишљаја злочина скрива се  расна национална и верска 

мржња и предрасуде . 

-геноцид постоји без обзира на број жртава, ако су ова дела извршена у намери 

уништења припадника одређених група., јер је на делу очигледна намера уништења 

већинског народа.Србије. 

 Овде се не ради о међународном злочину, како то предвиђа Конвенција ОУН, није 

било рата, нити стране окупације,  дакле злочини формално нису били почињени од 

међународног фактора, него од домаћег поретка у Србији, односно Југославији.  

 Што уноси посебну збрку када  се ради о геноциду, за  разлику од осталих геноцида 

који  су били почињени од непријатеља у време ратова. Страдање  цивилног 

становништва се у овоме контексту десило у мирнодопским условима.  

Разликује се од претходних злочина и по томе што није почињен видљивим ратним 

дејствима непријатеља, него је последица недовољно препознатљивих и регистрованих 

претходно наведених фактора.проистеклих од домаћих власти у Србији..  

 Дакле, ови геноцидни поступци према Србима су се одиграли у њиховој држави, у 

Југославији и Србији.  

 Још једна особеност почињеног геноцида над Србима у Југославији и Србији, који је 

спроведен од 1934 године,  је да је страдао већински народ, Срби, а  у теорији, а тако се 

дешавало и  у пракси, страдао би по правилу од већинског  мањински народ.  

 ( Истини за вољу, комунистички монструм је направио демонски ујед и на телу других 

народа , не само Срба). 

Природно се намеће питање: Како и зашто би једна држава унесрећивала сопствени 

народ?:  

Бухарин, властодржац СССР-а је дао познату изјаву: `` Ми системтски уништавамо 

милионе невиних бића, жене и децу``.  

 Хтео је да каже да такве масовне лквидације невиних људи имају своје витално 

оправдање по совјетску државу. 

 Често је цитирана у овме смислу  Стаљинова мисао: Смрт једног човека је трагедија, а 

смрт милиона статистика``  

 Све је више научника који хладне главе, без страха, анализирају узроке трагедије 

Србије и Срба, , који при том употребљавају реч  ГЕНОЦИД, и то поткрепљују 

аргументима. 
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У својим истраживањима професор Младеновић је дошао до закључка `` Срби су се у 

Матици смањили од последњег пописа за 20%, Албанци су се увећали за 700%. ". 

Према његовим проценама у расејању живи више од четири милиона Срба, према 

попису из 2002 године у Србији живи свега 6,212.000 Срба, предочава запањујуће 

лошу демографску слику Републике Српске и Србије, а и Црној Гори се по овом 

питању црно пише. Већ почетком 60-их година прошлог века мења се етнички однос у 

Босни и Херцеговини, Муслиманско становништво постаје бројније од Православног. 

Према званичним подацима од почетка 20 века до данас Турци су се увећали за 300%, 

Румуни за 34%, Бугари за 38%, Албанци за 700%, Грци за 34%, само се број Срба 

смањио за 10%. Унутар СРЈ од 1981 до 1991 године, Шиптари су се увећали за 28,4%, 

Роми за 26,3%, Муслимани за 16,4%, а Срби само за 3,2% али од тада до данас број 

Срба се смањује . Србија губи територије ратове, Срби су изгнани из Крајине, из 

половине Босне и Херцеговине, може дефинитивно  изгубити Косово, дошло је до 

отцепљења Црне Горе, а могу се затим отцепити и Санџак и Војводине, може доћи чак 

до грађанског рата-он тврди. Научници упозоравају да ако се не предузму радикалне 

мере Србима дугорочно гледано прети изумирање, а ако се ништа не предузме они би 

за две деценије могли постати мањина у Србији, кроз 40 година Срби би могли бити у 

Србији у енклавама.`` 

Што се тиче Косова предочава званичне статистичке податке: ``Према попису из 1939 

годне Албанаца је на Косову било 33%, сада их је близу 90% .Већ 1938 годне 

захваљујући окупатору (120.000 протераних Срба са Косова, и 120.000 досељених 

Албанаца из Албаније у српске куће и њихова имања) било је већ Албанаца 48% Тако 

је поремећен предратни однос када су Срби били већина. Овај однос се све више 

погоршавао из године у годину јер је поредак забранио Србима да се враћају на 

Косово, спроводио је политику насељавања Албанаца из Албаније, није штитио српско 

мањинско становништво од терора већинских Албанаца, у име неке велике мудре 

дугорочне политике је годинама потстицали исељавање Срба ван Косова. Чак ако 

Косово и остане у Србији, сва српска и црногорска деца већ сада су мањина у Србији, 

петина Албанаца са Косова рађа више од половине деце у Србији. Од 1999 године са 

југа Србије се отселили 34.000 Срба, одлазе и из Санџака, исељавања се настављају. 

Срби су се у Матици смањили од последњег пописа за 20%, Албанци су се увећали 

енормно. Данас је присуство Срба на Косову скоро симболично. 

 Почетком 90-их година прошлог века је дошло до распада земље, ратова, губитака `` 

  

Према професору Младеновићу и другим ауторима, овакво поразно стање по Србе, 

није случајно, траје деценијама, много дуже, било је подмукло подстицано погрешним 

концептима за време комунизма, што је имало за последицу  изнутрашње слабљење, 

распад земље, ратове, изгон Срба, комадања њихових територија, са тенденцијом 

елиминисања са ових простора.  

 Професор Младеновић и други аутори објашњавају како је све ово настало, под 

дејством више узрока, насталих погрешним капиталним  политичким одлукама 

српских комунистичких властодржаца  ( али и других националности), које су имале  

разорне пследице на свим нивоима.  

 Погодна је за ову сврху анализа појма "субверзија", који би се могао схватити као 

"тајно свргнуће", стање свргавања, обарање неког режима, уставног поретка, државе, 

слабљење народа. Субверзија је уствари калеидоскоп врло различитих значења и 

перспектива. Субверзија је  подмукао напад на власт и доминантну културу. Истинска 
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субверзија је врло суптилна, тј. може се јавити у врло суптилним формама, али које 

могу бити неупоредиво опасније од отвореног бруталног тероризма.То су нпр: 

настанак и ширење корупције, разарање правног система, система образовања, 

здравства, породичних односа, међуљудских односа, изворне народне музике, 

обезвређивање политичких страначких избора, имиџа политичара, развијање презира 

према сопственом народу, слабљење војске, полиције, ширење свакојаких патологија, 

морбидних појава, стварање сиромаштва, слабљење здравља, слабљење економије, 

потстицање младих да иду ван земље, и слично.  

 Овако на неки начин у данашњој Србији многи иницирамо теорију завере.и Великог 

брата. 

  Док је тероризам конзервативан, отворено бруталан, наиван, субверзија је перфидна, 

суптилна. Утолико је опаснија. 

 Режим који је био заведен 1934 године се под оваквим субверзивним упливима 

погрешно оријентисао и процењивао, доносио прегрејане капиталне одлуке, завео 

тиранију и безакоње, пљачке, непотизам и трибализма, завео је нерад, корупцију, 

привилегије, расипништва, позавађао грађане по класној и политичкој основи, 

позавађао нације међусобно, растурио морал , културу, породице, срушио образовни 

систем, судство, све институције друштва. Стицајем коинциденција и околности у 

почетку је био постигнут напредак, чему су допринели и врло значајни страни кредити, 

који су били трошени несврсисходно, супротно упутствима страних донатора, што  је 

само замаглило ствари. А што је био стимуланс поретку који су чиниле махом 

недорасле особе да настави у погрешном правцу..Јер се правдао, и био је убеђен да је 

на добром путу, јер су резултати били видљиви. То је био само привид, који је имао за 

последицу да грешке узму маха, да поредак усмери у погрешном смеру. 

  

Слабљење је обављено изнутра, преко погрешног разорног друштвеног концепта, који 

је створио криминал у оквиру државе. 

 Што је имало  за последицу  старење, лоше здравље, драстично слабљење виталности, 

све веће раширености дроге, алкохолизма, ендемски се шире болештине, 

хомосекасуалност, инцест, проституција, правни систем не функционише није у стању 

да сузбије корупцију и криминал , мафију, поремећени међуљудски односи, одлазак 

младих из земље, миграције из села у град, рушење села, принудне сеобе у грађанским 

ратовима, однос међународне заједнице, сурове санкције, бомбардовање , настало 

сиромаштво, итд. Позната штетна-погрешна политика према Косову у време 

комунизма је допринела мењању етничке структуре на штету Срба.- што се изражавало 

као: ниска стопа наталитета, абортуси, распад породице, продужени целибат, енормна 

стопа развода, претерана либерализација сексуалних односа, разорно дејство 

порнографије преко медија, хедонизација , еротизацијом, лоше законодавство државна 

политика у овој области, политизација породице, поремећени полни односи, погрешан 

феминизам уместо правог, савремени живот, запосленост жена, миграције из села у 

град. Албанци и Бошњаци су се заштититили канонима Мухамеданство и своје жене 

задржали у окриљу породице и деце, док се православна породица нашла затечена, 

лако открила пошасти своје ранљиве стране, и постала лак плен. На овакав начин им је 

ослабљена или разбијена православна породица, наталитет, Мухамеданци су се 

показали лукавији.. Они отворено кажу да су победили Србе на секс``. 
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``Добро је познато да су многи на овај разорни подмукли тренд указивали још пре 

више деценија, због чега су завршавали у затворима, или у лудницама као 

параноичари. Није се смела рећи истина о очигледној завери. Народ увиђа да смо 

изгубили ратове, Крајине, Босну и Херцеговину, да можемо изгубити Косово, да се 

одвојила Црна Гора, да је сада на реду могуће отцепљење југа Србије, Санџака и 

Војводине, сви виде копњење, пошасти. Већини грађана наше земље је јасно да је из 

концепта претходног самоуправног социјализма настао садашњи исход ``,тврди 

професор Младеновић 

 Ко стоји иза ове трагичне заблуде? 

 То би се могло објаснити немилосрдном суровошћу вучјих закона међународне и гео-

политике, борбом појединих народа бивше Југославије, и из појединих суседних 

држава, или када се ради о глобалној гео-политици,  за територије и интересе.. 

 Једноставно, Срби су се стицајем глобалних  догађања, политичких и свакојаких 

других коинциденција, нашли подмукло измождени и преварени, на брисаном 

простору,у врсти немилости, без довољно моћи и сазнања, без било чије довољне 

подршке,  да се томе одупру.  

 Када наиђе планетарна стихија не може јој се одупрети.  

 Тако је било записано. Тако је морало бити.  

 Али то не значи да ће тако остати заувек. 

Увек се политичким актерима оставља накнадно право  да узму судбину својих народа 

и држава  у своје руке., да извуку поуке, и да у оквиру објективних околности спроведу 

могуће корекције.  

Ипак, може се поставити питање: ЗАШТО ТО КОМУНИСТИЧКИ СРПСКА 

ПОЛИТИЧАРИ НИСУ ПРЕПОЗНАЛИ  и спречили, ЈЕР СУ ИПАК МНОГИ ОД ЊИХ 

БИЛИ добронамерни, А БИЛО ЈЕ И ВРЛО МУДРИХ? 

  

Наша држава је нажалост манифестовала затеченост, пасивност, или чак и недораслост 

да се супротстави тихој, суптилној субверзији.  

 Срби су непобедиви у отвореном рату, али им је слабост неадекватан одговор на 

суптилну субверзију. 

 Поједине  државе за поједине народе кажу: "peuplades primitifs" (примитивни народи и 

расе.).  

 Докажимо им супротно !. 

  

Одговор је јасан- многи политичари су били доведени у забуну, нису били довољно 

стручни и поницљиви, или су пак били застрашени, или индоктринирани, једноставно 

осећали су се потпуно обеспомоћени да било шта предузму, да се томе супротставе, 

или и једно и друго. све то заједно. 
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  Уместо да подрже оне који су указивали на субверзију, они су их кажњавали, тиме 

подржавали своје непријатеље-гују у недрима. 

  

Овде залазимо у нејасну сферу поменутих центара моћи у сенци (тзв. Неформални 

центри моћи). То су читави ешелони власти ушушкани дубоко у разним службама, 

хијерахијама, али који су врло добро повезани,  врло моћни, обогатили се у транзицији, 

И успевала су као таква из позадине да конципирају, диктирају, и спроводе државну 

политику, која им одговара, да тако сачувају нелегалн стечено богатство и да сачувају 

STATUS QUO. 

 Ови неформални центри моћи су усмеравали државу, наметали јој по својој вољи 

погрешне капиталне одлуке домаће и међународне политике.  

 Ова тамна област је деценијама била потпуно замрачена и недовољно позната од 

стране формалне власти.. Држава није била у стању да им се одупре..  

 Зашто?  

 Из незнања?.Из страха? Због непознавања чињеничног стања?  

Уместо да престану да прогоне грађане и да крше њихова права, званичне власти су то 

чиниле арогантно све више и више, и тако стварале негативне ефекте који су их 

урушили изнутра. 

  

Напомињем да нису у довољној мери извучене поуке из претходног периода и да се 

упркос формалне победе демократије, стање не поправља у довољној мери. 

 Напомена: На крају обавештавам да ови моћници све чине да ме јавно дискредитују у 

земљи  као `` агента ЦИА` ,а ван земље као `` Србина``.Који до данашњих дана 

драстично крше моја права  и мојих блиских, који упорно и крајње тврдоглаво желе да 

наставе да ме инструментализују као њихово лично средство рада, као жртвеног јарца. 

Они мојим примером покушавају да моделирају јавно мнење, да заплашују, да указују 

шта се сме а шта не сме чинити. Саопштавам да они могу злоупотребити овај текст. 

Могу ме сада оквалификовати,  да један овакав текст није политички коректан , да је 

врло деликатан, да изнетим подацима узбуњујем јавност и дајем за право онима који 

ускраћују моја права као опасном по  јавни поредак, ред и мир..Наводно, сваки поредак 

мора да се брани. 

 Овај текст је плод мојих деценијских борби за моје здравље, и мојих блиских, које су 

ти исти врли `` државни  заштитници`` угрожавали, неке су превремено отерали у гроб, 

Они дан данас угрожавају моје здравље са циљем физичког уништења, да ме спрече да 

добијем пресуђену накнаду штете, тврде да износим неистине о стању здравља, да 

нико не угрожава моје лично здравље, нити било кога другог. 

 Овај текст сам написао да спашавам моје здравље., да укажем ко то ради, како и  

зашто. 

 Да нисам лично угрожен, моји блиски, а овде се ради и о драстичном нападу на 

здравствени интегритет већине,  никада се не бих бавио оваквим темама.. 
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 Позивам се  на моје књиге и документацију коју је јавност имала прилику да упозна, 

да сам се огласио претходни пут саопштењем УДАР НА МОЈЕ ЛИЧНО 

ЗДРАВЉЕ. ПОКУШАЈ ТИХЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ-  ДА МОЈИМ ПРИМЕРОМ  ЗАПЛАШЕ ДРУГЕ. , 

где сам приказао да   те снаге мрака дан данас покушавају да спроведу нада мном тиху 

ликвидацију, без смртне пресуде и без пуцња.   

Борим се за живот. Имам право на самоодбрану. У мојим књигама  доступним  

јавности, су дати подаци са позивом на сведоке, да сам почео још 1970-их година  да се 

бавим људским правима, искључиво да бих се бранио. Мене никад политика ннје 

интересовала,  нити борба за власт. Према томе `` манипуланти`` су изгубили битку са 

мном, јер је доказано да нисам дао никакав повод, и да су починили нада мном 

незаконито тешка злодела супротно међународним учесницима и њиховој жељи. Доказ 

је и  РЕШЕЊУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр.82/10 од 

13.12.2012.године-, којим сам оглашен жртвом деценијских тешких политичких 

прогона, вербалног деликта, злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе, 

са правом на накнаду штете. За мене су последњих годцина интервенисали врло моћни 

појединци из САД, саветујући властодршцима Србије да испоштују моја права.. 

УМЕСТО ПРАВИЧНЕ НАДОКНАДЕ, ПОРЕДАК НАНОСИ НОВЕ КАЗНЕНЕ МЕРЕ И ШТЕТЕ.И 

упорно и тврдоглаво жели да ме представи као бунџију, `` Србина``, или `` агента 

ЦИА``, како кад,   како у ком контексту, кога треба уништити као пацова, не бирајући 

средства. И да ме недорасли на силу праве будалом, постварују као средство 

застрашивања, да на мени паразитски и пацерски  зарађују своје плате. Уместо да 

засучу рукаве. Доказ моје исправности су и међународна признања не само као 

патриоти, него и  због моје прагматичности и доприносу међународном разумевању и 

виталној сарадњи, ја сам отуда оцењен као заслужан грађанин. који је дао значајан 

допринос. Иза оваквих злодела стоје они који су се обогатили у транзицији, свакојаки 

домаћи,  мафијаши, енормни богаташи, тајкуни, не  хају за логику нити углед, нити за 

опстанак свога народа и државе. За њих је најважнији профит. Они се заборављају, 

запенушани наносе штете и међународној заједнци од које лично зависе. Желе да 

кривицу за кризу скину са себе на међународну заједницу, да тако чувају своје 

позиције, чиме олако изазивају бес против појединих сегмената света и моћних 

етничких група са којима су Срби увек били пријатељи. . О каквим `` манипулантима`` 

се ради, и о каквим њиховим сновима о `` савршеном злочину``, се види и по њиховим  

логички неутемељеним  поступцима, Покушавају да ме `` експертски``, униште на 

слободи, дискретно, без пресуде и пуцња.А то је тако трапаво провидно и дилетантски. 

Њихови поступци су не само крајње нехумани, или понекад канибалски, него су у 

својој бити есктремно наивни, лако се препознају, гротескни су и ексцентрични, 

карикатурални, или варварски, недостојни иоле цивилизованих људских бића.  Због 

њих Србија губи углед у свету. А сличним фундаменталистима данас итиче рок 

употребе. Не могу да схвате , да није само њихова привилегија да се прикључе, то могу 

и други који аутоматски добијају заштиту од њиховог насиља.  Ко губи распамећује се 

од беса.  

3. Предлог мера:  

 -СПРОВЕСТИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ О СТАЊУ ЗДРАВЉА НАЦИЈЕ- 

 -ПРЕПИСАТИ  ПАКЕТ  МЕРА 

 -ОБАВЕСТИТИ  ЈАВНОСТ О РЕЗУЛТАТИМА НАЛАЗА 
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 -МОБИЛИСАТИ  НАЦИЈУ ДА СЕ ИЗБОРИ ЗА ЗДРАВЉЕ. 

  Документ број 502. 

-27 октобар 2016.године. УПРКПС ЩТП САМ КУПИП  НПВ  ЛИШНИ  РАШУНАР  МАЈА ПВЕ 

ГПДИНЕ, ППЕТ ДРАСТИШНЕ  СМЕТОЕ  У УППТРЕБИ. 

 ВИЩЕ ЈАВНП ТУЖИЛАЩТВ П У БЕПГРАДУ. 

КТР бр.1836/16 

19 маја пве гпдине је мпј лишни рашунар стављен ван упптребе, 10.6.2016.гпдине сам купип нпв 

кпмпјутер.  

ДПКАЗ: Малппрпдајни рашун брпј :16-3298-0006003 

 

Нпви кпмпјутер је инсталирап 11.6.2016.гпдине и устанпвип да је исправан експерт  Бпјан 

Нпвак, мпбилни телефпн 062-9626393, или 063-7387436 

Том приликом је почињен духовни злочин,  нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима 

Том 6, ( 2004-2016) на којој сам радио неколико година.  

Пвпм терпристишкпм нападу је претхпдилп вищенедељнп мрцвареое у раду са лишним 

рашунарпм, кпшеое, застпји, упади у систем, ушестале ппправке, бип сам излпжен неснпснпм 

стресу, застпју свих за мене знашајних активнпсти кпје пбављам на кпмпјутеру, изгубип сам 

време, а нарпшитп сам исцрпљен финансијски. Лишнп ја, и мпји смп запали у дугпве, не 

мпжемп збпг тпга  да плаћамп дажбине, гладујемп. Живимп у страху да нам на врата не дпђу 

судски изврщипци, да ми не прпдају стан и да се не нађем на улици. 

У прилпгу су дпкази и сведпци, да је мпје закпнскп правп на упптребу лишнпг рашунара и 

интернета пгранишенп. Пд 1998.гпдине сам куппвап нпве рашунаре, или дпграђивап мпдерније 

кпмппненте, кпмпјутере су прегледали пвлащћени струшоаци за рад са рашунарима, 

устанпвивщи да су исправни, изразивщи струшнп станпвищте да је тп делп струшних хакера.  
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Дпкази:  

-на линку Бела коига сметое у упптреби ПЦ и телекпмуникација, дпкази-и изјаве сведпка и 

струшоака, .http://enlite.org/bela/03.doc.. 

Дана 26 пвпга месеца експерт за рад и за ппправке кварпва лишнпг рашунара Мипљуб 

Иванпвић, сарадник тима кпмпјутерских експерата при једнпј врлп знашајнпј устанпви, је 

дпщап у 16 шаспва да пбави пребациваое препсталих фајлпва са старпг рашунара на нпви. На 

тпме задатаку је безуспещнп радип све дп 23 шаса, јер је се збпг пптпунп неппзнатих разлпга 

нпв рашунар блпкирап и мпрап је да ради све исппшетка. Изгубип је цеп дан а није нищта 

урадип. 

Мипљуб Иванпвић, улица Данице Маркпвић брпј 8, Бепград 

011-2880036, 063-1821731. mioljub@orion.rs 

Мипљуб Иванпвић је на слишне тещкпће наилазип и са мпјим старим кпмпјутерпм, пвај је нпв, 

а ппнављају се исте сметое.  Пн тврди да је тп делп из кривишнпг закпника , истих пних кпји су 

слишне сметое правили са ранијим кпмпјутерима, и са рашунарпм кпји је стављен ван 

упптребе  маја пве гпдине. 

ВИЩЕМ  ЈАВНПМ  ТУЖИЛАЩТВУ П У БЕПГРАДУ.сам претхпднп дпставип ппдатке да су  мене  

напале физишки две пспбе. уз претоу смрћу и узвике УБИЋЕМП ППЛИЦАЈЦЕ, и уппзпреое да 

ми  надзправају лишни рашунар. Патрпла Пплицијске станице  је привела насилника кпји ме је 

физишки напап у шетвртак 26 нпвембра 2014 гпдине, пкп 18 шаспва и 30 минута, испред 

прпдавнице мещпвите рпбе ЦТР УРПЩ, у улици Станка Паунпвића 39 А, на Миљакпвцу 1, шији 

је власник Милисав Благпјевић ( пензипнисани инспектпр МУП-а Србије), са станпм у 

пближопј згради Станка Паунпвића 70, и тп без икаквпг ппвпда са мпје стране, кпга нисам 

никада видеп пре тпга. Изгредник ми је пред сведпцима казап дпслпвце: `` Не плащим се 

никпга, не плащим се пплиције, убићу пплицајца, убићу тебе``, ппсле шега је насталп рваое  пп 

трптпару. Тпм приликпм су га пргани пплиције  привели и изврщили увид у оегпве лишне 

ппдатке.  

 ПУП Ракпвица  је ппднпсилац пријаве пбавестип да је 11 пктпбра 2014.гпдине пкп 18 шаспва, 

на аутпбускпј станици брпј 38, на Миљакпвцу 2, на улазу у Миљакпвашку щуму у Вукаспвићевј 

улици, без икаквпг ппвпда са оегпве стране бип у слишним пкплнпстима излпжен 

неприликама пд стране пппдраслпг дешака, кпји му је претип убиствпм и узвикивап беснп:`` 

Убићу те, пвакп, бум, бум`` ,држап је нещтп у руци, уперивщи у оега кап пущку.Узвикнуп је 

некпликп пута дрскп и увредљивп:`` Не плащим се пплиције, убићу пплицајца пвакп, бум, бум. 

Мпј птац надзире твпј кпмпјутер````.  

Пва два агресивна испада су уследила један за другим, врлп су слишна, и исказане реши су 

идентишне, и мпгле би имати заједнишку нит и ппвезанпст. 

Будући да су ппшинипци изјавили да ће убијати пплицајце, щтп знаши да делају прптив 

државнпг ппретка, и да су сппмиоали надзпр кпмпјутера, будући да је оихпв идентитет 

ппзнат, захтевап сам  пд тужилащтва енергишну акцију. Ппщтп прете власти, мпгуће је да су 

ппвезани са дпмаћим илегалним ппдземљем, или са страним пбавещтајним службама? 

http://enlite.org/bela/05.doc.
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Сада је ппнпвп дпщлп дп упада у кпмпјутерски систем мпга лишнпг рашунара.  

Ваще јавнп тужилащтвп ме није пбавестилп щта је дпсада предузетп. 

 Ппшинипци се псећају пхрабрени и неспутани. 

Захтевам пд ВИЩЕГ  ЈАВНПГ ТУЖИЛАЩТВ А У Бепграду, да ПДМАХ пп пријему пве  пријаве 

предузме  најенергишније мере  да ппшинипци буду пткривени и приведени правди, и да ми се 

пмпгући непметана упптреба мпга лишнпг рашунара. Извплите да ващ струшоак дпђе  и ппглда  

мпј лишни рашунар? 

у Бепграду 27.10.2016 гпдине                                                          Тпмислав Крсманпвић 

Дпкумент брпј 503. 

Тпмислав Крсманпвић: ППВЕРЕНИКУ ЗА ЗАЩТИТУ РАВНППРАВНПСТИ-Притужба Виши суд у 

Бепграду прптив Вишег суда у Бепграду, Тужба за накнаду штете. 

  

  

П Р И Т У Ж Б А 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба коју нам упутите биће копирана и достављена 

физичком и/или правном лицу, односно органу против кога подносите притужбу.  

  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ 

1. ИМЕ: Томислав________________________ 

2. ПРЕЗИМЕ: Крсмановић  _____________________________________________ 

3. НАЗИВ: председник Покрета за заштиту људских права, Liberty 

international-www.isil.org. Овде подносилац притужбе не наступа у својству 

правног лица. 

________________________________________________________  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 

4. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: НЕ  (одговорите са 

ДА или НЕ) 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У 

ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

___________________________________________________________________

___ 
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6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

_______________ (одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите 

сагласност, уколико је имате) 

7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ:Станка Пауновића 70, 11090 

Београд___________________________________________________ 

8. ТЕЛЕФОН: 011-3411829. 063-3094176__________________ 

9. E-mail: Books@eunet.rs_____________________ 

10. ДАТУМ РОЂЕЊА: 20.7.1936 (није обавезан податак) 

  

  

  

  

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ 

КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

Вищи суд у Бепграду, Тимпшка 14,  11.000 Бепград, ПРЕСУДА  7 П 348/2014  пд 29.децембра 

2014.гпдине, у  парници тужипца Тпмислава Крсманпвића, председника Ппкрета за  

защтиту људских права,  прптив тужене Републике Србије, ради захтеванпг рехабилитаципнпг 

пбещтећеоа, вреднпст сппра 6.000.000, пп динара,кпја је дана 29.12.2014.гпдине,  

пбавезап тужену Републику Србију, да тужипцу Тпмиславу Крсманпвићу на име накнаде щтете 

исплати  свега 40.000,пп динара. 

Ппднпсилац Притужбе се пбратип  АПЕЛАЦИПНПМ   СУДУ  У  БЕПГРАДУ  дана  19.02. 2016.  

ЖАЛБПМ  nа ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 348/2014  пд 29.децембра 2014.гпдине,  

кпја јпщ није пдлушена. 

  

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНА -Виши суд у 

Београду_________________________________________ 

    2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА-Тимочка 14,, 11000 

mailto:Books@eunet.rs_____________________
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Београд_____________________________________________ 

    3. ТЕЛЕФОН-011-

3083300________________________________________________________ 

    3. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ-НЕ  (одговорите са ДА или 

НЕ) 

  

 

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1.    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

_______________________________________________________ 

2.    АДРЕСА 

_______________________________________________________________ 

3.    ТЕЛЕФОН 

_____________________________________________________________ 

3.    ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА ТО 

УЧИНИЛА НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ ЗАДАТКЕ 

_________________  (одговорите са ДА или НЕ) 

4.    АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ 

ОСОБА ЗАПОСЛЕНА 

_____________________________________________________  

____________________________________________________________________

____ 

(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, 

позицију/радно место те особе) 

  

НАПОМЕНА: Уколико има више правних и/или физичких лица, односно органа на 

које се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно попуните образац  

притужбе.  

  

ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате 
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да сте били дискриминисани.  

1. раса 
2. боја коже 

3. преци 

4. држављанство 
5. национална припадност или етничко порекло 
6. језик 

7. верска или политичка убеђења 

8. пол 
9. родни идентитет 
10. сексуална оријентација 
11. имовно стање 
12. рођење 
13. генетске особености 
14. здравствено стање 
15. инвалидитет 
16. брачни и породични статус 
17. осуђиваност 
18.  старосно доба 

19.               изглед 

20.             чланство у политичким, синдикалним и 

другим организацијама 

21. неко друго лично својство  -Предрасуде и ставови 

званични државних органа према тражиоцима 

накнада штете  

и других давања државе, да држава нема 

средства . -Чињеница да је тужена Република 

Србија.__ - ____________  

(молимо наведите) 

Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство које сте 

означили било повод за дискриминацију. 

Политичка убеђења -Ппднпсилац притужбе је пипнир бпрбе за људска права 

у претхпднпј Југпславији , кап такав бип пплитишки прпгаоан. Пснпвап 1 марта 1974.гпдине 

први  

југпслпвенски пдбпр за људска права у Бепграду,ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМПЗАЩТИТУ, 30 
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априла 1981 гпдине Акцију за бпрбу прптив злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе, 

касније  

Ппкрет за защтитгу људских права, кпји је међу првим пплитишки регистрпваним странкама 

1990 гпдине,. ушествпвап на избприма све дп 1997 гпдине. Ставип на дневни ред питаое 

злпупптребе  

психијатрије у пплитишке сврхе и истп пбзнанип у земљи и ван ое уз ппдрщку Пдбпра за 

пдбрану слпбпде мисли и изражаваоа при САНУ, УКС , брпјних ппјединаца и удружеоа. Збпг 

шега је бип 

псуђиван у некпликп наврата за вербални деликт, притваран, и бип жртва злпупптребе 

психијатрије у пплитишке сврхе,, дискриминисан пред судпвима , на раднпм месту, уз 

незакпнитп птуђеое  

лишнпг стана, физишке пбрашуне и ппкущај убиства 1997 гпдине, априла 2000.гпдине је 

запеоена лишна и странашка архива, укљушујући и  рукпписе 20  непбјављених коига, јпщ није 

враћена, Све 

дп недавних физишких насртаја на јавним местима, уз претое пплитишке садржине-убићу те, 

убићу пплицајца, ти си пплицајац, кпјпм приликпм је интервенисала ПУП Ракпвица ( септембар 

и  

нпвембар 2014 гпдине), и упадима у стан и лпмљеое инсталација у стану септембра пве 

гпдине, и разараоа лишнпг рашунара јуна пве гпдине.  

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

Стаое са судствпм се, кап щтп је дпбр п ппзнатп, наглп ппгпрщалп пд 1990 дп 2000.гпдине. 

Неки пд  дпказа: Нпр. Извещтаји- Хелсинщки пдбпр Србије, www.helsinki.org.rs; Фпнд за 

хуманитарнп правп, www.hlc-rdc.org; Бепградски центар за људска права, www.bgcentar.org.rs;  

Извештаjи AI  

Amnesty international;  U.S.Helsinki Wathc Committee, и други 

Пд 2000.гпдине дп  данащоих дана , упркпс извесних ппбпљщаоа, у Србији јпщ нису заживеле 

институције правне државе, и нису у дпвпљнпј мери гарантпвана права на независан, 

непристрасан и закпнпм устанпвљен суд, и правишнп суђеое у разумнпм рпку ( Нпр. према 

Никпли Селакпвићу, министр у  правде Србије,  има некпликп стптина  хиљада судских 

ппступака кпји  

су превазищли разуман рпк суђеоа, неки и пп 20 гпдина). 

Неки дпкази:  Изјава Драгпмира Милпјевића, врщипца дужнпсти Врхпвнпг касаципнпг суда, пд 

http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
http://www.helsinki.org.rs/
http://www.hlc-rdc.org/
http://www.bgcentar.org.rs/
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децембра 2013.гпдине-Мпрамп прекинути В.Д стаое у судству ; Пплитишки утицај при избпру 

судија Србије Друщтвп судија Србије пд  23 јула 2012. гпдине;  Изјава министра правде Србије 

Н.Селакпвића пд децембра 2013.гпдине; Изјава министра правде Србије Н.Селакпвића 

пд10.09.2012.гпдине; Гпвпр Јудите Ппппвић , ппсланице Либералнп демпкратске партије у 

Парламенту Србије. Извещтај  

Хелсинщкпг пдбпра Србије за људска права 2012.гпдине www.helsinki.org.rs/serbian/doc/izvestaj 

2012.pdf -: Нова владајућа коалиција на власти у Србији СНС ( Српска напредна странка), СПС 

( Социјалиистчка партија Србије) и УРС ( Уједињени региони Србије) ставља сектор 

безбедности под контролу, страна бр.13; Актуелна власт је била део Милошевићеве власти па 

су јој  

кредибилитет и легитимитет веома фрагилни, страна бр. 21; Грађани Србије немају право на 

фер и правично суђење, страна број 22; Потпуна власт коалиције на власти, страна 27; Не 

постоји 

транзициона правда, репресија траје, стране 39, 42; Нелегалне приватизацвије, масовна 

корупција, страна број 64; Пораст корупције, страна 67; Европски парламент указује на 

корупцију, и  

утицај владе на правосуђе, страна број. 68; Угрожено право на независно судство, страна број 

69; Представници Удружења европских судија и тужилаца  изјавили да су ``потрешени  стањем  

у српском правосуђу након реформе правосуђа, које је супротно Европској конвенцији о 

људским правима, страна број 73; Дошло је до политичког реваншизма коалиције на власти, 

према  

смењеној ДС ( Демократској странки), страна број 81, уз раст корупције; Спорне бројне 

приватизације, страна број 132;Горан М.Цветић, адвокат: Жесток удар на државни буџет , 

јануар 2013. 

гоине; Зоран Стијовић: Шпијуни ДБ( Државне безбедности) данас угледни поли тичари. 

И такп даље, слишнп све дп данащоих дана 

У пвпм смислу сведпши и  Исказ др.Јпвана Тркуље угледнпг прпфеспра Правнпг факултета у 

Бепграду, у шасппису ХЕРЕТИКУС  за правна питаоа Правнпг факултета у Бепграду Vol VI ( 2008), 

No 

..2, ”.-http://www.hereticus.org/arhiva:” У Србији накпн пктпбра 2000 све дп данас, нема 

дискпнтинуитета, није заживела правна држава. Прпмене у Србији накпн 2000 гпдине нису 

представљале  

дискпнтинуитет са аутпритарнпм-тпталитарнпм владавинпм партијске државе. Србија је 

супчена са императивпм правнпг савлађиваоа аутпритарне прпшлпсти и за ревидираое 

http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/izvestaj
http://www.hereticus.org/arhiva
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злпупптреба 

неправне државе, јер нема јавнпг разграничаваоа ИЗМЕЂУ ЖРТАВА И ППШИНИПЦА, између 

страдалника и бенефицијера аутпритарнпг режима; стубпви Милпшевићевпг режима  нису  

прпмеоени, није дпшлп дп дискпнтинуитета и раскида са пплугама претхпдне неправне 

државе, на делу је рестаурација ппменутих пплуга и механизама аутпритарнпг ппретка : 

мпнпппла  

над финансијама, капиталпм, над државним и правпсудним апаратпм, над идеплпшким 

апаратпм, над впјнп-пплицијским кпмплекспм. Пплитичке елите нису спремне на раскид са  

аутпритарнпм прпшлпшћу, припадници тих елита –впзачи и сувпзачи наше маспвне 

ппгибељи  кпји не виде даље пд свпјих усенчених кабинета и банкпвних рачуна, не хају за 

правп и  

закпн. Србија је пптерећена злпм прпшлпсти  у кпјпј је правп билп и псталп слушкиоа 

пплитике.`` 

Иакп су се времена прпменила, у судству и државнп апарату јпш ппстпје мпћни ппјединци са 

навикама  из претхпднпг перипда,  када је ппднпсилац притужбе  бип пквалифкпван kап ``  

пппзиција``, ``пплитички  непријатељ``, са некима је бип у личнпм сукпбу, неки су га 

кажоавали или дпнпсили пресуде на оегпву  штету, или  ппзивали прекп медија на линч са 

оим, са  

некима  је учествпвап у судским и јавним медијским  расправама. Према ппднпсипцу 

притужбе су јпш увек присутне пплитичке предрасуде и клишеи међу бившим 

припадницима власти,  

ппједини су сада на нпвим  ппзицијама, пд кпјих неки настављају да из ппзадине 

ппструирају оегпве ппднеске пред судпвима. 

Подносилац притужбе примера ради наводи само неке од актуелних политичара који су се о 

њега огрешили у претходној власти, то су данашња три водећа државнике Србије: Томислав 

Николић, Александар Вучић и Ивица Дачић, а сличних има међу судијама, у министарствима, 

државној управи, као и када се ради о онима који су се енормно обогатили од 1990 године до 

данас. 

Подносилац притужбе уважава Ивицу Дачића актуелног министра иностраних послова, као 

мудрог политичара, схвата га и не осуђује, него процењује његово прилагођавање на промене 

као  

државничку мудрост и нагон за преживљавање. Био је млад, касније је увидео да је потребно да 

измени своју политичку оријентацију. Сила не пита Он је 1990 их година био десна рука  
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Милошевића, заклети непријатељ Нато, ЕУ и САД, данас је њихов поуздан савезник. Дачић је  

саопштио о писцу ових редова ,у коминикеу Кабинета Слпбпдана Милпщевића пд 14 јануара  

1999. гпдине `` Тпмислав Крсманпвић је издајник и страни плаћеник, агент ЦИА``, уз 

грпмпгласну ппдрщку медија, Пблаћени `` издајник и страни паћеник`` је дпживеп линш, 

ппкущај убиства,  

настали су истинска хајка.и упрппащћаваое оегпвпг живпта. Збпг шега је ппднеп Кривишну 

пријаву Јавнпм тужипцу Бепграда  28.11.1999.гпдине, затп щтп медија прптивнп закпну нису 

пбјавила деманти..Без икаквпг пдгпвпра.  Какп је  мпгап пшекивати пдгпвпр пд  тадащоих 

нпвинара смртнп преплащених Вучићевим Законом о јавном информисању, који је спровео 

суров обрачун са  свима онима чије се писање косило са политиком режима Слободана 

Милошевића.  

ДПКАЗ:  Архива Јавнпг тужипца Бепграда. 

Архива председника Србије Слпбпдана  Милпщевића, увид у инкриминисанп саппщтеое. 

Александар Вучића је еволуирао, показује се као јак човек,  мудар  и флексибилан политичар 

који у сложеним и тешким временима, не тражи оно што жели, него оно што је могуће.  

Ппднпсипц притужбе се тпкпм 2012 дп 2016 гпдине, пбраћап у некпликп наврата 

председнику Србије Тпмиславу Никплићу, председнику Владе Александру Вучићу, министру 

инпстрани  

ппслпва Ивици Дачићу, са кпјима се пдавнп личнп ппзнаје, кпји су се нажалпст према оему 

недпличнп ппнашали  у прпшлпсти, учтивп захтевајући пд оих да се залпже да предупреде  

евентуалне пплитичке интервенције кпд судпва у вези сппра за накнаду штете, да му врате 

заплеоену архиву априла 2000.гпдине. Уједнп им је предлпжип да забправе раније 

несппразуме 

у духу исправних прпцена и ппмиреоа. И да би билп кпректнп са оихпве стране да му 

накнаде нанете штете кпје су му и пни причинили.   

Није дпбип никада пдгпвпре. 

Мирпслав Мищкпвић српски предузетник,  једaн пд најбпгатијих људи у Србији, je ушествпвап у 

прпгпнима ппкпјнпг Милисава Живанпвића, шлана Савета Ппкрета за защтиту људских права 

( шији је ппднпсилац притужбе председник), пензипнера из села Бпщоане кпд Варварина, 

пдакле је и гпсппдин Мищкпвић, Живанпвић је бип лищен слпбпде у лудници Централнпг 

затвпра   

у Бепграду пд 1976 дп 1987.гпдине, затп щтп је бип пптужип угледнпг пплитишара за кпрупцију 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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( прихваћен за Затвпреника савести АИ-Amnesty International). Мищкпвић је угрпжавап лишну 

безбеднпст и грaђанска права писца пвих редпва , затп щтп се залагап за М.Живанпвића, 

укљушујући и привпђеоа у Централни затвпр у Бепграду,  

Дпказ: -приказанп на странама 387 и 388 аутпбипграфскпг рпмана Сага п ...ићима Тпм 3, Тајна 

завера Југпславије прптив Југпславије.- http://enlite.org/sage/3.pdf  ( врлп сппрп се птвара јер 

има прекп  

1000 страна). 

-Архив Централнпг затвпра у Бепграду у Башванскпј улици 

Мищкпвић се `` прпславип`` злпстављаоима јпщ једнпг оегпвпг земљака, пукпвника  ЈНА 

Радпмира Вељкпвића, ( Р.Вељкпвић је један пд псниваша Ппкрета за защтиту људских права)., 

из села  

Гари, ппред оегпвпг  рпднпг села Бпщоани. Вељкпвић је бип затпшен у лудници ЦЗ у Бепграду  

збпг вербалнпг деликта-пптужип је врх државе за сабптажу ЈНА на Кпспву и на пстрвима у  

Јадранскпм мпру, такпђе је дпбип статус Затвпреника савестги АИ, пд  1973 дп 1988.гпдине.  

Мирпслав Мищкпвић свпјевременп директпр крущевашке гумаре Трајал,  близак сарадник 

Драгана Тпмића некадащоег директпра фабрике гуме Рекпрд Ракпвица-Бепград,и пптпоег 

председника 

Скупщтине Србије,  је ппдржап директпра Тпмића да 1976-1977.гпдине, спрпведе над 

ппднпсипцем притужбе хајку у ФГП Рекпрд, где је у тп време бип заппслен на раднпм месту 

Щеф службе  

маркетинга, смеоен незакпнитп, пптужен за ппзив заппслених у пвпм предузећу на ппбуну, и 

на крају судски пглащен за неурашунљиву пспбу.  

Мищкпвић је пре десетак гпдина бип навпднп киднаппван и платип је пткуп пар десетина 

милипна марака, туђим нпвцем нелегалнп стешеним,  шиме му је на бпље мпдификпван имич  

`` криминалца``, испап је жртва. А у слишнпм смислу је делпвалп и оегпвп недавнп 

утамнишеое, навпднп збпг утаје путарине. Щтп је замена тезе, према Викиликсу, бпгатствп је 

стекап на  

нелегалан нашини, требалп га је пптужити за главнп, пљашку нарпда, а не за сппреднп, 

путарину. 

Ппднпсилац притужбе ппљашкан пд тајкуна, укљушујући и пд М.МищкпвиЋа, спцијални слушај, 

је се пбраћап уштивп милијардеру у еврима  гпсппдину Мищкпвићу у вище наврата предлпгпм 

http://enlite.org/sage/4.pdf
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да  

дппринесе  ппбеди правишнпсти, без икаквпг пдгпвпра.  

M.Мищкпвић је недавнп  дпбип знашајнп признаое СПЦ. Будући да ппднпсилац притужбе има 

такпрећи бескрајнп ппвереое у СПЦ, кпја је пдувек и у свакпј прилици била уз свпј нарпд, тп 

би  

бип дпказ да је Мищкпвић дпживеп катарзу.Акп је такп, защтп пн, милјардер,  кпји је 

унесрећивап ппднпсипца притужбе,  не захзтева правишнп суђеое? 

Ппднпсилац притужбе има пснпва да предппстави да некп пд мпћних ппјединаца стпји иза  

разараоа оегпвпг лишнпг кпмпјутера јуна пве гпдине, насилних упада у оегпв стан и разараоа  

санитарних инсталација септембра пве гпдине, кап и физиших насртаја на оега пктпбра и 

нпвембра 2014 гпдине., п шему ппдатке ппседује ПУП Ракпвица, улица Патријарха Јпаникија. у 

Бепграду. 

А пребпгати Мирпслав Мищкпвић је ппзнат пп тпме щтп је пдувек бип у блиским везама са к 

риминализпваним миљеима,  и у оима је пдавнп налазип ефикаснп сртедствп за ппстизаое 

оегпвих  

 

циљева.У време драстишнпг псирпмащеоа , беде и глади, оему није тещкп да узнајми 

свакпјаке пшајнике, да их пбуши, да за мале паре 23 сата некпме седе на кпмпјутеру, или на 

грбаши, да га  

 

злпстављају и киое.. 

Ппзива се  на тврдое међуна рпдне заједнице, да  се судпви јпш увек нису пслпбпдили  

кпрупције,,јпш увек су ппнекад ппд утицајем криминализпваних сегмената,   јпш увек не 

ппстпје 

пзбиљније гаранције кпје штите пд сппљних притисака, а судије кпје нису извршавале 

наредбе пвих центара мпћи су биле пре трајаоа мандата смеоиване и падале ппд 

различите ударе. 

Подносилац притужбе би хтео да објасни један други вид и узрок новог мотива политичке 

дискриминације. Жели овом приликом да  прикаже  неке нове закулисане методе појединих 

моћника 

  окошталих и ригидних ставова ( уз напомену да и у редовима формалне,  и неформалне 

власти, долази до диференцијације, на `` умерене`` и ` екстремисте``) у потрази повода  

етернализације   
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мржње, ради нове политичке дискредитације неистомишљеника, и да по том основу позову на 

нове дискриминације и хајке.  

Нека мржња вечито траје.! 

Жеља му је и искрена  намера  да пренесе  вишедеценијска сазнања на млађе колеге које буду 

имале довољно мотива да пораде на овој притужби,  да их упозна са лукавим харангама  

појединих 

укулисаних локалних  моћника , који су се провукли  у нову власт од 1990 их година, и 2000 

их, који наоружани деценијским   искуством у претходној власти, желе у новим условима да  

омаловаже  раније `` непријатеље``, да их заувек представе као ` непријатеље``, да их у врло 

сложеним и деликатним новоизмењеним условима и околностима дезоријентишу, и гурну у 

лоше  

процене и сукобе са онима који су их раније подржавали, за које су раније тврдили да су 

њихови страни спонзори, да их заваде са моћним западним државама и сегемент има у свету.   

Да их тако дискредитују у њиховим очма и лише њихове подршке. Да тако могу несметано  

наставити  насиље над њима. 

Пви нефпрмални центри мпћи, да би пни једини пвде мпгли да буду прпдужена рука Запада,.  

су битни узрпшници нпве мржое према Западу, затп јер је пни метпдишнп ппдстишу, јер на све 

стране  

прпвпцирају нарпд и грађане, приказујући им да нису пни кривци за оихпве  невпље или 

трагедије , негп да су тп САД и ЕУ, НАТП. 

Тп шине да себе пправдају, да скину кривицу за кр изу са себе,,да недпвпљнп упућене, щтп је 

данас маспвна ппјава у збуоенпј Србији, да неке пд оих кпје виде кап `` пплитишке ривале`` 

изазпву  

прптив Запада, да их такп представе кап `` сметоу``, `` непријатеља``, да их дискредитују..  

И да пнда такп дпбију дпбију радне задатке, хпнпраре, да из све снаге  навале на `` 

непријатеље Запада``, да такп дпбију пправдаоа да их пљашкају и рпбе. раније су их 

злпстављали кап 

`` пријатеље Запада``, а сада кап `` нептријатеље Запада``. 

Важнп је да ппстају, да `` щљакају``. 

А бащ пни тплики брпј људи пвде такп пстращћенп индпктринирају прптив САД и ЕУ да се тп 

щири и нараста у истинску хистерију мржое. У Србији се на све стране, у свим сегментима , у 

медијима, НВП, па и у државним структурама уппрнп ппнавља да је за здравствену катастрпфу  
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кривп НАТП бпмбардпваое Југпславије и Србије 1990 их гпдина, да су тпм приликпм башене  

хиљаде тпна најптрпвнијег уранијума, затп нарпд маспвнп пбпљева и умире пд канцера. 

Щтп је неташна тврдоа, сигурнп да бпмбардпваое има свпје негативне ефекте пп здравље, али 

је тренд канцера убрзанп јашап јпщ пд 1970 -их гпдина.  

Дпказ су Здравствене статистике. 

На недавнпм званишнпм пбележаваоу гпдищоице бпмбардпваоа пд 1999.гпдине, сви 

садащои лидери Србије су гпвприли п бпмбардпваоу  кап п ужаснпм генпциду кпји ће трајати 

хиљадама 

гпдина, скпрп кап Хирпщима, да збију гласаше уз себе, а на щтету САД.  

Испред Скуппщтине Србије у стрпгпм центру Бепграда, у кпјпј су на  власти садащои 

властпдрщци, куда сваки дан теку реке прплазника је ппстављен већ месецима вище десетина  

метара  

дугашак и виспк  панп, са ужасавајућим ппдацима врлп бпгатп дпкументпваним  п ``ужаснпм 

бпмбардпваоу 1999.гпдине``, щтп је ппптпунп неташнп, ја сам би пшевидац  и све видеп  тп је 

билп 

селективнп  бпмбардпваое, прирпднп је да ппстпје  лпще ппследице, али тп бпмбардпваое је 

билп щала према класишним бпмбардпваоима из Другпг светскпг рата, ппгптпву нема никакве  

везе  

са Хирпщимпм и Нагасаки. 

 На све стране у Србији се труби да су кривци искљушивп Америка, Бжежински, Мадлен 

Плбрајт, Спрпщ, Рптщилд, банкари, итд.  

Србија сада букти у нарастајућем истинскпм ппжару мржое према Америци и ЕУ, Србији 

свакпдневнп ппдмећу ппдмуклп кукавишје јаје антисемитизма, да је такп гурну у амбис, тп 

шине Србији и  

Србима кпји су пдувек са Јеврејима живели у слпзи и љубави. 

Ваљда је Америци и ЕУ сталп дп тпга да  буду прихваћени и да међу грађанима Србије према 

оима ппстпји`` good will``. 

Пвакав катастрпфалнп настап пдбпјан имич Америке и ЕУ у Србији,  је ппследица застареваоа 

на разним пппуцалим щавпвима, недпвпљне кпмпетенције пвих ппјединих нефпрмалних 

сегмената мпћи, оихпве недпвпљне прилагпђенпсти на брзп меоајуће пднпсе у свету, 

занетпсти баханалијама и пргијама у мпћи и луксузу. 
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Ппјединци из нефпрмална власти у Србији пада на испиту, нису у стаоу да спреше антизападну 

хистерију у Србији. Пни је трапавп прпизвпде., да би прали себе.    

А забправљају да је тп изузетнп щтетнп пп интересе САД и ЕУ. 

Превагу у пшима међунарпдне заједнице ппстепенп пднпсе `` умерени``. 

Запад се пријентище у тпм правцу, -щтп је врлп знашајнп. А щтп мпже имати кплпсалне , 

спаспнпсне ппследице  пп пднпс према Србији и Србима. 

 Защтп ппднпсилац притужбе пвп каже? 

Пдувек се трудип да пбјективнп прпцеоује  свет и пднпсе  међу државама, збпг пбјективнпсти 

и прагматишнпсти дпбијап међунарпдна признаоа и защтиту.  

Али `` манипуланти`` навалили: `` Агент ЦИА``, или `` Србин``, какп кад и какп где,  Срби удрите 

пп издајнику а ви из међунарпдне заједнице сабијте ппд земљу `` Србенду кпји трује нарпд``.  

Мене пплитика никада није интереспвала, ппшеп сам да се бавим људским правима да бих се 

бранип. Захтевап сам пд власти да ми кажу у шему је мпја кривица, казали су ми да нема мпје  

кривице, да ме прпгпне без мпје кривице. Да данас мпја права нису угрпжена не бих никада 

писап саппщтеоа,  па ни пве редпве. 

`` Манипуланти`` су раскринкани, дп гпле кпже.  

Ја сам сирпмащан, мпј син и оегпва тещкп бплесна мајка гладују и не мпгу да плате рашуне, 

кап и мпј млађи брат, а нас злпстављају бпгатащи или милипнери, кпји су нас ппљашкали,. 

некадащои 

`` кпмунисти``. нас тада злпстављали кап `` симпатизере ЦИА``, , а пни данащои`` Натпвци`` нас 

данас прпглащавају за `` прптивнике Запада``. 

Уместп да се баве антиамериканцима и анти НАТП, баве се са пнима кпји су пријтељи 

Америке. Или нису оени никакви непријатељи.  

Тп је лудп и бесмисленп.  

Ппјединци у пптрази за актуелнпщћу у страху да не буду башени на ђубрищта, су леои и 

несппспбни, рпбпви оихпвих лпщих  навика из претхпднпг перипда, лакще је се нама бавити,  

негп ли 

спрешити антиамеришку хистерију. 

Дакле пни бламирају Запад, да би прпсташки задпвпљили лишне интересе. Пни спрешавају 

мнпге мудре и струшне да се ставе кап мпст са Западпм, ппдмуклп их нахущкавају у врлп 
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слпженим и  

деликатним пкплнпстима где је Србија на неки нашинм стещоена,  да их изазивају прптив 

Запада, пд пријатеља Запада стварају непријатеље, да би пни јединп били кап такви пвде.  

Кпликп су пни Срба  лпјалних експерата гурнули у табпр мрзитеља Запада, прпгпнили их, или 

изгнали из земље, и кпји су збпг тпга страдали невини  и оихпви блиски, из јединпг разлпга, да 

им 

не буду ривали. 

У Америци су свпјевременп спрпведенп истраживаоа п ращиренпсти анти семитизма у САД, 

дпщлп се дп кљушнпг закљушка.  щтп је веће незадпвпљствп прпфесијпм, утпликп је 

интензивнија 

мржоа према Јеврејима. 

Слишнп је на неки нашин и у Србији, мнпги су у пплитишкпј немилпсти кап навпдни`` пплитишки 

непријатељи``, а ппсреди је уклаоаое ривала, сппспбних људи. 

Тп је тещкп ппрпстива грещка пвих`` мудрих агища``. 

Из Рима се србијанска медија сталнп бпмбардују ппдацима п маспвнпм разбпљеваоу пд 

канцера италијанских впјника кпји су се затекли на теритприји бивще Југпславије у време НАТП 

бпмбардпваоа 1990-их гпдина.  

Указује се из Рима на мрашоашку улпгу Кисинчера, Бжежинскпг, Мадлен Плбрајт, Спрпща, итд.  

Шиме се из те кухиое ппдмуклп ппдстише  мржоа према Америци и НАТП и Јеврејима.. 

Защтп пвај естаблищмент у Србији не спреши да се из Рима пласирају такви птрпви, узгред 

НАТП авипни су пплетали према Југпславији из впјне базе Авианп из Италије. 

Пви центри мпћи већ некпликп деценија уппрнп свету сервирају нптпрне лажи да су Срби 

затрпвани непријатељи Америке, ампрални дивљаци, да их затп треба истребљивати. Или да 

су 

пптуљени антисемити, щтп је јпщ нптпрнија лаж   

Лпкалним `` Надзтпрницима``пвакве квалификације дпбрп дплазе да дпбију пвде у Србији 

радне задатке ` надзправаоа ппасних`` и пптребу за оима.  

А пни их вещташки прпизвпде.  

`` Свемпћни`` нису успели да пву антиамеришку и антисемитску хистерију у Србији спреше. 
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Тп је оихпв психплпщки пдбранбени механизам РАЦИПНАЛИЗАЦИЈА,  лакще је анемишарски 

леншугарски  муљарити, негп ли засукати рукаве и пбуздати антизападну хистерију у Србији, на 

делу 

су деценијске навике , баве се лишним бпгаћеоем пре негп ли интересима САД и ЕУ., муљаое 

са немпћним грађанима им даје илузију фиктивне кпмпетенције. ( Не пправдава их у дпвпљнпј 

мери  

щтп су дпвели дп актуелне ситуације са Кпспвпм, шиме се уппрнп улизују) 

 Али се ситуација меоа. Дпналд Трамп, је у прилишнп ставпва мпжда ексцентришан, и мпгап би 

се кпригпвати, али је у праву када каже `` Срби су нащи пријатељи, спащавали су америшке  

пилпте за време Другпг светскпг рата``.Тп не самп да мисле, негп и знају мнпги Американци, и 

пни из Беле куће. Не верујем да ће ппстати председник Америке, ппбедиће Хилари Клинтпн,  

али су 

неки оегпви ставпви већ усвпјени пд Беле куће. Трамп је дискретан тест, ппкущај измене 

имича Америке,. Америка је мудрпст и мпћ, затп увек ппбеђује. 

Геп пплитика и свет се убрзанп меоају, щтп захтева брза прилагпђаваоа , шега пвде нема, 

настају застареваоа. 

Дплази шас псвещћеоа. щтп би мпгап бити трашак светлпсти на изласку из тунела, да се нащ 

нарпд спащава, да уместп бескрупулпзних пљашкаща дпђу експерти. А оих пре свега има у 

Дијасппри, 

али и у Србији. 

Ми пву щансу треба да искпристимп, пптребна је велика мудрпст. 

Узмимп свпју судбину у свпје руке. Преузмимп кпрмилп пд пд пних кпји вище нису у стаоу да 

пдгпвпре брзп меоајућим пднпсима у свету, удружимп се сви да се спасемп , свпје ближое и 

свпј 

нарпд. 

 Ппднпсилац притужбе је у  пваквим  деликатним пклнпстима предмет дпдатне пплитишке 

пмразе и неравнпправнпсти пред судпвима.А у прилпженим линкпвима  су дати дпкази, 

дпписи   

угледних америшких пплитишара кпји пд ппменута три  лидера Србије захтевају да исппщтују 

права ппднпсипца пве притужбе. 

   Чланство у политичким, синдикалним и 
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другим организацијама-Приказано у претходној рубрици 

Политичка  

убеђења 

Преци 

Пптиче из ппрпдице кпја је за време Др угпг светскпг рата спашавала Јевреје. Оегпви  блиски 

српдници су убијани маљем у главу у Јасенпвцу заједнп са Јеврејима и  Рпмима, за  

 

време Другпг светскпг рата су усташе ппклале двадесетак српдника оегпве мајке  у пкплини 

Сребренице -Истпчна Бпсна,трпје најближих је убијенп бпмбама на железничкпј станици  

 

у Вишеграду 1931 гпдине.  Пцу оегпве  мајке ппкпјнпм  Василију Ппппвићу из Братунца-

Сребренице, најбпгатијем  чпвеку  у тпм крају, су кпмунистичке власти незакпнитп  пдузеле  

 

 импвину пгрпмне вреднпстги, кпја  дп данас није враћена, пн је у  тпм делу Бпсне бип 

лажнп представљен пд истих пних кпји су му ппклали најближе , кап`` капиталиста``, 

``пбпгатип 

се на рачун  радничке класе``. Дп краја живпта бип судски и на друге начине прпгаоан. Птац   

пца ппднпсипца притужбе ппкпјни Велизар Крсманпвић, земљпрадник  из села Узпвница 

кпд Љубпвије на Дрини, Србија, иакп је имап  у власништву свега  десет хектара, углавнпм  

брдпвите зиратне земље, је бип прпглашен за кулака, збпг чега је бип прпгаоан и 

притваран. Птац ппднпсипца притужбе  ппкпјни Милан Крсманпв ић ( 1908-1992) је све дп 

краја свпга прпфесипналнпг века бип шиканиран кап навпдни `` сарадник четника`` штп је  

 

дпказанп кап пптпунп  нетачнп. 

Дпкази: Сага п .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВПТКА, Щљивпвица  1930-1943-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Збпг пваквпг ппрпдичнпг педигреа  ппднпсипц при тужбе је бип дискриминисан у гимназији 

и на факултета, за време служео впјнпг рпка у  Краљеву ( 1963-1963) и приликпм првпг  

 

заппшљваоа у предузећу `` Семе`` Експпрз имппрт  у Бепграду, Адмирала  Гепрта брпј 10 ( 
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1963-`1964). 

Збпг чега је бправип у егзилу у Бриселу, Белгија у два наврата, пд септемба 1964 дп јула 

1971, и пд септембра 1973 дп априла 1973 гпдине. За тп време бип излпжен уценама и  

 

застрашиваоима усташке и албанске пплитичке емиграције,  пд кпје се тамп успешнп 

бранип уз ппдршку оему наклпоених ппјединих Белгијанаца, прганизација из САД,  и  

 

 пријатеља из Јеврејске заједнице  у Бриселу 

 Приликпм ппвратка у земљу 1971 гпдине су се наставили прпгпни ппзивајући се на ппдатак,  

да је у Бриселу 1967 гпдине тражи пплитички  азил, кпјпм приликпм је устврдип да је  

 

СФРј земља где се не ппштују људска права. А  дп пвих ппдатка су дпшли из увида у дппис из 

Брисела,  ппслат на адресу у Бепграду, уместп у Брисел. Щтп би се мпглп видети кап   

 

ујудурма  истих пних, кпји су га  злпстављали у Бриселу,  намернп су ппслали тај дппис да 

падне у руке запенушаних пргана пплиције у Бепграду . DIVIDER ET IMPERA.  

Дпказ: РПМАН П БРИСЕЛУ Сага п ... ићима Тпм 3, --

http://enlite.org/sage/3.pdf.   аутпбипграфски  рпман п  бправку у Бриселу 1964-1973.гпдине. 

  

Предрасуде и ставови званични државних органа 

према тражиоцима накнада штете и других давања 

државе према бројним  

категоријама захтеваоца обештећење, да држава нема средства, да је распадом 

државе и  ратовима и болном транзицијом осиромашила, и да једноставно  

нема новац да штете надокнади.  

Тужена је  Република Србија, ДРЖАВА.  

Држава уппщте нема искрену намеру да спрпведе правишну транзицију у Србији.  Пна је 

пдлаже и гура ппд тепих, са пшигледнпм намерпм да пптражипцима истекне биплпщки век  

трајаоа, или да их изнури,  и да им бескрајним зашкпљицама пгади заувек да траже свпје. 

Ппднпсипцу притужбе је званишнп сапщтенп  да држава нема нпвца, и да пдустане пд  
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захтева за накнаду щтете.  

Државу су ппљашкали данащои енпрмни бпгатащи, тајкуни. А ппследице треба да снпсе 

пјађени ппљашкани грађани.- 

Шиме се систематски и метпдишнп, са злпм намерпм, пхрабрују  ппшинипци,  јер  сматрају да 

неће бити кажоени.  

А пни данас мнпгима нанпсе нпве щтете. А кп ће оих надпкнадити?  Какп тп држава нема 

нпвца, а защтп пнда наставља да нанпси щтете? 

Укпликп неправде  не буду исправљене, тиоаће злп у Србији, биће све гпре.  

 Щтп је смищљенп гураое Србије у сампсмакнуће. 

  

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

  

1. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, 

министарство, комисије...)   Виши суд у Београду, 
Комисија за  

2. nадокнаду рехабилитационог 
обештећења Министарства правде 
Србије. 

3. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ 
4. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ 

ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА 
5. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА 
6. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
7. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА 
8. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
9. НЕШТО ДРУГО (молимо наведите) 

___objasniti_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________  
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ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу 

опишете детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле 

присутне и слично. 

Ппднпсилац притужбе  се скпрп ппла века бпри прптив пплитишкпг насиља и дискриминације, 

пд 1971 гпдинедп данащоих дана.  

Щтп ппдразумева  незакпните насилне смещтаје у психијатријске устанпве збпг вербалних 

ненасилних дела, псуде за вербалне деликте, судскп прпглащаваое за неурашунљивпг,  щтп  је 

на велика звпна пглащаванп у мас медијима, бип је кпнтинуелнп  притваран, злпстављан. 

Растураое ппрпдице  и брака, гангстерскп пдузимаое рпдитељскпг стана кпји  вреди 80.000, 

пп евра, са пбразлпжеоем ``да ће у оему пкупљати дисиденте``,  изгпни са раднпг места, 

физишки пбрашуни, сметое на избприма, ппкущај убиства 1997.гпдине,  заплена рукпписа 20 

непбјављених коига 2000.гпдине, , птимашина странашке архиве, заплена 2.000 примерака 

неппдпбних коига  амер ишких аутпра. Пд 2008 дп 2013 гпдине бип ппд ппсадпм Пплицијске 

управе у Бепграду, кпји су дплазили на врата, лупали  са марицама и амбулантним кплима, да 

га насилнп сместе у лудницу на непдређенп  време `` затп щтп тражи пщтету``, систематски 

пнемпгућаван да ради на лишнпм рашунару итд. Све дп разараоа лишнпг рашунара  јуна пве 

гпдине, упада у стан и разараоа санитарних инсталација у септембру пве гпдине, шему  су 

претхпдила два физика насртаја уз пртетое убиствпм септембра и нпвембра  2014 гпдине, п 

шему ппдатке ппседује ПУП Ракпвица у Бепграду, улица Патријарха Јпаникија. 

Хрпнплпщки ппсматранп, сматрап  је  да завпђеоем вищпартијскпг система у земљи, дплази 

демпкратија, па се пбратип  пвим ппвпдпм Првпм ппщтинскпм суду у Бепграду Тужбпм за 

накнаду щтете дана 28.4.1993 гпдине, прптив Републике Србије и Републике Југпславије   

Накпн рефпрме правпсуђа предмет је дат у надлежнпст Вищем суду  у Бепграду  

П.бр.2228/2010, кпји је оегпву  нпву тужбу пд 12.10.2010 пдбип 17.11.2010 гпдине. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду на пресуду Вищег суда П.бр. 2228/2010 пд 17.11.2010 гпдине је 

ппднета 03.02.2011 гпдине. Апелаципни суд у Бепграду  је дана 13.12. 2012 гпдине дпнеп 

пдбијајућу пресуду. Ревизија Врхпвнпм касаципнпм суду прптив Пресуде Апелаципнпг суда у 

Бепграду Гж.бр.1321/11 пд 13.12.20011 гпдине, је ппднета дана 01.03.2012 гпдин, пдбијена пд 

стране Врхпвнпг касаципнпг суда Рев 386/12.гпдине дана  04.07.2012 гпдине. Дана 1.10.2012 

гпдине се пбратип Уставнпм жалбпм Уставнпм суду Србије, кпји је 16 септембра 2013.гпдине 

пдбип уставну жалбу.  

Рещеоем  Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине , је 

рехабилитпван.  

Такп, накпн Рещеоа Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13. децембра 2012.гпдине, ,кпјим  

је рехабилитпван, схпднп закпнским прпписима се пбратип зхтевпм за накнаду щтете дана 

06.03.2013.гпдине Кпмисији за накнаду щтете пп рехабилитацији Министарства правде Србије, 

кпја је  захтев пдбила 27.10.2013.гпдине, са врлп дрским и цинишним пбразлпжеоем, да није  

претрпеп никакве щтете, да није  бип лищаван слпбпде ,да није  дпставип ниједан дпказ да је 
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материјалну щтету кпју пптражује заиста претрпеп.  

Истп је тп устврдип и Јавни правпбранилац , заступник тужене Републике Србије 

Дана 3 марта 2014.гпдине је  ппднеп Тужбу за накнаду рехабилитаципне щтете Вищем суду у 

Бепграду. Вищи суд у Бепграду је Пресудпм пд 29.12.2014.гпдине, пресудип накнаду щтете пд 

40,000.пп динара.  

Улпжип  19.2.2016.гпдине, Жалбу Апелаципнпм суду у Бепграду, на Пресуду Вищег суда у 

Бепграду пд 29.12.2014.гпдине, прекп Вищег суда у Бепграду.  

Апелаципни суд јпщ није дпнеп пдлуку. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc- 

Судија Вишег суда у Београду Весна Миљуш  је у предмету 7 П 348/2014 дана 

29.децембра 2014.године, донела ПРЕСУДУ у парници тужиоца Томислава 

Крсмановића против тужене Републике Србије, ради рехабилитационог обештећења, 

вредност спора 6.000.000,00 динара, и рентa у износу од 8.040,оо динара , којом се 

тужена Република Србија обавезује да тужиоцу Томиславу Крсмановићу  ради 

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

основу рехабилитационог обештећења исплати износ од 40.000, оо. динара., одбијајући 

у потпуности захтев за накнаду материјалне штете и ренте.  

У побијаној пресуди, Виши суд на страни 9 закључује у вези додељене накнаде 

нематеријалне штете висине од 40,000.оо динара, ``да  имајући у виду значај, карактер, 

место и време учињених дела, суд налази да исти нису такве тежине, нити су изазвале 

такве последице код тужиоца, да би изискивале досуђивање веће накнаде од оне која је 

досуђена``.  

Дпказ:  ПРЕСУДА Вищег суда у Бепградуј 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине. БЕЛА 

КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc-, страна 64 

 Вищи суд у Бепграду у Пресуди пдбија захтев тужипца за накнаду нематеријалне щтете у 

висини пд 2, 000.000, пп динара, не налазећи при тпм да су испуоени услпви из шлана 26, 

Закпна п рехабилитацији, кпји гласи:``Рехабилитпванп лице има правп на накнаду 

нематеријалне щтете за дущевне бплпве збпг лищеоа слпбпде, у складу са закпнпм кпјим се 

уређују пблигаципни пднпси``.  

Щтп је прптиврешнп изреци истпга Вищег суда у Бепграду, оегпвпм Рещеоу п рехабилитацији 

ппднпсипца захтева за рехабилитацију Тпмислава Крсманпвића Рех.бр.82/10 пд 

13.12.2012.гпдине `` да је ппднпсилац захтева за рехабилитацију бип жртва прпгпна и насиља 

из пплитишких разлпга, жртва злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе,  и да је из истих 

разлпга бип лищаван  слпбпде, импвине и других грађанских права, `` 

Дпказ: Раније прилпженп  РЕЩЕОЕ п рехабилитацији Вищег суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 
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13 децембра 2012.гпдине. 

Прптиврешнп је и пдредбама  2,  3, став ,  20, 22, 23, 24, 26, Закпна п рехабилитацији,  кпјима се 

рехабилитпваним лицима гарантује правп на накнаду нематеријалне (и материјалне) щтете.  

Тужипцу је деценијама бип унищтаван живпт, 21 јуна 1974.гпдие је бип самещтен насилнп у 

Психијатријску бплницу`` Лаза Лазаревић`` у Бепграду, збпг писанпг ненасилнпг дела, где је 

бип мушен вище дана, пдакле је изащап са фалсификпванпм психјатријскпм дијагнпзпм  кпја 

му је ствприла непрпцеоиве щтете здрављу, угледу, у  прпфесији, наушнпм раду, кап бпрцу за 

људска права и у пплитишкпм ангажману кап председнику пплитишке  странке Ппкрет за 

защтиту људских праа све дп разараоа ппрпдице и губитка стана и импвине.  

Затим је Судскп психијатријски пдбпр Медицинскпг факултета у Бепградцу свпјим Налазпм пд 

2.3.1981 брпј 34/81 пбеснажип претхпдну психијатријску дијагнпзу `` урашунљив, ``. 

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

krsmanovic/ 

-Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у 

Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 7 дп 16. се налази на сајту БЕЛА 

КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ- http://enlite.org/bela/01.doc, на страни брпј  6.  

Тужилац је у временскпм перипду пд 1974 дп дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији  Вищег 

суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13 децембра 2012.гпдине, бип врлп велики брпј пута лищаван 

слпбпде . 

ДПКАЗИ: Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду на пд  19.02.2206.гпдине не ПРЕСУДУ Вищег 

суда у Бепградуј 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 4 дп стране 7 

Бип је кпнтинуелнп псуђиван за вербална ненасилна дела или ппдвргаван вищегпдищоим 

судским истрагама збпг истих разлпга, бип жртва ппзива на линш прекп медија, физишких 

пбрашуна, ппкущаја убиства,  

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 17 дп 21 

                    - Пплицијски пргани су 1 априла 2000.гпдине запленили тужипцу лишну и странашку 

архиву, укљушујући некпликп хиљада примерака коига америшких наушника  кпје је 

публикпвап на јужнпслпвенским језицима, и рукпписе оегпвих 20 непбјављених коига, щтп је 

духпвни инквизитпрски злпшин раван спаљиваоу јеретишких коига у Средоем веку, щтп дп 

данащоег дана нису вратили. 

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 37 дп 40.  

Пплицијски пргани су ппступцима из најмрашнијих стаљинистишких времена, тужипцу 

http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
http://enlite.org/bela/01.doc
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разприли ппрпдицу и брак, присилили партијски суд да га незакпнитим ппступцима лищи  

права на оегпв стан кпји је унеп у брак. 

 ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 30 дп 37. 

               Претхпдни ппредак је све дп Рещеоа п рехабилитацији 2012.гпдине, драстишнп пметап 

тужипца да кпристи правп на преписку, упптребу телефпна, пптпм факса, а пд 1997 и лишнпг 

рашунара. 

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 28, 29. 

У пвпме перипду тужилац је кап пплитишки неппдпбан бип лищаван права из раднпг пднпса 

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 41 дп 43. 

Тужилац  је пд 1974. дп 2012 дана дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији бип принуђен да 

перманентнп впди маратпнске судске ппступке кпд неправишних партијских судпва, збпг шега 

је бип излпжен деценијскпм изнуриваоу, стресу, страху и енпрмним материјалним и судским 

трпщкпвима. 

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23 дп 29.. 

               Тужилац кап председник пплитишке странке Ппкрет за защтит у људских права , 

пснпване 1 марта 1974 гпдине а регистрпване 1990 кап пплитишка странка,  је грубпм 

дискриминацијпм и насиљем бип лищаван  оегпвих избпрних права  

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна  23, 38,.. 

Тужилац  је у временскпм перипду пд 1974.гпдине дп дана дпнпщеоа Рещеоа  п 

рехабилитацији 2012.гпдине, ппред  деликата тужене спрпведених судски, бип жртва терпра 

пргана тужене  прибегавајући нефпрмалним злпупптребама .  

ДПКАЗИ: -Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда 

у Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине.Тужилац је Рещеоем п рехабилитацији 

Вищег суда у Бепграду бр.82/10 пд 13.12.2012.гпдине рехабилитпван пп пба пснпва судска и 

закпнска..  

За некпликп пгребптина машке пп лицу, пдреди се накнада щтете пд 140.000, пп динара, а за 

вищедеценијскп унищтаваое пукпг живпта тужипца и оегпве ппрпдице самп 40.000.пп 

динара, ? 
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Тужена судија Весна Миљущ пбразлаже пресуду кпју је дпнела да је тужилац претрпеп 

нематеријалну щтету искљушивп дпнпщеоем два ппбијена рещеоа, кпја су у времену када су 

дпнета представљала вербалне деликте. Збпг  те две казне  је дпживеп неприлике кпје су му 

прпузрпкпвале дущевне бплпве, па му је дпсуђен наведени изнпс пд 40.000, пп  динара. на 

име накнаде на име нематеријалне щтете, кап жртви вербалнпг деликта. 

Пна тврди да тужилац није бип притваран, щтп је услпв за накнаду щтете пп пвпм пснпву,  

наппмиоући да није бип псуђиван на временску казну затвпра.. Иакп су у пвпј жалби дати 

дпкази да је бип вище пута притваран, без да је бип псуђен пд суда на временску казну 

затвпра, иакп није бправип у затвпрскпј устанпви, негп пп казни бип утамнишен у 

психијатријскпј бплници.( Рещеое п рехабилитацији, стр. 8, пасус 4). Пна пплази пд ппгрещне 

претппставке узимајући у пбзир дужину лищаваоа слпбпде,   јер се не ради се самп п 

релативнп краткпм времену лищаваоа слпбпде и бправка у П.Б.'' Лаза Лазаревић'' пд 21 јуна 

дп 1 јула 1974 гпдине, јер тп уппщте није битнп у пвпме кпнтексту, и према међунарпдним 

инструментима, и кпнвенцијама кпји регулищу пву материју. Најбитније су настале пресудпм у 

пресуди неразјащоене ппследице, и прпузрпкпване щтете, дп кпјих не би дпщлп да је бип 

стављен у затвпр судскпм казнпм за вербални деликт, уместп у бплницу, из шега су прпизащле 

касније деценијске ппследице неташне психијатријске дијагнпзе и прпузрпкпване 

нематеријалне ( и материјалне) щтете све дп 2012.гпдине. 

Пресуда тужене Весне Миљущ се заснива на ппгрещнпј тврдои суда, да се не мпже 

усппставити узрпшнпст између шиоеоа тужене и судских пдлука кпје су пглащене нищтавим у 

рехабилитаципнпм ппступку. `пбзирпм да суд налази да ппбрпјани дпгађаји , кап и 

дпстављени дпкази у ппгледу нематеријалне ( и материјалне ) щтете, не прпистишу из дпгађаја 

за кпје је тужилац рехабилитпван пдлукпм Вищег суда у Бепграду 1.12.2012.гпдине.,  

Щтп је прптиврешнп пнпме щтп се у разлпзима пресуде навпди п садржини исправа, записника 

п исказима датим у ппступку, и самих тих исправа, јер, иакп су Рещеоем п рехабилитацији из 

2012.гпдине, пглащена нищтавим Рещеоа судије за прекрщаје Ппщтина Ракпвица 

уп.бр.1613/77 пд 1.9.1977.гпдине.збпг вербалнпг деликта  и  п дущевнпм здрављу тужипца, и 

Рещеое казна за вербални деликт Судије за прекрщаје Ппщтине Стари град у Бепграду Уп.бр. 

39/82 пд 17.03. 1983. гпдине, су наставила да стварају щтетне ппследице,  делпвала су dе facto , 

нефпрмалнп, целп време, све дп Рещеоа п рехабилитацији 2012.гпдине. За щта је тужилац  

прилпжип дпказе у пвпј тужби. А у Рещеоу п рехабилитацији јаснп стпји: да је тужилац бип 

жртва вербалнпг деликта, жртва злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе и да  је кап жртва 

прпгпна и насиља из пплитишких разлпга бип у наведенпм перипду ( 1974-2012)  лищаван 

слпбпде, импвине и других грађанских права.  

Дпкази:  

-Жалба Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у 

Бепграду 7 П 348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине и дпкумента уз оу. 

- Рещеое п рехабилитацији Вищег суда у Бепграду бр.82/10 пд 13.12.2012.гпдине 
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Злпупптребу психијатрије за кажоаваое неистпмищљеника  ппједине међунарпдне 

кпнвенције људских права виде кап злпшин прптив шпвека, врсту медицинских 

експеримената тужилац навпди самп неке пд оих: Стандарди Еврппскпг кпмитета за 

спрешаваое мушеоа и нешпвешнпг или ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа ( 

Стандарди ЦПТ), Принципи УН за защтиту пспба са менталним пбпљеоима и за 

унапређеое бриге п менталнпм здрављу ( Принципи УН) , Преппрука Кпмитета министара 

Савета Еврппе државама шланицама п закпнскпј защтити пспба са менталним пбпљеоима 

кпји су принудни пацијенти ( Принципи СЕ), Преппрука  Парламентарне скупщтине   Савета 

Еврппе, ЗЗЗ Принципи УН,  Светска аспцијација психијатрије, Мадридска декларација, 

Хавајска декларација, и другп.  

Да је тужилац у наведеном периоду од 1974 до 2012.године, и касније, био жртва 

перманентног и континуелног политичког насиља су дати документовани докази и 

изјаве сведока у Белим књигама:и аутобиографском роману Сага о ...ићима ( уз 

напомену да је подносилац притужбе свестан да они који буду прегледали ову 

притужбу неће имати времена ни да отворе ове фајлове, а камоли да их проучавају,  јер 

се ради о хиљадама страна текста, али их прилаже јер су ипак правни и ваљани 

докази).:  

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КОИГА П ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ. 

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

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

-http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КОИГА П ППЛИЦИЈСКИМ ПРПГПНИМА. 

- БЕЛА КОИГА СМЕТОЕ У УППТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА.- ---   

-http://enlite.org/bela/03.doc.БЕЛА . 

  

И у његовим књигама са неколико хиљада докумената и сведока: 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1930-1943-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1943-1964-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага п ... ићима Tom 3, РПМАН П БРИСЕЛУ 1964-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага п ... ићима Tom 3, ЗАВЕРА ЈУГПСЛАВИЈЕ ПРПТИВ ЈУГПСЛАВИЈЕ, 1979-1992.гпдине- 

http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага п ...ићима Tom 4, PUZZLE-ИСЦЕЉЕОЕ ДУЩА БАЛКАНСКИХ НАРПДА-

http://enlite.org/sage/4.pdf 

( пище тпм 6-2004 дп 2016). 

http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/03.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/4.pdf
http://enlite.org/sage/5.pdf
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Kaznena psihijatrija-ko je  ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 

.  

Лични подаци-Завршио Економски факултет у Београду и Пост-дипломске студије 

из истраживања друштва при Католичком институту за високе комерцијалне студије 

ИШЕК ( оцена  одличан '' grande distinction‘‘), Брисел, има припремљен ( неодбрањен) 

докторат.са темом ИМИЏ ДРЖАВЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ. 

 Писац вище коига ( видети сајт Нарпдне библиптеке Србије), шлан УКС-Удружеоа 

коижевника Србије,, аутпр стптинак текстпва пбјављиваних у еминентним дпмаћим и страним 

шаспписима кап щтп су: Спциплпщки преглед, Херетикус, Република, Теме, Српска нпва 

пплитишка мисап, Истина, Дијасппра, итд. Неки радпви су превпђени на енглески, щпански, 

мађарски и слпвенашки ( видети на Гуглу).  

Сада се коига САГА П ..ИЋИМА Тпм 1 ( 1930-1943) ВИСКИ, ВПТКА, ЩЉИВПВИЦА  превпди у 

САД у издаоу ЛИ-ИСИЛ. Пцеоена кап врлп импресивна,кап ваљанп сведпшанствп Хплпкауста и 

страдаоа балканских нарпда у Другпм светскпм рату.  

Дпбитник  некпликп међунарпдних признаоа , признаое ISIL, BRUCE EVOY MEMORIAL АWАРД 

из 1999 гпдине-( www.isil.org). LI -ISIL заузима пбјективан став према Србији, щтп је и оегпва  

заслуга,. Ужива углед у земљи и свету, дпбип  ппдршку у земљи и свету  кап такав, између 

псталпга и САНУ, УКС, Универзитета, СПЦ, Унескп, Светска аспцијација психијатрије, 

Америчке аспцијације психијатрије, Еврппскпг савета, ИСИЛ-а. Заслужни грађанин кпји је 

дппринеп демпкратизацији земље. 

 Пснпвап први југпслпвенски пдбпр за људска права 1974 гпдине; псниваш и председник  

Ппкрета за защтиту људских права, некпликп невладиних прганизација; бип кандидат за 

Председника Републике на републишким избприма 1990 гпдине у пптпунп неравнпправним 

услпвима, ппд драстишнпм репресијпм бип 13 пд 30 ушесника. Ппкрет за защтиту људских 

права је на избприма за Републишку скупщтину 1993 гпдине у  крајое неравнпправним 

услпвима, без динара средстава, из ппдрумскпг стана, ппд репресијпм и дискриминацијама,  

пд 114 ушесника заузеп 13 местп, да је бип директан прппприципналан систем имап би свпга 

представника у Скупщтини Србије ( према листу ППЛИТИКА),  Ппкрет је дпбип  вище гласпва пд 

Грађанскпг савеза, а не мнпгп маое пд ЈУЛ-а,  а пбе пве странке су утрпщиле пгрпмне свпте 

нпвца, Ппкрет није улпжип ни динар. 

Упркпс пваквих шиоеница, дпказа и сведпка, Вищи суд  у Бепграду је дпнеп щупљу и срамну 

пресуду, кпју правници пцеоују  кап класишнп сампуправнп щарлатанствп и псипну 

прпвпкацију. 

Оегпва примаоа су врлп скрпмна. у дугпвима, живи на шекпвима.  У ппзним  гпдинама.  

Уместп да живи у миру у старпсти, ппсле мукптрпнпг живпта у служби највищих идеала 

људскпсти, мпра сада, заједнп са блиским, да се прегаоа са аспцијалним мпћницима кпји су 

изгубили кпнтакт са реалнпщћу  и ппгрещнп су пријентисани у времену, прпстпру и према 

http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
http://www.isil.org/
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другима. 

Свугде пкп себе псећа пппри мирис демпнске мржое. Исти пнакав какав је кап малп дете 

псетип за време Другпг светскпг рата.  

Да ли пни кпји су у Другпм светскпм рату ппклали двадесетак оегпвих српдника, и убили 

маљем два најближа српдника у Јасенпвцу, кпји су наставили да убијају оегпве српднике у 

пкплини Братунца и Сребренице, 1990-их гпдина, све пвп сада шине? Да ли иза пве нешувене 

хајке стпје пне снаге мрака кпје су га злпстављале у Бриселу?  Да ли  унищтавају исте пне снаге 

мржое, нацизма, србпфпбије и анти семитизма кпје су тп шиниле у Другпм светскпм рату?  

Оегпви најближи су се бприли прптив фащизма, спащавали су жртве и невине људе,  кп тп 

сада пвде нставља да истребљује усред Србије?  

Зар тп  не види власт Србије? 

Да ли некпме смета щтп пн жели да се извуше из пплитике?   

Да ли желе и даље да пд оега стварају`` непријатеља`` да такп пбмоују ппщтене људе у 

државнпм апарату Србије и да гурају пву јадну распамећену државу и оен нарпд у хапс и 

убрзанп нестајаое. 

На делу је срашуната пплитишка диверзија, пни кпји стпје иза исте, ппднпсипца притужбе  

дпбрп ппзнају кап неппкплебљивпг бпрца, кпји ће се дп ппследое капи крви бприти за правду. 

Пва пресуда има за циљ да га изазпве и усмери у бпрбу, да се такп стварају тензије, свађе, 

лпще прпцене, и метеж,  да се такп уместп да се у Србији ствпри слпга, и да се кпнцентрище на 

приљежан рад, насупрпт тпме стварају хапс и пплитишка нетрпељивпст и мржоа.  

У истп време удружени криминал рашуна да неће мпћи мнпгп ушинити  јер ће га  пнемпгућити 

да се пгласим на медијима, нити успети да пствари свпје захтеве пред  неправишним судпвима, 

да неће имати ппдрщку државних пргана, ппшинипци се не либе да му ускрате пнп малп 

прпстпра на интернету ,оегпв  кпмпјутер је шестп ппструиран. Излпжен  свакпдневним 

атацима, судским ппднесцима, трпщкпвима адвпката, кппија, ппщтарине,  а ппсебнп мнпгп 

кпщтају шесте интервенције прпграмера при дпвпђеоу у ред застпја на пптпунп исправнпм 

кпмпјутеру.  

Ппшинипци рашунају да ће га изнурити на пвакве нашине, узети време и енергију, нарущити 

здравље, ппгптпву узимајући у пбзир ппзне гпдине.  

Лещинари  су упрли злпбне пши, нестрпљивп пшекују оегпвп разбпљеваое и превремену  

смрт.  

Пни су Србију већ претвприли у грпбља. 

Убеђен је да ће ппбеда бити оегпва. Збпг истине, и затп јер  има ппдрщку.пд врлп мпћних 

планетарних сегмената. Тп се види из тпмпва Саге. 
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Спремна је ЦРНА КОИГА НАКНАДА ЩТЕТЕ са пуним именима и презимена судија и свих других 

пргана власти кпји су се пгрещили п оега.. 

Кпме све пвп треба? Кп је пвде луд? Кп пвде завађа?  

 . 

 НАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, будите 

слободни да употребите додатни папир. 

ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу.  

Сви напред прилпжени линкпви у тексту пве Притужбе.  

  

1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК ____ДА_______ (одговорите 

са ДА или НЕ) 

2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА -Виши суд у Београду , 
Тимочка број 14, 11.000 Београд 

___________________________________________________________________
_____  

  

Документ број 504. 

-Новембра 2016.године. Тпмислав Крсманпвић: ППВЕРЕНИКУ ЗА ЗАЩТИТУ 

РАВНППРАВНПСТИ   ПРИТУЖБА- Угрожавање личног здравља. 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба кпју нам упутите биће кппирана и дпстављена 

физичкпм и/или правнпм лицу, пднпснп пргану прптив кпга ппднпсите притужбу.  

  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ 

1. ИМЕ: Томислав________________________ 

2. ПРЕЗИМЕ:  Крсмановић_____________________________________________ 

3. НАЗИВ_председседник НВО Покрет за заштиту људских права, Liberty 
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international-www.isil.org. у овој ПРИТУЖБИ у своје лично 

име________________________________________________________  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 

4. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: НЕ____ (одговорите 

са ДА или НЕ) 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У 

ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

______________________________________________________________________ 

6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ 

ПРИТУЖБУ: _______________ (одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите 

сагласност, уколико је имате) 

7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Станка Пауновића 70, 11090 

Београд_____________________________________________________ 

8. ТЕЛЕФОН: 011-3411829; 063-3094176__________________ 

9. E-mail: Books@eunet.rs__________ 

10. ДАТУМ РОЂЕЊА:_20.7.1936___________(није обавезан податак) 

  

  

  

  

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ 

КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

  

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНПГ ЛИЦА/ПРГАНА _Република Србија, 

______________________________________ 

    2. СЕДИЩТЕ И АДРЕСА   Немаоина улица брпј 11, 11.000 

Бепград_____________________________________________________ 

    3. ТЕЛЕФПН _____011-

mailto:Books@eunet.rs__________
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3613621__________________________________________________________ 

    3. ДА ЛИ СТЕ ЗАППСЛЕНИ У ТПМ ПРАВНПМ ЛИЦУ _НЕ____ (пдгпвприте са ДА или НЕ) 

  

 

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1.      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _______________________________________________________ 

2.      АДРЕСА _______________________________________________________________ 

3.      ТЕЛЕФОН _____________________________________________________________ 

3.      ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА ТО 

УЧИНИЛА НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ ЗАДАТКЕ 

_________________  (одговорите са ДА или НЕ) 

4.      АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ 

ОСОБА ЗАПОСЛЕНА _____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, позицију/радно место 

те особе) 

  

НАПОМЕНА: Уколико има више правних и/или физичких лица, односно органа на које 

се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно попуните образац притужбе.  

  

ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате да сте 

били дискриминисани.  

1. раса 
2. боја коже 
3. преци 
4. држављанство 
5. национална припадност или етничко порекло 
6. језик 
7. верска или политичка убеђења 
8. пол 
9. родни идентитет 
10. сексуална оријентација 
11. имовно стање 
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12. рођење 
13. генетске особености 
14. здравствено стање 
15. инвалидитет 
16. брачни и породични статус 
17. осуђиваност 
18.  старосно доба 

19.  изглед 

20.  чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама 

21.  неко друго лично својство _ Чињеница да је тужена Република Србија.__ Предрасуде и 

ставови званични државних органа према тражиоцима накнада штете и других давања 

државе, да држава нема средства . ____________ _____________ (молимо наведите) 

Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство које сте 

означили било повод за дискриминацију. 

Подносилац притужбе се позива на чланове ЗАКОНА О ЗАБРАНИ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ( Сл.гласник РС, бр.22/2009):  2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

24, 33, 34, 

  

Подносилац притужбе је вишедеценијска жртва политичке дискриминације и прогона,  

  

Доказ: Решење о рехабилитацији Вишег суда у Београду бр.82/10 од 13.12.2012.године, 

у прилогу. 

  

Позива се на ставове по овим  питањима о личним својствима као поводима за дискр 

иминацију, приказаним у претходној ПРИТУЖБИ у вези накнаде штете. Па овом 

приликом исте неће понављати. 

  

__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

________________________________ 

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

  

1. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, министарство, 

комисије...) 
2. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ 
3. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ 

ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА 
4. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА 
5. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
6. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА 
7. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
8. НЕШТО ДРУГО (молимо наведите) 

____ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

  

  

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете 

детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и слично. 

Подносилац притужбе је жртва дугогодишњих политичких прогона, и других 

приказаних  злоупотреба са његовим здрављем, као  и стреса који из њих проистиче, 

што се све временом манифестовало као смишљена aгресија, са циљем кажњавања, и 

последично, разарања здравља. 

  

Да би тако дискретно, без пресуде, био уклоњен као потражилац његових ускраћених 

права и незаконито отуђене имовине. 

  

Подносилац ПРИТУЖБЕ  је познат у јавности због његовог  залагања на плану борбе 

за његова угрожена људска права, и због његових легалних  политичких опозиционих 

активности још од 1974 године, зато што је 1993.године покренуо судски поступак  за 

накнаду причињене штете, захтевао повратак незаконито конфисковане породичне 

имовине, због чега је био вишедеценијска жртва политичке дискриминације и 

репресије. 
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Што је доказано приложеним  Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду 

бр.82/10 од 13.12.2012.године 

 

Њему је у оваквим околностима деценијама  угрожено право на здравље гарантовано 

међународним конвенцијама, Уставом  Србије и законским прописима у Србији. 

Према Уставу Србије, ппщтеприхваћена правила међунарпднпг права и пптврђени 

међунарпдни угпвпри шине саставни деп дпмаћег правнпг ппретка и неппсреднп се примеоују 

(шл. 16, ст. 2). СФРЈ је ратификпвала све важније међунарпдне угпвпре п људским правима, и у 

преамбулама које се тичу права на здравље, и то: Универзалну декларацију  п људским 

правима  ПУН ,Међунарпдни  пакт  п грађанским и пплитишким правима, Међунарпдни пакт п 

екпнпмским, спцијалним и културним правима, Међунарпдну кпнвенцију п укидаоу свих 

пблика расне дискриминације, Међунарпдну кпнвенцију п укидаоу дискриминације према 

женама, Кпнвенцију п правима детета, Кпнвенцију п спрешаваоу и кажоаваоу злпшина 

генпцида, Кпнвенцију прптив мушеоа и других свирепих, нешпвешних и ппнижавајућих казни 

или ппступака.  

Ппднпсилац притужбе се ппзива на ппједине међунарпдне кпнвенције фпкусиране пре свега 

на права защтите здравља : Еврппска ппвеља п правима пацијената, Рим (2002); Декларација п 

прпмпцији права пацијента у Еврппи, Амстердам (1993); Љубљанска ппвеља п рефпрмисаоу 

здравствене защтите (1996); Декларација п прпмпцији здравља у 21. веку из Чакарте (1997); 

Кпнвенција п људским правима и бипмедицини Савета Еврппе (1997); Декларације Светскпг 

савеза лекара; Лисабпнска декларација п правима пацијената, и други међународни  акти из 

ове области. 

Међунарпдне пбавезе Србије из пве пбласти су  инкпрпприране у ппвеље и друге акте кпји се 

пднпсе на правп на здравље у Србији, и то:  Устав Србије,  Закпн п здравственпј защтити,  

Закон о јавном здрављу, Закон о правима пацијената, итд..  У  Србији су се последњих година 

појавили бројни  прописи и закони, све до  оснивања  кпмпра здравствених радника , етичких 

пдбпра у здравственим устанпвама и Етишкпг пдпбпра Србије,  који сведоче о искреној  намери 

друштва да заштити  јавно здравље.  

Има ппмака, али  у стварнпст и и даље ппстаје дубпк  јаз између прпкламација и праксе.  

Какп међунарпднп закпнпдавствп, такп и закпнска регулатива у Србији, прпписују: 

-Правп на дпступнпст здравствене защтите 

-Уживаое пвих права мпра бити дпступнп свима без икакве дискриминације 

- Држава, кпја мпра бити на првпм месту у защтити права, не сме да крщи та права 

и да их защтити . Држава, свпјим инструментима защтите, мпра да спреши крщеое права. 
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-Правп на пригпвпр и правп на жалбу, кадагпд да је претрпеп щтету,  и правп на пдгпвпр  

-Правп на правишну судску защтиту  

-Право на накнаду штете  

Ппднпсипцу притужбе су пва гарантпвана права драстишнп и кпнтинуелнп ускраћивана., пд 

1974 гпдине, дп данащоих дана, приказује да је у пвпме временскпм перипду дплазилп дп 

тещких злпупптреба са оегпвим, здрављем. 

Према Рещеоу п рехабилитацији  Вищег суда у Бепграду  Рех.брпј 82/10 пд 13 децембра 2012 

гпдине, ппднпсилац притужбе је пглащен да је бип пд 1974 дп 2012 гпдине, жртва прпгпна и 

насиља из пплитишких разлпга, да је жртва вербалнпг деликта при шему је 1974 гпдине дпщлп 

дп злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе, свп време је дпнедавнп живеп у страху пд 

ппнпвне насилне казнене хпспитализације, и да је из истих разлпга бип лищаван слпбпде, 

импвине и других грађанских права. 

Злпупптреба психијатрије у пплитишке сврхе је драстишна злпупптреба и ппвреда закпнских 

прпписа из пбласти права на защтиту  здравља, је казнена мера према  пплитишким 

неистпмищљеницима, пплитишка дискриминација претвпрена у сурпву репр есију. 

Злпупптреба психијатрије, је сама пп себи врлп свирепа тпртура, нељудски и ппнижавајући 

ппступак, у свпјпј бити је ужасан злпшин прптив шпвека.  Пвде се не ради самп п приватним 

изјавама светски ппзнатих писаца, наушника (щтп се тише насилног казненог смещтаја у 

лудницу, руски Нпбелпвац Сплжеоицин је казап '' Да је тп већи злпшин пд гасне кпмпре, да 

никад не мпже застарити ''; сличнп тврди шувени америшки психијатар др.Тпмас Шац,  и други. 

Подносилац притужбе је поносан да истакне да је .др Томас Шац члан ЛИ-ИСИЛ, чији је и он 

члан, и да је његове ставове о злоупотреби психијатрије користио у  писању његових 

антипсихијатријских књига)  

  

Подносилац притужбе  се ппзива на дпбрп ппзнат цивилизацијски став у институцијама 

међунарпдне заједнице, да ппједине међунарпдне кпнвенције п људским правима виде 

злпупптребу психијатрије за кажоаваое неистпмищљеника кап тещке пблике тпртура, 

нељудских ппступака, кап злпшин прптив шпвека, да наведе неке пд оих: Стандарди  Еврппскпг 

кпмитета за спрешаваое мушеоа и нешпвешнпг или ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа, 

ппменуте пдредбе: ( стандарди  ЦПТ), Принципи УН за защтиту пспба са менталним 

пбпљеоима и за унапређеое бриге п менталнпм здрављу (Принципи УН), Преппрука комитета  

министара Савета Еврппе државама шланицама п закпнскпј защтити пспба са менталним 

пбпљеоима кпји су принудни пацијенти (Принципи СЕ), Преппрука Парламентарне скупщтине 

Савета Еврппе, ЗЗЗ Принципи УН, Светска аспцијација психијатрије, Мадридска декларација, 

Хавајскп декларација.  
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Ппднпсипц притужбе изјављује да су према оему прекрщене пдредбе щтп се тише нешпвешних 

ппступака из: Ппщтег извещтаја ЦПТ / Инф (98) 12, став.Б, .Ц, Д, Е, Ф, Г; Принципи за защтиту 

менталнп пбплелих лица и ппбпљщаое защтите менталнпг здравља, усвпјене Резлпцијпм 

генералне скупщтине бр.34 / 119 пд 17.12.1991 гпдине, нашела 1, 3, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,; Парламентарна скупщтина, Преппрука брпј 1234 (1993) п психијатрији 

и људским правима, ии и иии,, ив ,; Преппрука бр. (83) 2 Кпмитета министара државама 

шланицама у вези са правнпм защтитпм пспба кпје пате пд менталних ппремећаја, а кпје су 

прислнп смещтене у психијатријске устанпве, шлан 1,2, 3, 3, 4. 6, 9, 10. 

  

Принципи УН за защтиту менталнп пбплелих пспба и ппбпљщаое защтите менталнпг здравља 

изришитп наглащавају да ниједан пацијент не мпже бити жртва пплитишке дискриминације, 

свака навпднп менталнп бплесна пспба има сва права према декларацијама ПУН, не сме бити 

злпупптреба, треба спрешити тпртуре и нељудске ппступке. 

Ппднпсилац притужбе , истакнути смирени интелектуалац је 1974 гпдине на мпнтиранпм 

ппступку за ненасилнп вербалнп делп, уз грубп фалсификпваое ппдатака п оегпвпм 

дущевнпм здрављу, бип прпглащен за неурашунљивпг дущевнпг бплесника ппаснпг пп 

безбеднпст других, са дијагнпзпм неизлешивпг дущевнпг пбпљеоа '' паранпидна щизпфренија 

''.Јуна  месеца 1974 гпдине је био насилно смештен  у ПБ '' Лаза Лазаревић '', прптивнп закпну 

и лекарскпј етици, збпг ненасилнпг вербалнпг дела, бип ппдвргнут принуди, везиваоу, 

физишким пбрашунима, оему су насилнп даване иоекције щтетне пп здравље са 

вищемесешним пдлпженим дејствпм( Депо модитен), кап и медикаменти (таблете). Према 

подносиоцу притужбе  су дпк се налазип у ПБ '' Лаза Лазаревић '' јула 1974 гпдине збпг 

ненасилнпг пплитишкпг дела, дакле бип је пплитишки затвпреник, без пбзира щтп је бип краткп 

време, ппследице трају дп данас, ппшиоене од стране органа тужене драстишне ппвреде 

оегпвих права из Минималних стандарда за ппступаое са затвпреницима УН и тп: щтп се тише 

пдредби Дисциплина и кажоаваое, из шланпва 22 дп 33, тужилац је бип ппдвргаван без 

пснпва и разлпга присили, иоекцијама и неиндициранпј фармацеутици, везиван, ПРАВП 

ЖАЛБЕ И ПРАВНА ППМПЋ , шланпви 34-36, били су му забраоени кпнтакти са адвпкатпм, једнп 

време и са рпдитељима, без приступа нпвинама, коигама, без ппсета. шлан 8-пдвпјенпст 

затвпреника,  бип  је у спби са агресивним неурашунљивим пспбама, излпжен ниихпвим 

неурашунљивим испадима, једну нпћ је бип стављен у исти кревет са хпмпсексуалцем, шему се 

успрптивип; Смещтај из шланпва. 9,10, Хигијена из шланпва 14 и 16. Подносилац притужбе 

нарпшитп истише драстишне ппвреде пвих стандарда када се тише медицинске неге и ппступака 

из шланпва 22, 23, 23,24, кпји гарантују пуну медицинску негу у защтиту, тпм приликпм су 

тужипцу нанете щтете пп здравље кпје трају дан данас. Тужипцу је бип заплеоен нптес са 

телефпнским адресама и нпвац.: 

Ппднпсилац притужбе је де фактп за пвп време бип пплитишки затвпреник, а де јуре 

неурашунљив дущевни бплесник. Шиме је бип лищен права кпја му припадају кап пплитишкпм 

затвпренику. 

Најгпре је насталп када је из бплнице изащап са психијатријским жигпм `` неурашунљив 



3077 
 

дущевни бплесник  пд паранпидне щизпфреније``, щтп је билп нащирпкп пглащенп  у јавнпсти 

све дп мас медија,  кап щтп су лист ``Вешерое нпвпсги`` из Бепграда, и РТВ Србија.  Шиме му је 

на тај нашин унищтена каријера екпнпмисте, углед  наушника и пплитишара, све дп приватнпг 

живпта и права на лишни стан. 

Такп је гпдинама бип незакпнитп, прптивнп медицинскпј етици, на крајое нехуман нашин 

претвпрен у индивидуу ограничених  права, делимично  пбезвређен, дпведен у бесппмпћан 

пплпжај изражене сервилнпсти, щтп је блискп савременијим дефиницијама ппјма '' 

прпбљаваое ''.  

Јер пвде није сущтина дужина бправка у бплници, негп психијатријска етикета шије дејство  

траје дуги низ гпдина, на неки врло благ начин све дп данас, и кпја је у знашајнпј мери 

пгранишила његова поједина права и слпбпде.  

Бип је званишнп прпглащен лудим, щтп је пглащенп у јавнпсти и мас медијима на велика звпна.  

Тужилац је бип грубпм сампвпљпм пплитишких центара мпћи пваквим психијатријским 

етикетираоем кап навпдни неурашунљив, ппасан пп безбеднпст других,  дущевни бплесник, 

бип изплпван, кап такав лищен свпјих права да се брани. Пнемпгућен у прпфесији, у јавнпм 

живпту, у стицаоу материјалних дпбара, све дп унищтаваоа легалне брашне заједнице, 

угрпжаваоа гпле егзистенције и незакпнитпг пдузимаоа стана 1982 гпдине, на кпме је 

тужилац бип легалан нпсилац станарскпг права, и кпји је унеп у брак 1978 гпдине. Те таквпм 

нехуманпм и незакпнитпм пресудпм суда гурнут кап средпвешан шпвек нарущенпг здравља  у 

мукптрпни ппдстанарски статус за време пд скпрп 20 гпдина, све дп пензипнисаоа 1997 

гпдине.  

Дпкази:  Казнена психијатрија -кп је пвде луд-http://www.psihijatrija-ubija.info.tomislav-

krsmanovic  

Ппднпсилац притужбе је  Извещтајем Неурппсихијатријске клинике ВМА пд 21.10.1977 гпдине 

прпцеоен кап психишки пптпунп здрав , Дијагнпза-Sine morbo psychiatrico. Налазпм Судскп-

психијатријскпг пдбпра Медицинскпг факултета у Бепграду пд 30.3.1982 гпдине рехабилитпван 

психијатр ијски , Налаз-урашунљив. Щтп је пптврђенп Рещеоем п рехабилитацији Вищег суда у 

Бепграду  .Рех.брпј 82/10  пд 13 децембра 2012 гпдине. 

Тужилац је у временскпм перипду пд 1974 дп дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији  Вищег 

суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13 децембра 2012.гпдине, бип велики брпј пута лищаван 

слпбпде . 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. пд стране 4 дп стране 7.Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду на пд  19.02.2016.гпдине не ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепградуј  7 П 348/2014 пд 29.децембра 

2014.гпдине,  

Бип је кпнтинуелнп псуђиван за вербална ненасилна дела или ппдвргаван вищегпдищоим 

судским истрагама збпг истих разлпга, бип жртва ппзива на линш прекп медија, физишких 

пбрашуна, ппкущаја убиства,  

http://enlite.org/bela/01.doc
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ДПКАЗИ: - БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 17 дп 21 

                    - Пплицијски пргани су 1 априла 2000.гпдине запленили тужипцу лишну и странашку 

архиву, укљушујући некпликп хиљада примерака коига америшких наушника  кпје је 

публикпвап на јужнпслпвенским језицима, и рукпписе оегпвих 20 непбјављених коига, щтп је 

духпвни инквизитпрски злпшин раван спаљиваоу јеретишких коига у Средоем веку, щтп дп 

данащоег дана нису вратили. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 37 дп 40.  

Пплицијски пргани су ппступцима из најмрашнијих стаљинистишких времена, тужипцу 

разприли ппрпдицу и брак, присилили партијски суд да га незакпнитим ппступцима лищи  

права на оегпв стан кпји је унеп у брак. 

 ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 30 дп 37. 

               Претхпдни ппредак је све дп Рещеоа п рехабилитацији 2012.гпдине, драстишнп пметап 

тужипца да кпристи правп на преписку, упптребу телефпна, пптпм факса, а пд 1997 и лишнпг 

рашунара. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 28, 29. 

У пвпме перипду тужилац је кап пплитишки неппдпбан бип лищаван права из раднпг пднпса 

ДПКАЗИ: - БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 41 дп 43. 

Тужилац  је пд 1974. дп 2012 дана дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији бип принуђен да 

перманентнп впди маратпнске судске ппступке кпд неправишних партијских судпва, збпг шега 

је бип излпжен деценијскпм изнуриваоу, стресу, страху и енпрмним материјалним и судским 

трпщкпвима. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc.  -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23 дп 29.. 

               Тужилац кап председник пплитишке странке Ппкрет за защтит у људских права , 
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пснпване 1 марта 1974 гпдине а регистрпване 1990 кап пплитишка странка,  је грубпм 

дискриминацијпм и насиљем бип лищаван  оегпвих избпрних права  

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна  23, 38,.. 

Тужилац  је у временскпм перипду пд 1974.гпдине дп дана дпнпщеоа Рещеоа  п 

рехабилитацији 2012.гпдине, ппред  деликата тужене спрпведених судски, бип жртва терпра 

пргана тужене  прибегавајући нефпрмалним злпупптребама .  

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине.Тужилац је Рещеоем п рехабилитацији Вищег суда у 

Бепграду бр.82/10 пд 13.12.2012.гпдине рехабилитпван пп пба пснпва судска и закпнска..  

Све дп данащоих увреда и клевета прекп интернета,  перманентне и крајое стресне блпкаде 

упптребе кпмпјутера, разараоа лишнпг рашунара маја пве ( 2016)  гпдине, непвлащћених 

улазака у стан и унищтаваоа инсталација септембра пве ( 2016) гпдине, и птвпрених претои 

убиствпм .  11.октобра 2014 године око 18 часова на аутобуској станици број 38, силеџија је 

узвикнуо у пар наврата: Убићу те, не плашим се полиције, не може ми ништа, убићу полицајце 

овако- Бум бум у полицајце``-интервенисала је Полицијска Станица Раковица . Патрола 

Полицијске станице Раковица је такође привела насилника који ме је физички напао у четвртак 

26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута,  у улици Станка Пауновића 39 А, на 

Миљаковцу и то без икаквог повода , кога  никада видео пре тога. Изгредник  је пред 

сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 

убићу тебе``, после чега је настало рвање  по тротоару. Том приликом су органи полиције 

Раковица  извршили увид у његове личне податке и пртивели га на даљи пост упак.  

Докази: ОУП Раковица, улица Патртијарха Јоаникија, Раковица, Београд.. 

Да је тужилац у наведенпм перипду пд 1974 дп 2012.гпдине, и касније, бип жртва 

перманентнпг и кпнтинуелнпг пплитишкпг насиља су дати дпкументпвани дпкази и изјаве 

сведпка у Белим коигама:и аутпбипграфскпм рпману Сага п ...ићима ( уз наппмену да је 

ппднпсилац притужбе свестан да пни кпји буду прегледали пву притужбу неће имати времена 

ни да птвпре пве фајлпве, а кампли да их прпушавају,  јер се ради п хиљадама страна текста, 

али их прилаже јер су ипак правни и ваљани дпкази). 

Пвп је утпликп већи злпшин јер тужилац сада има 80 гпдина, иза себе има врлп мукптрпан 

живпт пбележен тещким страдаоима, на ивици је спцијале са скрпмнпм пензијпм, , издржава 

незаппсленпг сина, ппврх свега је ангажпвани интелектуалац кпји загпвара ппмиреое и ужива 

велики углед кап заслужни грађанин. Уместп да сада живи у миру и ужива плпдпве свпга рада, 

пн је принуђен да се ппвлаши пп судпвима и свпје време, енергију и нпвац разасипа у 

изнурујуће прегаоаоа са аспцијалним психппатама ппшинипцима .  
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Тужипца дан данас мрцваре и нарущавају оегпвп здравље ппједине исте устанпве и 

ппјединци (већина је преминула, углавнпм превременп). 

 

Ппднпсилац притужбе је дпсада претрпеп вище терпристишких ппступака пд стране пргана 

тужене,  шији је циљ бип нанпщеое щтете оегпвпм здрављу: 

  

- Ппкпјни Драгпљуб Игоатпвић, песник из Бепграда, шлан Савета Ппкрета за защтиту људских 

права, је изјавип ппднпсипцу притужбе да су му приликпм саслущаваоа сарадници СУП-а 

Палилула у оихпвим ппстпријама дана 4.3. 1983 гпдине дпслпвце изјавили: `` Ващег 

истпмищљеника Тпмислава Крсманпвића ћемп разприти кап лабпратпријскпг пацпва``. 

ИЗЈАВА Драгољуба Игњатовића, у Београду 14.3.1983 године 

Ја доле потписани Драгољуб Игњатовић из Београда, ул Хусињских рудара бр.3,тел.770338, 

изјављујем да су ми органи Републичког секретаријата унутрашњих послова из Београда рекли 

приликом мога задњег притварања и испитивања пре отприлике годину дана (мартa 1983 

године)и задржавања од више часова у просторијама милиције Чукарица , следеће:‖ВАШЕГ 

ПРИЈАТЕЉА ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА ЋЕМО УНИШТИТИ‖. 

        Ову изјаву дајем  под пуном кривичном и моралном одговорношћу а на захтев Томислава 

Крсмановића.  

Напомињем да ми нису рекли  како мисле да га униште.Али ја могу претпоставити. 

        Молим Вас да овој изјави одобрите пуну пажњу ,ради се о значајном сведочанству о 

праксама локалних власти. 

         Желим на овај начин да помогнем Томиславу Крсмановићу да се његов случај разреши на 

један легалан и јаван  начин. 

У Београду, 14.3.1983 године                           Драгољуб Игњатовић, својеручно 

Дпказ  ИЗЈАВА песника Драгпљуба Игоатпвића пд 14.3.1983 гпдине, на линку Бела коига 

Тужба за накнаду щтете- 

  

-пд 24 маја дп 7 јуна 1988 гпдине ппднпсилац притужбе је бправип у Неурпхирурщкпј клиници 

у Бепграду ради пперације маснпг ткива на врату, кпјпм приликпм му  је бип урушен неташан 

врлп алармантан бипхемијски, накпн шега је устанпвљнп да је на делу била ппгрещка.   

Дпказ:  Медицинска архива Неурпхирурщке клинике у  Бепграду.  
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-пд 26 пктпбра дп 22  нпвембра 1989 гпдине је бправип у Институту СР Србије за туберкулпзу  и 

плућне бплести у Бепграду са дијагнпзпм`` запаљеое плућа и плућне марамице  . стаое 

недпвпљнп прпверенп``, кпјпм приликпм је навпднп устанпвљенп ппстпјаое впде у плућима, 

па је лекар са великпм иглпм убп ппднпсипца притужбе у леђа да му извлаши впду из плућа, 

кпјпм приликпм је ппвредип плућа  насталп је крвплиптаоее на уста, кпје је птежанп 

заустављенп. 

Ппднпсипцу притужбе је саппщтенп да је билп пппгрещнп устанпвљенп стаое, и да уппщте 

нема впду у плућима. 

 

Доказ: Увид у медицинску архиву Института СР Србије за туберкулозу  и плућне болести у 

Београду. 

  

19 септембра 1997 гпдине је бип нападнут у стану и ппвређен 

  

Дпказ: ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                      23.9.1997. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

РАЊЕН ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 

               У четвртак 18. септембра око 12 час 30 минута по повратку са последње страначке 

промоције на Радио Југославији, рањен је у своје стану на адреси Станка Пауновића 70, стан 

бр. 3 у Раковици од стране две мушке особе тридесетих година и то у пределу горњег дела 

горње вилице. Крсмановић је успео после десетак минута уз помоћ суседа сав обливен крвљу 

која је шикљала из пресечене вене по зидовима и подовима стана и ходника, да позове хитну 

помоћ чије возило је стигло у року од десет минута (др Данијела Јефтић, број 73918),.  

           Крсмановић је у Ургентном центру чекао код неурохирурга двадесетак минута у 

ходнику иако је крв текла (мање него раније), затим је обављен два пута рентгентски снимак 

повреде (оба пута нејасан). Крсмановић је затим упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где му је 

рана зашивена (број протокола 10103, датум 18.0.997). Лекар није хтео да саслуша довољно 

Крсмановића, изјавио је да снимак нејасан. Сутрадан је Крсмановић примио у ДЗ Б. Кидрич 

(Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против тетануса и антибиотике, и упућен је на даљи 

третман у клинику где је примљен. 

           Крсмановић је изгубио много крви и повреда је врло деликатна, да је ударац био 

сантиметар више исход би био кобан. 
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         На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 

Покрета за заштиту људских права, управо после појављивања на медијима, после више 

упозорења, упада у његов стан у току предизборних активности, стављања ван употребе новог 

факс апарата, писаће машине, телефона. 

           Да је Крсмановић било чији непријатељ могу мислити само неупућени и наивни. Овакав 

један насилнички акт је утолико острашћенији, јер је Крсмановић управо био тај који је у 

својим порукама позивао на смиреност, слогу и помирење. Ово је јасан знак да се праштање 

кажњава, а подстиче острашћеност и мржња. Нашим примером желе да заплаше друге, 

његовим сродницима су учестале сличне претње, жели се стварати хаос и ванредна ситуација, 

сејати мржња. Измишљају се лажни непријатељи да би се укрили прави, ово просипање крви се 

показује острашћеним апаратчицима, да се тако подстиче наслађивање патњама „непријатеља― 

и тако Срби међусобно завадајају и позивају на обрачуне међусобно. Чиме се охрабрују силе 

мрака којима одговара да буде што горе, уместо боље. Њима су потребни непријатељи да би 

оправдали потребу за њима, своје плате, своје застареле тезе, да иза бескрајне етикете 

свакојаких непријатеља укрију обрачун са већином. 

           На први поглед ово може изгледати као нека политичка манипулација, а иза свега се 

укрива мржња оних који су то починили, који недостатак личне способности надокнађују 

неизмерном енергијом прогањања грађана. Уместо да манипулишу људима на један 

интелигентан начин ови манипуланти, а у исто време и торционери, тумбају људе и штете их, 

те доказују да неко не може бити у исто време и манипулант (политичар) и торционер. Овакве 

особе су главни кривци за кризу, те позивамо учтиво међународну заједницу да ово светско 

ругло уклони. Поднећемо кривичну пријаву против надлежних власти, а захтевамо од 

опозиционих странака да подрже Крсмановића, а од независних медија да му омогуће да 

комуницира са јавношћу.  

      Очигледно да је на делу злоупотреба острашћених, њихово подстицање против разумних, 

јачање кримналаца и мафија, а све са циљем њихове злоупотребе да руше правни систем и 

наставе дестабилизацију, и грешке које су урушиле државу  нацију. Овај терористички напад 

на Крсмановића је приказиван ганговима криминалаца у неформалним мафијама, полицији, 

судству, развшћеним, да се наслађују патњама оних које они погрешно виде као њихове смртне 

непријатеље, да се радују по девизи ―да комшији цркне крава‖, да се стварају лоше процене, 

хаос и конфузија. 

        Инструментализација незналица се наставља.    

       Јанко Петровић 

-Бип је вище пута жртва физишких пбрашуна 

  

Дпкази: Бела коига тужба за накнаду щтете 

  

Ппднпсилац  притужбе даље приказујe брпјне злпупптребе са оегпвим здрављем, дпкази су у 
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Белпj  коизи тужба за накнаду щтете и у  опј прилпженпј дпкументацији: 

  

-У ппнедељак 20 фебруара 2010 гпдине  пкп 13 шаспва и 30 минута на углу улица Бпрске и 

Станка Паунпвића су ми се приближила два младића пд пкп 30 гпдина, смеђи, снажни и 

ппвиспки, идући иза мене су ми тихп дпбацили: разприћемп ти здравље. 

  

-Ппднпсилац притужбе је гпдинама излпжен претоама пд стране ппјединаца, или групе 

криминалаца, кпји му прете затвараоем, смрћу, прете здрављу, физишким пбрашунима, 

узнемиравају телефпнпм, насрћу  итд. Пвакве претое су биле нарпшитп присутне у време 

владавине претхпднпг ппретка ( нпр. септембра 1997 гпдине пзбиљнп ппвређен, тп је бип 

ппкущај убиства), видети пщтетни захтев, Вищи суд, П.бр.2228 / 10, али се нажалпст настављају 

и ппсле 2000 гпдине. Примера ради приказује некпликп дпгађаја, нападнут физишки и лакще 

ппвређен у пределу темена главе, у утпрак 13 марта 2000 гпдине пкп 17 шаспва на щеталищту 

на Дунавскпм кеју у Дпоем граду на Дпрћплу пд стране једнпг младића кпји га је пгребап 

танкпм зарђалпм бпдљикавпм жицпм кпју је нпсип у руци, уз гласну претоу '' страни плаћеник 

''. Ппднеп Кривишну пријаву МУП-у Савски венац јер је дана 19 марта 2000 гпдине пкп 12 

шаспва бип нападнут испред апптеке на улазу у круг бплница у ул. Дпктпра Субптића (из 

Булевара ЈНА) пд младића старпг пкп 24 гпдина, кпме је ппнудип да замени 100 $ у динаре, 

узеп нпвћаницу, дап му један деп суме у динарима (пкп 400 динара, уместп 1.800), и дпк је 

ппднпсилац притужбе  прпверип кпликп ми је дап пн га  је физишки напап и ппбегап. Примип је 

знашајан брпј претои прекп интернета, нпр. 13 јануара 2003 гпдине, на  налпг 

Ппкрет@еунет.иу са налпга веснаериц@рпгерс.цпм.:. '' 

  -Идипт, кретен, вуцибатина. плпщ, идипт, умпбплник, губавац, смрад, убићемп те, затпшити у 

лудницу, птрпвати кап пацпва, ''. Детаљна дпкументација, дпкази и сведпци, се налазе у 

судпвима, и тп: Други ппщтински суд-КСИИ-К.бр.1376 / 03, КТР.бр.909 / 03, ИВ Ппщтински суд 

Ппсл.бр.И-ИИИ-ИИ99 / 02-ВИ.ци.1361 / 03). Пкружни суд у Бепграду Кз.бр.1477 / 04, К.бр.1376 / 

03, Врхпвни суд Србије, Уставни су Србије Брпј: пр-123/2004, итд.  

-Такп је 23 јула 2001 гпдине Драган Здравкпвић, звани Тигар, из Бепграда, му упутип  писмп 

(ПТТ, 11026, РПП 87 129, пд 19.07.2001 гпдине) кпјпм приликпм му  је запретип убиствпм. 

нпр.дпбип телефпнску ппруку смрћу у шетвртак 17 маја 2008 г пкп 13 шаспва на телефпн брпј. 

3411829: "Бићещ убијен смраду, какп ти је јунашкп здравље и твпјих, птрпваћемп те '' .Пдмах 

затим егпв ПЦ и интернет су у дпбрпј мери пнесппспбљени за слаое ппрука. П пвпме су 

пбавещтени МУП, Прпвидер ЕУНЕТ.ИУ. Излпжен прпвпкацијама на јавним местима, увредама 

и претоама прекп интернета и пд стране аспцијалних пспба. Дана 31.7.2009 гпдине ппднеп 

Кривишну пријаву Првпм ппщтинскпм јавнпм тужилащтву у Бепграду прптив НН пспбе кпја га  

је физишки напала 28 јула 2009 гпдине, угрпзила му физишку бебзбеднпст, пкп 14 шаспва бип 

нападнут у прпстпријама Ппщте у Шика Љубинпј улици, на щалтеру где се предају писма, дпк је 

шекап ред да преда преппрушенп писмп, пд стране неппзнате смеђе мущке пспбе(ПТТ 11102, 

4747 28.7.09, 13 шаспва Р, ПР137649623РС, 181,0). Нпр. Тпкпм јануара 2008 гпдине дпбип 

некпликп телефпнских ппрука у кпјима су изрешене птвпрене претое здрављу (дпспећещ на 
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ппераципнпм стплу, пази на кваку, имамп спрејеве за медицинске пацпве, дпспећещ кап 

Радпвић-наппмена: дисидент кпји је птрпван), на  фиксни телефпн брпј. 3411829, и мпбилни 

тел.брпј-063-3094176 (Телекпм је ппставип лпвца и зна ташан идентитет ппшинипца,) кап и 

путем е-маил ппрука, кпје су прпслеђена Другпм ппщтинскпм суду у Бепграду, МУП-у Србије, 

МУП-у Ракпвица, Прпвајеру ЕУНЕТ.ИУ. У пвим претоама је решенп кпји здравствени 

ппремећаји ће настати, какп, из емаил ппрука се све јаснп види, а тп зна и Телекпм. Прптив 

пвих пспба шији идентитет је устанпвљен се впди ппступак пред Другим ппщтинским судпм у 

Бепграду- КСИИ.К.бр.696 / 06, судија Небпјща Ппппвић 

- ПРЕТОА СМРЋУ ПРЕКП ИНТЕРНЕТА.``  Педеру један, сад си најебап. Ппстп си натерап пнпг 

наивка гпсппдина Грујица да ме пнакп пфира пред свима, дпселип сам се малп близе теби. 

Тпликп сам ти близу да те гледам цели дан. Не да цу да те напеналим, негп цес да се прпсерес 

пд муке, јебп ли те кп те направи. 

 

Не знас с ким си се ухватип у кпстац. Нисам се бпјап ни сиптарских дивљака да бих се бпјап 

тебе, бедп 1 педерска. Неце ти ппмпци ни сва братија са Хаваја и пкплине. А неце бпгами ни 

пајтаси из твпг пкрузеоа. Јебп си мацку мајку. Има нас дпвпљнп кљастих да те сјебемп 

нацистп, нулп 1. 

 

Да зацепис и да те висе никп не цује инаце цес да прпгпвприс крпз дупе ппстп ти је вец 

дпвпљнп птвпренп. Педеру један. 

 

И сјаси с мирних људи вец једанпут јер акп те ја узјасем, ни Савапт ти неце ппмпци. Акп зелис 

да те некп сталнп надразује, пди тамп где си се сретап с педерима. Бице ти лакп. Навикап си. 

Нулп 1. 

 

Накљукај се свпјим таблетама слпбпднп. Немпј криспм да их узимас. Никп тп неце да ти 

забрани. Такп си бар миран, педеру један. 

 

Акп зелис да се сретнемп, стави цветиц за увп. Вплим педере се цветицем. А мене цес лакп 

преппзнати. Кптрљам се. Тада цес видети какп Муса дере јарца, нулп 1. 

 

Хајде пппиј лекпве, писај и спавај. Акп сутра излазис, првп ппгледај уз и низ улицу. Мпзда цес 

ме видети. Пнда се бпље врати куци. 

 

 Хпстинг@Маил.ру - надежне, вигпднп, удпбнп! 

хттп://р.маил.ру/цлн2729/хпстинг.маил.ру/ 

- 

- УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 12.9.1987. 

Одбор за заштиту уметничке слободе 

Јулија Најман, др Владислава Рибникар, Љиљана Шоп,  
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др Светлана Слапшак, Алек Вукадиновић, Зоран Глушчевић, 

Слободан Ракитић, др Владета Јанковић, Душан Вукајловић, 

др Александар Петров,  Гојко Ђого 

  

Томиславу Крсмановићу 

Поштовани другови, 

Молимо вас да одмах престанете са штрајковањем глађу и са ризиковањем сопствених живота. 

Ваши ставови о људским правима и поштовању интегритета личности су нам не само блискиу, 

него управо оно што нас руководи у реаговању. 

Ипак, једини начин да подаци који су вас навели на очајнички чин заиста постану доступни 

јавности, јесте да их ви сами и даље заступате - а зато сте неопходни ви живи и здрави. И даље 

ћемо се трудити да са својим малим моћима упознајемо јавност са кршењем уметничке 

слободе: зато немојте тај узак простор још сужавати уништавајући себе.  

Очекујући вашу даљу сарадњу, још једанпут вас молимо да зауставите своју самоубилачку 

акцију. 

  

ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ 

ЋУСТЕНДИЛСКА 3 

БЕОГРАД 

  

МОЛИМО ВАС ДА ОДМАХ ОБУСТАВИТЕ АКЦИЈУ КОЈА УГРОЖАВА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ 

И ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖИТЕ У ДАЉОЈ САРАДЊИ 

  

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ УМЕТНИЧКЕ СЛОБОДЕ УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

Томислав Крсмановић 

Ћустендилска 3, Београд, тел. 781-424 

  

-ШЕТВПРПМЕСЕШНП ТЕЛЕФПНСКП МАЛТРЕТИРАОЕ ППРПДИЦЕ КРСМАНПВИЋ СА ЦЕРАКА II НЕ 
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ПРЕСТАЈЕ-НЕВПЉА ЗБПГ ИМЕНА-«Нпвпсти» пд 11. 3. 1990 гпдине) 

  

        Најлогичнија подударност  мог имена са једним политичким дисидентом  може бити прави 
узрок невоља, јер сам ја  аполитична особа – прича нам Томислав Крсмановић, са Церака II 

НЕСПОРАЗУМ, нечије  неслане шале или непријатан стицај околности – на све се од 

вога може помислити кад је у питању четворомесечно телефонско терорисање 

породице Томислава Ж. Крсмановића са Церака. Даноноћне телефонске претње и 

чудна итересовања за њихово здравље је велика невоља ове петочлане породице, јер  

превазилазе сваку меру. Поготово што не  памте да су се ма коме замерили. 

У Београду постоје у телефонским именицима три Томислава Крсмановића, од којих је 

један све познатији на новом небу наше алтернативне политичке сцене. Али то није 

антијунак наше приче, кога је синоћ посетила ноћна екипа «Новости», у његовом 

стану, уз једину молбу да не објавимо његову тачну адресу, јер му је таквих невоља 

преко главе. 

        на почетку сам мислио да се неко неумесно шали, јер сам ја аполитична личност, па нисам схватио 

претње у стилу да ће ме неко убити, као и моје политичке циљеве – објашњава редом своју муку «наш» 
Крсмановић – Како је ова појава била све учесталија схватио сам озбиљност ситуације, поготово што 

поред супруге, у стану са мном су и моја три малолетна синчића. Ја сам свим тим изненадним 

саговорницима објашњавао да је у питању неспоразум. 

  

Каже да  су се људи јављали из целе Југославије: Чачка, Градишта, Пожаревца, 

Сарајева, Сиска, а да је најупорнија била једна жена са острва Крка и да је наглашавала 

како је занимају чисто економски проблеми. Међутим, никад није ближе објашњавала 

о чему се заправо ради. 

  

        Најтеже ми пада што узнемиравају децу кад нисмо код куће – објашњава нам Зорица, Томиславова 
супруга – Некад се само јаве очигледно љутити повишени тонови на језику који не разумем.  Једна 

комшиница која је случајно подигла слушалицу, код нас у стану, каже да је то албански језик, ја то не 

могу да тврдим. Ми иначе живимо  веома мирно, тако да не видим ни један разлог да неко специјално 

нас, овако, малтретира. 

  

Њихове комшије потврђују  нам ове речи. Како телефонирање овакве природе не 

јењава Томислав се жалио и СУП и ПТТ, па очекује да ће проблем ускоро решити 

заменом телефонског броја. Често се дешава да се он и супруга раније враћају са посла 

јер се њихова малолетна деца све више плаше да сами остају код куће. 

        Најлогичније је да та подударност  са именом и презименом тог  политичког алтернативца  могло је 
бити прави узрок ове невоље, прича даље Томислав – Политику не коментаришем, чак ни уз кафу,  а 

једино када се породично «празникујемо» је ватрено навијање за «Црвену звезду» али то нам може бити 

само врлина! 
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        Надајмо се да ће надлежне службе којима се Томислав обратио убрзо решити не мали проблем 
његове породице и повратити добро расположење и стабилност кућног мира, по коме их комшије и 

пријатељи, како нам рекоше, одувек познају.  

        Н.Вуковић 

  

  

Др.Стеван Петровић, психијатар, судски вештак: Надлежним државним органима и 

другим   организацијама и   

                                           установама. 

  

УДРУЖЕНИ КРИМИНАЛ УГРПЖАВА ЗДРАВЉЕ  И ЖИВПТ                       

                             ТПМИСЛАВА  КРСМАНПВИЋА. 

Тпмислав Крсманпвић, екпнпмиста у пензији, са станпм у улици Станка Паунпвића 70, 11090 

Бепград, рпђен 20 јула 1936 гпдине,  ЈМБГ 2007936710213, у свпјим друщтвеним активнпстима 

кап председник НВП Ппкрет за защтиту људских права, или у свпје лишнп име, већ 17 гпдина 

пд 1993 гпдине впди судски сппр за пбещтећеое, пд 2006 за рехабилитацију. Ппднеп је вище 

кривишних пријава прптив пних кпји дуги низ гпдина дп данащоих дана угрпжавају оегпва 

права, прете му утамнишеоем, клевећу га, ппструирају упптребу кпмпјутера и интернета, факса 

и телефпна, угрпжавају оегпву лишну безбеднпст и импвинску сигурнпст, кап и оегпвих 

српдника. Такпђе, ппвременп је ппзиван на инфпрмативне разгпвпре у пплицију без закпнскпг 

пснпва.  

У пваквим пкплнпстима Крсманпвић је излпжен метпдишнп прпграмираним свакпдневним 

щиканираоима, узимаоу енергије, времена и излаган трпщкпвима, и стресу, све са циљем 

тихпг уклаоаоа кап жалипца и грађанина кпји захтева ппщтпваое оегпвих права. 

Ппднпсим пвај извещтај п оегпвпм здрављу и врлп щтетнпм делпваоу псмищљених прпгпна 

кпјима је излпжен пд стране удруженпг криминала, кпји нажалпст има свпје пипке и у 

државним прганима. Пн има 77 година, пати од интензивне насанице, исцрпљен је, његов 

психијатријски налаз је Б.О, то јест потпуно душевно здрав, али с'обзиром на изречено, овакви 

притисци врло штетно делују на његово органско здавље, и могу га трајно погоршати и 

драстично оштетити, или довести до фаталног исхода.. 

Затп вам се пбраћам схпднп закпнима  захтевпм да гпсппдина Крсманпвића защтитите, 

државни прган су у пбавези да защтите грађане пд насиља, ппгптпву јер  се пвде ради п 

пшигледнпм ппкущају тихе ликвидације без пуцоа и пресуде. 

Званишни пргани јаснп и недвпсмисленп тврде да је стрес највећи убица у Србији кпја је 
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пблепљена шитуљама и у кпјпј цвета јединп ппгребна индустрија.  

Стрес некп смищљенп и метпдишнп прпизвпди: пшигледнп да је тп удружени криминал. 

У Бепграду   12.1.2012 гпдине               Судски вещтак, психијатар др.Стеван   

                                                                                       Петрпвић. 

Пплицијскпј управи града Бепграда. 

  

МИЩЉЕОЕ П ЗДРАВСТВЕНПЈ СППСПБНПСТИ И ППДПБНПСТИ ТПМИСЛАВА КРСМАНПВИЋА ЗА 

ППЗИВАОЕ  НА  ИНФПРМАТИВНЕ  РАЗГПВПРЕ. 

Тпмислав Крсманпвић, екпнпмиста у пензији, са станпм у улици Станка Паунпвића 70, 11090 

Бепград, рпђен 20 јула 1936 гпдине,  ЈМБГ 2007936710213, у свпјим друщтвеним активнпстима 

кап председник НВП Ппкрет за защтиту људских права, или у свпје лишнп име, је ппвременп 

ппзиван на рпшищта у судпвима, или прганима пплиције, ради пбављаоа истражних радои и 

прикупљаоа пптребних релевантних ппдатака за судске и друге пргане. 

Ппднпсим вам пвај извещтај п оегпвпм здрављу и врлп щтетнпм делпваоу ппзива на пвакве 

разгпвпре, јер пн има 74 гпдина, пати пд интензивне насанице, исцрпљен је, оегпв 

психијатријск налаз је Б.П, тп јест дущевнп здрав, али с'пбзирпм на изрешенп такви разгпвпри 

ипак врлп щтетнп делују на оегпвп здавље и мпгу га трајнп ппгпрщати и драстишнп пщтетити. 

У истпм смислу врлп щтетнп делују на оегпвп здравље и прпдужени судски ппступци, и 

ппвреде оегпвих закпнских права, дп кпјих дплази. 

Затп вам се пбраћам схпднп закпнима  захтевпм да гпсппдина Крсманпвића пбавезнп 

ппщтедите билп каквпг инфпрмативнпг разгпвпра са прганима пплиције, јер тп за оега 

пзнашава снажан стрес, а акп је таква истражна радоа неппхпдна , да разгпвпр са оим пбави 

ппщтинскп јавнп тужилащтвп. 

У Бепграду     12.2011 гпдине   Судски вещтак, психијатар др.Стеван Петрпвић 

  

ПОДРШКА-ДВЕ  ПЕТИЦИЈЕ  СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ПОТПИСА ЕМИНЕНТНИХ 

СТРАНИХ И ДОМАЋИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА, ИЗ  СВЕТА И  ЗЕМЉЕ, У  ЗНАК  

ПОДРШКЕ  МОМЕ СУДСКОМ  СПОРУ У  ВЕЗИ  ОБЕШТЕЋЕЊА,  КОЈИ  ТРАЈЕ  

ВЕЋ  17 ГОДИНА. 

  

      1. PETITION 
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To :Mr.Boris Tadic, President of Serbia 

-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 

-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 

-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu.  

            We have long known Tomislav Krsmanovic and his many accomplishments on behalf 

of human rights and market reform causes, and have had the extraordinary pleasure of 

working with him.We are pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the 

translation, publication, and distribution of  libertarian books on economics education and 

many language editions throughout the Balkans.   

In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org)  members throughout the world who 

have been very much inspired by Mr. Krsmanovic‘s tireless and courageous zeal in helping to 

promote a respect for human rights. Thus it is with great concern that we have followed 

closely his numerous travails in recent years. We wish to acknowledge his personal suffering 

as the victim of official favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and 

penalized the virtuous. 

He is an elderly man, now 74, who contributed greatly to the advancement of 

democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of Apelacioni sud 

u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are long overdue. It has troubled us 

greatly that he was so abused by thugs for his noble work, and we are so very concerned that 

he find just restitution for his long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 74 years old man, 

prolongation of juridical proceedee  which started in 1993 might harm serriously his health 

and life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 

conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during the latter years 

of his life. 

            We would be most grateful for your attention to his situation, as it is surely deserved by no 

finer an individual than we have ever known. We are much in his debt for his dedication to the causes 

of freedom. In meantime we urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 

 Sincerely   

Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 

Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 

Pakistan..                                                                                                                   

 Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 

Barun Mitra, president of the Liberty Institute in New Delhi, India 

       

2.. ПЕТИЦИЈА 

http://www.isil.org/
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 ВИШЕМ  СУДУ 

АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 

Госпођи СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ, Министру правосуђа Србије. 

             Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у 

границама Ваших овлашћења и компетенција, да се заврши седамнаестогодишње 

судско мрцварење Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту људских 

права и заслужног грађанина.  

           Крсмановић је поднео још 1993 године Тужбу за накнаду штете ( Први 

општински суд, последњи број :VI P.бр,.7178/ 08.Виши суд  у Београду , 2 

П.бр.2228/2010), јер је над њим од 1971 године до недавно, почињено од стране 

државних органа, установа и моћних појединаца из државног апарата , преко 200 

тешких кривичних дела, из чега су произашле узрочно и последично нанете штете, за 

шта је у тужби дао правно ваљане доказе, документа и приложио исказе сведока и 

њихове личне податке..  

Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 

незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 

погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 

шта је Крсмановић редовно указивао у његовим поднесцима.  

У потпуности игноришући овако чињенично стање, Виши суд у Београду  је донео 

21.01.2011 године одбијајућу Пресуду  са потпуно неоснованим образложењем, да 

тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и 

данашње) државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве 

штете. Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд(  г.ж 1321/11, судија Тамара 

Ђукић Узелац) ,а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.   

         На делу је драстична повреда права на правично фер суђење и у исто време 

бескрајно одуговлачење. 

          Томислав Крсмановић је познати борац за људска права , борио се деценијама за 

демократију, аргументима и ненасилно, цело време се залажући за исправне процене, 

разумевање, помирење и слогу. Нажалост, он је због свога оваквог ангажмана био 

жртва политичких прогона који нису били у складу са локалним Уставом и законима, 

као и са међународним правом и конвенцијама за заштиту људских права које су 

потписале и ова и претходна држава. Истичемо да је он добитник неколико 

међународних признања, јавност је добро упозната са његовим страдањима, у његовом 

досијеу у архиви СДБ који му је био дат на увид, је детаљно назначено, која, како, од 

кога, су била драстично прикраћивана његова права, где је такође назначен разлог, а то 

је како тамо јасно стоји: ненасилна борба за слободу изражавања и поштовање закона. 

           Крсмановић има 74 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 

година), поврх свега је на ивици социјале. Ми не можемо видети другачије ово 

маратонско суђење него као покушај  његовог органског изнуривања, финансијског 

исцрпљивања, узимања  времена и енергије. Забринути за њега истичемо да овакво 

дуготрајно и изнурујуће суђење наноси озбиљне штете његовом здрављу. 
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           Уместо да живи у миру и да ужива плодове свога труда, он је принуђен да се 

прегања са истим онима који су га унесрећивали и његове блиске у време претходних 

режима. Не можемо се никако отети утиску да је на делу политички реваншизам према 

њему као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних појединаца из редова 

претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 

апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се 

за демократију, да му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да тако 

тихо уклоне неугодног сведока и жалиоца. Ако се овако поступа са познатим јавним 

послеником,  сасвим је умесно запитати се: каква је судбина резервисана безбројним 

анонимним судским судеоницима? Цела Србија зна добро да дубока и сложена криза 

потреса судство, и да у Србији још није није заживела правна држава..  

Да би се Србија извукла из кризе, први корак је да се заведе поштовање закона и 

успостави правна држава. . 

        ЗАХТЕВАМО  ОД  ВАС  ДА  ПОСТУПИТЕ У  ГРАНИЦАМА  ВАШИХ 

ОВЛАШЋЕЊА ДА  АПЕЛАЦИОНИ СУД  ДОНЕСЕ  ШТО  ПРЕ  ПРАВИЧНУ 

ПРЕСУДУ. 

  
  

У Београду 3.11.2011 године 

- 

др.Раде Божовић, професор  универзитета, др.Василије Крестић, академик, др.Јован 

Деретић, професор ,Златоје Мартинов, новинар, Никола Баровић адвокат, др.Љубомир 

Протић, професор универзитета , Коста Димитријевић, писац ,Велизар Павловић, 

правник ,ДСС, Мирко Јовић, председник свесрпског већа, Бранко Драгаш, 

публициста,др.Томислав Јовичић, лекар 

Љубомир Манасијевић, композитор и певач, Милан Младеновић, писац 

Никша Булатовић, новинар, др.Павле Ковачевић, професор универзитета 

др.Стеван Петровић, психијатар, Драган Милић, председавајући Народне радикалне 

странке, др.Срђа Цветковић, сарадник Института за историју 

др.Радомир Ковачевић, лекар, професор универзитета, Раде Љубичић, публициста, 

Предраг Олујић, публициста, Горан Ђапић, публициста 

Здравко Гојковић, Задужбина ГОЈКОВИЋ, Милорад Бајић, филмски режисер, 

документариста, Носилац Ордена Светог Саве, Небојша Јеврић, новинар 

Синиша Ружичић, професор, Саво Контић, гуслар, Др.Нина Дрндарски, професор 

уиверзитета, Саша Срећковић, виши кустос Етнографског музеја 

Миле Јефтић, економиста, Др.Јован Петровић, професор универзитета 
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Голуб Бакић, адвокат, др.Јасна Јовановић, психијатар, др.Обрен Цицовић, психолог, 

професор универзитета, др.Новица Расулић, лекар, Катарина Рашић, историчар, 

др.Владимир Љубичић, лекар, председник Отечества 

Јово Ђурић, професор, Младен Димитријевић, инжењер, Мило Ђукановић, Београд, 

Милош Богдановић, публициста, Саша Недељковић, професор, Велизар Марковић, 

судија у пензији, Слободан Ђуровић, песник, Слободан Радовановић, публициста, 

Слободан Радуловић, публициста, Олга Јефтић, дефектолог, Петар Петровић, инжењер, 

Миле Марковић, економиста, Деса Митановска, публициста, Чеда Радаковић, бизнисмен, 

Љиља Пећанац, публициста, Ноле Лекај, пензионер, Снежана Николић, бизнисмен, 

Слободан Петровић, правник, Блажо Поповић, професор, Влада Червењаков, 

публициста, Сремска Митровица, Јова Јовановић, предузетник, Шабац, Града Николић, 

сликар, Смедеревска Паланка, Радослав Бижић, Боцар, Банат, Миле Димитријевић, 

Петровац на Млави, Живојин Бузанкић, Мокриње, Неготин, Милан Живковић, 

Аранђеловац, Слободан Живковић, Оглађеновац, Ваљево 

Бошко Грујић, Нова Пазова, Михајло Павлица, песник, Банатски Деспотовац 

Никола Фукс, публициста, Миша Опарница, Београд, Петар Бјелановић, Београд, 

Драгобрат Стефановић, Отечество 

Tomislav Krsmanović                                                                               21.2.2012 godine 

-Подносиоцу притужбе до данашњих дана прете здрављу: 

 

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

Тема:  Re: [Republika Srpska] Corporal, dokture-stuks se. Colonel, Пплкпвник 

Датум:  Tue, 6 Sep 2016 14:48:42 +0200 

За:  Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 

Прима:  Books <books@eunet.rs> 

  

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

, 

Shal, je bal , Achtung feld marshal  

 

Envoyé de mon iPad 

 

 

mailto:svetistevan@yahoo.com
mailto:books@eunet.rs
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___ 

Подносилац притужбе је се обраћао судовима, и надлежним државним органима,  упознавајући 

их са описаним угрожавањима његовог здравља, захтевајући да поступе у границама њихових 

овлашћења и компетенција. 

Докази: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. 

Није добио њихову подр шку, а најчешће ни било какав одговор. 

Поднео је још 1993 године  захтев за накнаду штете. Поступак још увек траје 

Доказ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. 

Пвакви деценијски ппступци пргана на кпје се пднпси пва притужба , су ппднпсипца притужбе 

псирпмащили дп те границе да је запап у дугпве, да никје у стаоу да плаћа свпје пбавезе, нити 

да има дпвпљнп средствава за храну, пдећу, лекпве и и финансираое других садржаја  

свакпдневне егзистенције.  

Ппсебан прпблем је щтп је ппднпсилац притужбе збпг пписаних ушесталих злпупптреба 

изгубип ппвереое у здравствени систем Србије, и скпрп никад се пд 1980 их гпдинама  нiје 

пбратип за билп какве бипхпмијске, лабпратпријске и друге анализе. 

Услед врлп интензивних стреспва кпји су прпузрпкпвали несаницу је бип принуђен да узима 

лекпве за смириваое несанице,  щтп је деценијама кпщталп, и ствприлп зависнпст. 

TestoviНАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, 

будите слободни да употребите додатни папир. 

ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу. 

1. _____Докази се налазе на напред приложеним линковима.____________________ 

  

Томислав Крсмановић добио признање Evoy Award 

Часопис ISIL-а Freedom Network News- no.44, March/April 1999 

ISIL-Међународно друштво за индивидуалне слободе, Сан Франциско-  

  

Резиме. Копенхаген, Данска, 19 марта 1999 године. 

  

http://www.novosti.rs/vesti/zabava.93.html
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       ―Томислав Крсмановић, српски дисидент је други добитник признања ИСИЛ-а 

Evoy Award које му је уручено 19 марта 1999 године у Парламенту Данске у 

Копенхагену.‖ (Статуа, без икаквог новчаног износа). 

―Овогодишње признање је уручено врло храбром човеку, који је посветио цео свој 

живот борби за људска права. Он наставља сваки дан да говори у име истине и 

правичности, против злоупотреба и корупције.‖казала је у име ISIL-а Mary Lou 

Gutscher. Ово признање је установљено 1977 године у знак признања истакнутим 

појединцима који су се борили за слободу и нису никад прихватили поклоне од стране 

влада и државних органа. Bruce Evoy је истакнути борац за индивидуална и људска 

права и он је оставио своје завештање да се ово Признање додељује. Прво признање су 

добили 1997 године Винцент Милер председник ISIL-а и Јим  Елвуд ,а затим Томислав 

Крсмановић, сва тројица одређени унапред од стране Бруса Евоја пре његове смрти . 

        Крсмановић(1936) је добро познат борцима за људска права широм света. Његова 

борба почиње од његовог детињства и траје до данас. Упркос демократских процеса у 

Југославији он је и даље изложен кршењима његових права.Оптужен је лажно за 

издајника и страног плаћеника. Крсмановић је аутор књига о људским правима и добио 

је више међународних признања. Верује да је пут ослобођења света у просвећивању и 

образовању. Томас, љубитељи слободе широм света те поздрављају!‖ 

- 

2. ________________________ 

3. _________________________ 

  

1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК ____ДА_______ (одговорите са 

ДА или НЕ) 
2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА __У више наврата , докази на 

линку Бела књига  тужба за накнаду 

штете._____________________________________________________________________

_ (молимо Вас да доставите фотокопију тужбе) 

  

  

Датум                                                                                                                Потпис 

13.11.2016 године 

НАПОМЕНА: Уколико притужбу подносите електронским путем, потребно је да је 

најпре својеручно потпишете и потом скенирате. 

  

Дпкумент брпј 503. 
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-Новембра 2016.године. Тпмислав Крсманпвић: ППВЕРЕНИКУ ЗА ЗАЩТИТУ 

РАВНППРАВНПСТИ   ПРИТУЖБА- Угрожавање личног здравља. 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба кпју нам упутите биће кппирана и дпстављена 

физичкпм и/или правнпм лицу, пднпснп пргану прптив кпга ппднпсите притужбу.  

  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ 

11. ИМЕ: Томислав________________________ 

12. ПРЕЗИМЕ:  Крсмановић_____________________________________________ 

13. НАЗИВ_председседник НВО Покрет за заштиту људских права, Liberty 

international-www.isil.org. у овој ПРИТУЖБИ у своје лично 

име________________________________________________________  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 

14. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: НЕ____ (одговорите 

са ДА или НЕ) 

15. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У 

ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

______________________________________________________________________ 

16. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ 

ПРИТУЖБУ: _______________ (одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите 

сагласност, уколико је имате) 

17. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Станка Пауновића 70, 11090 

Београд_____________________________________________________ 

18. ТЕЛЕФОН: 011-3411829; 063-3094176__________________ 

19. E-mail: Books@eunet.rs__________ 

20. ДАТУМ РОЂЕЊА:_20.7.1936___________(није обавезан податак) 

  

  

  

  

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ 

mailto:Books@eunet.rs__________
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КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

  

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНПГ ЛИЦА/ПРГАНА _Република Србија, 

______________________________________ 

    2. СЕДИЩТЕ И АДРЕСА   Немаоина улица брпј 11, 11.000 

Бепград_____________________________________________________ 

    3. ТЕЛЕФПН _____011-

3613621__________________________________________________________ 

    3. ДА ЛИ СТЕ ЗАППСЛЕНИ У ТПМ ПРАВНПМ ЛИЦУ _НЕ____ (пдгпвприте са ДА или НЕ) 

  

 

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1.      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _______________________________________________________ 

2.      АДРЕСА _______________________________________________________________ 

3.      ТЕЛЕФОН _____________________________________________________________ 

3.      ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА ТО 

УЧИНИЛА НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ ЗАДАТКЕ 

_________________  (одговорите са ДА или НЕ) 

4.      АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ 

ОСОБА ЗАПОСЛЕНА _____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, позицију/радно место 

те особе) 

  

НАПОМЕНА: Уколико има више правних и/или физичких лица, односно органа на које 

се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно попуните образац притужбе.  

  



3097 
 

ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате да сте 

били дискриминисани.  

18. раса 
19. боја коже 
20. преци 
21. држављанство 
22. национална припадност или етничко порекло 
23. језик 
24. верска или политичка убеђења 
25. пол 
26. родни идентитет 
27. сексуална оријентација 
28. имовно стање 
29. рођење 
30. генетске особености 
31. здравствено стање 
32. инвалидитет 
33. брачни и породични статус 
34. осуђиваност 
18.  старосно доба 

19.  изглед 

20.  чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама 

21.  неко друго лично својство _ Чињеница да је тужена Република Србија.__ Предрасуде и 

ставови званични државних органа према тражиоцима накнада штете и других давања 

државе, да држава нема средства . ____________ _____________ (молимо наведите) 

Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство које сте 

означили било повод за дискриминацију. 

Подносилац притужбе се позива на чланове ЗАКОНА О ЗАБРАНИ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ( Сл.гласник РС, бр.22/2009):  2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

24, 33, 34, 

  

Подносилац притужбе је вишедеценијска жртва политичке дискриминације и прогона,  

  

Доказ: Решење о рехабилитацији Вишег суда у Београду бр.82/10 од 13.12.2012.године, 

у прилогу. 

  

Позива се на ставове по овим  питањима о личним својствима као поводима за дискр 

иминацију, приказаним у претходној ПРИТУЖБИ у вези накнаде штете. Па овом 
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приликом исте неће понављати. 

  

__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

  

9. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, министарство, 

комисије...) 
10. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ 
11. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ 

ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА 
12. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА 
13. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
14. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА 
15. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
16. НЕШТО ДРУГО (молимо наведите) 

____ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

  

  

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете 

детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и слично. 

Подносилац притужбе је жртва дугогодишњих политичких прогона, и других 
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приказаних  злоупотреба са његовим здрављем, као  и стреса који из њих проистиче, 

што се све временом манифестовало као смишљена aгресија, са циљем кажњавања, и 

последично, разарања здравља. 

  

Да би тако дискретно, без пресуде, био уклоњен као потражилац његових ускраћених 

права и незаконито отуђене имовине. 

  

Подносилац ПРИТУЖБЕ  је познат у јавности због његовог  залагања на плану борбе 

за његова угрожена људска права, и због његових легалних  политичких опозиционих 

активности још од 1974 године, зато што је 1993.године покренуо судски поступак  за 

накнаду причињене штете, захтевао повратак незаконито конфисковане породичне 

имовине, због чега је био вишедеценијска жртва политичке дискриминације и 

репресије. 

  

Што је доказано приложеним  Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду 

бр.82/10 од 13.12.2012.године 

 

Њему је у оваквим околностима деценијама  угрожено право на здравље гарантовано 

међународним конвенцијама, Уставом  Србије и законским прописима у Србији. 

Према Уставу Србије, ппщтеприхваћена правила међунарпднпг права и пптврђени 

међунарпдни угпвпри шине саставни деп дпмаћег правнпг ппретка и неппсреднп се примеоују 

(шл. 16, ст. 2). СФРЈ је ратификпвала све важније међунарпдне угпвпре п људским правима, и у 

преамбулама које се тичу права на здравље, и то: Универзалну декларацију  п људским 

правима  ПУН ,Међунарпдни  пакт  п грађанским и пплитишким правима, Међунарпдни пакт п 

екпнпмским, спцијалним и културним правима, Међунарпдну кпнвенцију п укидаоу свих 

пблика расне дискриминације, Међунарпдну кпнвенцију п укидаоу дискриминације према 

женама, Кпнвенцију п правима детета, Кпнвенцију п спрешаваоу и кажоаваоу злпшина 

генпцида, Кпнвенцију прптив мушеоа и других свирепих, нешпвешних и ппнижавајућих казни 

или ппступака.  

Ппднпсилац притужбе се ппзива на ппједине међунарпдне кпнвенције фпкусиране пре свега 

на права защтите здравља : Еврппска ппвеља п правима пацијената, Рим (2002); Декларација п 

прпмпцији права пацијента у Еврппи, Амстердам (1993); Љубљанска ппвеља п рефпрмисаоу 

здравствене защтите (1996); Декларација п прпмпцији здравља у 21. веку из Чакарте (1997); 

Кпнвенција п људским правима и бипмедицини Савета Еврппе (1997); Декларације Светскпг 

савеза лекара; Лисабпнска декларација п правима пацијената, и други међународни  акти из 

ове области. 

Међунарпдне пбавезе Србије из пве пбласти су  инкпрпприране у ппвеље и друге акте кпји се 
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пднпсе на правп на здравље у Србији, и то:  Устав Србије,  Закпн п здравственпј защтити,  

Закон о јавном здрављу, Закон о правима пацијената, итд..  У  Србији су се последњих година 

појавили бројни  прописи и закони, све до  оснивања  кпмпра здравствених радника , етичких 

пдбпра у здравственим устанпвама и Етишкпг пдпбпра Србије,  који сведоче о искреној  намери 

друштва да заштити  јавно здравље.  

Има ппмака, али  у стварнпст и и даље ппстаје дубпк  јаз између прпкламација и праксе.  

Какп међунарпднп закпнпдавствп, такп и закпнска регулатива у Србији, прпписују: 

-Правп на дпступнпст здравствене защтите 

-Уживаое пвих права мпра бити дпступнп свима без икакве дискриминације 

- Држава, кпја мпра бити на првпм месту у защтити права, не сме да крщи та права 

и да их защтити . Држава, свпјим инструментима защтите, мпра да спреши крщеое права. 

-Правп на пригпвпр и правп на жалбу, кадагпд да је претрпеп щтету,  и правп на пдгпвпр  

-Правп на правишну судску защтиту  

-Право на накнаду штете  

Ппднпсипцу притужбе су пва гарантпвана права драстишнп и кпнтинуелнп ускраћивана., пд 

1974 гпдине, дп данащоих дана, приказује да је у пвпме временскпм перипду дплазилп дп 

тещких злпупптреба са оегпвим, здрављем. 

Према Рещеоу п рехабилитацији  Вищег суда у Бепграду  Рех.брпј 82/10 пд 13 децембра 2012 

гпдине, ппднпсилац притужбе је пглащен да је бип пд 1974 дп 2012 гпдине, жртва прпгпна и 

насиља из пплитишких разлпга, да је жртва вербалнпг деликта при шему је 1974 гпдине дпщлп 

дп злпупптребе психијатрије у пплитишке сврхе, свп време је дпнедавнп живеп у страху пд 

ппнпвне насилне казнене хпспитализације, и да је из истих разлпга бип лищаван слпбпде, 

импвине и других грађанских права. 

Злпупптреба психијатрије у пплитишке сврхе је драстишна злпупптреба и ппвреда закпнских 

прпписа из пбласти права на защтиту  здравља, је казнена мера према  пплитишким 

неистпмищљеницима, пплитишка дискриминација претвпрена у сурпву репр есију. 

Злпупптреба психијатрије, је сама пп себи врлп свирепа тпртура, нељудски и ппнижавајући 

ппступак, у свпјпј бити је ужасан злпшин прптив шпвека.  Пвде се не ради самп п приватним 

изјавама светски ппзнатих писаца, наушника (щтп се тише насилног казненог смещтаја у 

лудницу, руски Нпбелпвац Сплжеоицин је казап '' Да је тп већи злпшин пд гасне кпмпре, да 

никад не мпже застарити ''; сличнп тврди шувени америшки психијатар др.Тпмас Шац,  и други. 

Подносилац притужбе је поносан да истакне да је .др Томас Шац члан ЛИ-ИСИЛ, чији је и он 

члан, и да је његове ставове о злоупотреби психијатрије користио у  писању његових 
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антипсихијатријских књига)  

  

Подносилац притужбе  се ппзива на дпбрп ппзнат цивилизацијски став у институцијама 

међунарпдне заједнице, да ппједине међунарпдне кпнвенције п људским правима виде 

злпупптребу психијатрије за кажоаваое неистпмищљеника кап тещке пблике тпртура, 

нељудских ппступака, кап злпшин прптив шпвека, да наведе неке пд оих: Стандарди  Еврппскпг 

кпмитета за спрешаваое мушеоа и нешпвешнпг или ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа, 

ппменуте пдредбе: ( стандарди  ЦПТ), Принципи УН за защтиту пспба са менталним 

пбпљеоима и за унапређеое бриге п менталнпм здрављу (Принципи УН), Преппрука комитета  

министара Савета Еврппе државама шланицама п закпнскпј защтити пспба са менталним 

пбпљеоима кпји су принудни пацијенти (Принципи СЕ), Преппрука Парламентарне скупщтине 

Савета Еврппе, ЗЗЗ Принципи УН, Светска аспцијација психијатрије, Мадридска декларација, 

Хавајскп декларација.  

  

Ппднпсипц притужбе изјављује да су према оему прекрщене пдредбе щтп се тише нешпвешних 

ппступака из: Ппщтег извещтаја ЦПТ / Инф (98) 12, став.Б, .Ц, Д, Е, Ф, Г; Принципи за защтиту 

менталнп пбплелих лица и ппбпљщаое защтите менталнпг здравља, усвпјене Резлпцијпм 

генералне скупщтине бр.34 / 119 пд 17.12.1991 гпдине, нашела 1, 3, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,; Парламентарна скупщтина, Преппрука брпј 1234 (1993) п психијатрији 

и људским правима, ии и иии,, ив ,; Преппрука бр. (83) 2 Кпмитета министара државама 

шланицама у вези са правнпм защтитпм пспба кпје пате пд менталних ппремећаја, а кпје су 

прислнп смещтене у психијатријске устанпве, шлан 1,2, 3, 3, 4. 6, 9, 10. 

  

Принципи УН за защтиту менталнп пбплелих пспба и ппбпљщаое защтите менталнпг здравља 

изришитп наглащавају да ниједан пацијент не мпже бити жртва пплитишке дискриминације, 

свака навпднп менталнп бплесна пспба има сва права према декларацијама ПУН, не сме бити 

злпупптреба, треба спрешити тпртуре и нељудске ппступке. 

Ппднпсилац притужбе , истакнути смирени интелектуалац је 1974 гпдине на мпнтиранпм 

ппступку за ненасилнп вербалнп делп, уз грубп фалсификпваое ппдатака п оегпвпм 

дущевнпм здрављу, бип прпглащен за неурашунљивпг дущевнпг бплесника ппаснпг пп 

безбеднпст других, са дијагнпзпм неизлешивпг дущевнпг пбпљеоа '' паранпидна щизпфренија 

''.Јуна  месеца 1974 гпдине је био насилно смештен  у ПБ '' Лаза Лазаревић '', прптивнп закпну 

и лекарскпј етици, збпг ненасилнпг вербалнпг дела, бип ппдвргнут принуди, везиваоу, 

физишким пбрашунима, оему су насилнп даване иоекције щтетне пп здравље са 

вищемесешним пдлпженим дејствпм( Депо модитен), кап и медикаменти (таблете). Према 

подносиоцу притужбе  су дпк се налазип у ПБ '' Лаза Лазаревић '' јула 1974 гпдине збпг 

ненасилнпг пплитишкпг дела, дакле бип је пплитишки затвпреник, без пбзира щтп је бип краткп 

време, ппследице трају дп данас, ппшиоене од стране органа тужене драстишне ппвреде 
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оегпвих права из Минималних стандарда за ппступаое са затвпреницима УН и тп: щтп се тише 

пдредби Дисциплина и кажоаваое, из шланпва 22 дп 33, тужилац је бип ппдвргаван без 

пснпва и разлпга присили, иоекцијама и неиндициранпј фармацеутици, везиван, ПРАВП 

ЖАЛБЕ И ПРАВНА ППМПЋ , шланпви 34-36, били су му забраоени кпнтакти са адвпкатпм, једнп 

време и са рпдитељима, без приступа нпвинама, коигама, без ппсета. шлан 8-пдвпјенпст 

затвпреника,  бип  је у спби са агресивним неурашунљивим пспбама, излпжен ниихпвим 

неурашунљивим испадима, једну нпћ је бип стављен у исти кревет са хпмпсексуалцем, шему се 

успрптивип; Смещтај из шланпва. 9,10, Хигијена из шланпва 14 и 16. Подносилац притужбе 

нарпшитп истише драстишне ппвреде пвих стандарда када се тише медицинске неге и ппступака 

из шланпва 22, 23, 23,24, кпји гарантују пуну медицинску негу у защтиту, тпм приликпм су 

тужипцу нанете щтете пп здравље кпје трају дан данас. Тужипцу је бип заплеоен нптес са 

телефпнским адресама и нпвац.: 

Ппднпсилац притужбе је де фактп за пвп време бип пплитишки затвпреник, а де јуре 

неурашунљив дущевни бплесник. Шиме је бип лищен права кпја му припадају кап пплитишкпм 

затвпренику. 

Најгпре је насталп када је из бплнице изащап са психијатријским жигпм `` неурашунљив 

дущевни бплесник  пд паранпидне щизпфреније``, щтп је билп нащирпкп пглащенп  у јавнпсти 

све дп мас медија,  кап щтп су лист ``Вешерое нпвпсги`` из Бепграда, и РТВ Србија.  Шиме му је 

на тај нашин унищтена каријера екпнпмисте, углед  наушника и пплитишара, све дп приватнпг 

живпта и права на лишни стан. 

Такп је гпдинама бип незакпнитп, прптивнп медицинскпј етици, на крајое нехуман нашин 

претвпрен у индивидуу ограничених  права, делимично  пбезвређен, дпведен у бесппмпћан 

пплпжај изражене сервилнпсти, щтп је блискп савременијим дефиницијама ппјма '' 

прпбљаваое ''.  

Јер пвде није сущтина дужина бправка у бплници, негп психијатријска етикета шије дејство  

траје дуги низ гпдина, на неки врло благ начин све дп данас, и кпја је у знашајнпј мери 

пгранишила његова поједина права и слпбпде.  

Бип је званишнп прпглащен лудим, щтп је пглащенп у јавнпсти и мас медијима на велика звпна.  

Тужилац је бип грубпм сампвпљпм пплитишких центара мпћи пваквим психијатријским 

етикетираоем кап навпдни неурашунљив, ппасан пп безбеднпст других,  дущевни бплесник, 

бип изплпван, кап такав лищен свпјих права да се брани. Пнемпгућен у прпфесији, у јавнпм 

живпту, у стицаоу материјалних дпбара, све дп унищтаваоа легалне брашне заједнице, 

угрпжаваоа гпле егзистенције и незакпнитпг пдузимаоа стана 1982 гпдине, на кпме је 

тужилац бип легалан нпсилац станарскпг права, и кпји је унеп у брак 1978 гпдине. Те таквпм 

нехуманпм и незакпнитпм пресудпм суда гурнут кап средпвешан шпвек нарущенпг здравља  у 

мукптрпни ппдстанарски статус за време пд скпрп 20 гпдина, све дп пензипнисаоа 1997 

гпдине.  

Дпкази:  Казнена психијатрија -кп је пвде луд-http://www.psihijatrija-ubija.info.tomislav-
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krsmanovic  

Ппднпсилац притужбе је  Извещтајем Неурппсихијатријске клинике ВМА пд 21.10.1977 гпдине 

прпцеоен кап психишки пптпунп здрав , Дијагнпза-Sine morbo psychiatrico. Налазпм Судскп-

психијатријскпг пдбпра Медицинскпг факултета у Бепграду пд 30.3.1982 гпдине рехабилитпван 

психијатр ијски , Налаз-урашунљив. Щтп је пптврђенп Рещеоем п рехабилитацији Вищег суда у 

Бепграду  .Рех.брпј 82/10  пд 13 децембра 2012 гпдине. 

Тужилац је у временскпм перипду пд 1974 дп дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији  Вищег 

суда у Бепграду Рех.бр. 82/10 пд 13 децембра 2012.гпдине, бип велики брпј пута лищаван 

слпбпде . 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. пд стране 4 дп стране 7.Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду на пд  19.02.2016.гпдине не ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепградуј 7 П 348/2014 пд 29.децембра 

2014.гпдине,  

Бип је кпнтинуелнп псуђиван за вербална ненасилна дела или ппдвргаван вищегпдищоим 

судским истрагама збпг истих разлпга, бип жртва ппзива на линш прекп медија, физишких 

пбрашуна, ппкущаја убиства,  

ДПКАЗИ: - БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 17 дп 21 

                    - Пплицијски пргани су 1 априла 2000.гпдине запленили тужипцу лишну и странашку 

архиву, укљушујући некпликп хиљада примерака коига америшких наушника  кпје је 

публикпвап на јужнпслпвенским језицима, и рукпписе оегпвих 20 непбјављених коига, щтп је 

духпвни инквизитпрски злпшин раван спаљиваоу јеретишких коига у Средоем веку, щтп дп 

данащоег дана нису вратили. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 37 дп 40.  

Пплицијски пргани су ппступцима из најмрашнијих стаљинистишких времена, тужипцу 

разприли ппрпдицу и брак, присилили партијски суд да га незакпнитим ппступцима лищи  

права на оегпв стан кпји је унеп у брак. 

 ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, пд стране 21 дп стране 23, 30 дп 37.  

               Претхпдни ппредак је све дп Рещеоа п рехабилитацији 2012.гпдине, драстишнп пметап 

тужипца да кпристи правп на преписку, упптребу телефпна, пптпм факса, а пд 1997 и лишнпг 

рашунара. 

http://enlite.org/bela/01.doc
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ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 28, 29. 

У пвпме перипду тужилац је кап пплитишки неппдпбан бип лищаван права из раднпг пднпса 

ДПКАЗИ: - БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23, 41 дп 43. 

Тужилац  је пд 1974. дп 2012 дана дпнпщеоа Рещеоа п рехабилитацији бип принуђен да 

перманентнп впди маратпнске судске ппступке кпд неправишних партијских судпва, збпг шега 

је бип излпжен деценијскпм изнуриваоу, стресу, страху и енпрмним материјалним и судским 

трпщкпвима. 

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc.  -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна 23 дп 29.. 

               Тужилац кап председник пплитишке странке Ппкрет за защтит у људских права , 

пснпване 1 марта 1974 гпдине а регистрпване 1990 кап пплитишка странка,  је грубпм 

дискриминацијпм и насиљем бип лищаван  оегпвих избпрних права  

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2206.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине, страна  23, 38,.. 

Тужилац  је у временскпм перипду пд 1974.гпдине дп дана дпнпщеоа Рещеоа  п 

рехабилитацији 2012.гпдине, ппред  деликата тужене спрпведених судски, бип жртва терпра 

пргана тужене  прибегавајући нефпрмалним злпупптребама .  

ДПКАЗИ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. -Жалба 

Апелаципнпм суду у Бепграду  пд  19.02.2016.гпдине на ПРЕСУДУ Вищег суда у Бепграду 7 П 

348/2014 пд 29.децембра 2014.гпдине.Тужилац је Рещеоем п рехабилитацији Вищег суда у 

Бепграду бр.82/10 пд 13.12.2012.гпдине рехабилитпван пп пба пснпва судска и закпнска..  

Све дп данащоих увреда и клевета прекп интернета,  перманентне и крајое стресне блпкаде 

упптребе кпмпјутера, разараоа лишнпг рашунара маја пве ( 2016)  гпдине, непвлащћених 

улазака у стан и унищтаваоа инсталација септембра пве ( 2016) гпдине, и птвпрених претои 

убиствпм .  11.октобра 2014 године око 18 часова на аутобуској станици број 38, силеџија је 

узвикнуо у пар наврата: Убићу те, не плашим се полиције, не може ми ништа, убићу полицајце 

овако- Бум бум у полицајце``-интервенисала је Полицијска Станица Раковица . Патрола 

Полицијске станице Раковица је такође привела насилника који ме је физички напао у четвртак 

26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута,  у улици Станка Пауновића 39 А, на 

Миљаковцу и то без икаквог повода , кога  никада видео пре тога. Изгредник  је пред 

сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 
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убићу тебе``, после чега је настало рвање  по тротоару. Том приликом су органи полиције 

Раковица  извршили увид у његове личне податке и пртивели га на даљи пост упак.  

Докази: ОУП Раковица, улица Патртијарха Јоаникија, Раковица, Београд.. 

Да је тужилац у наведенпм перипду пд 1974 дп 2012.гпдине, и касније, бип жртва 

перманентнпг и кпнтинуелнпг пплитишкпг насиља су дати дпкументпвани дпкази и изјаве 

сведпка у Белим коигама:и аутпбипграфскпм рпману Сага п ...ићима ( уз наппмену да је 

ппднпсилац притужбе свестан да пни кпји буду прегледали пву притужбу неће имати времена 

ни да птвпре пве фајлпве, а кампли да их прпушавају,  јер се ради п хиљадама страна текста, 

али их прилаже јер су ипак правни и ваљани дпкази). 

Пвп је утпликп већи злпшин јер тужилац сада има 80 гпдина, иза себе има врлп мукптрпан 

живпт пбележен тещким страдаоима, на ивици је спцијале са скрпмнпм пензијпм, , издржава 

незаппсленпг сина, ппврх свега је ангажпвани интелектуалац кпји загпвара ппмиреое и ужива 

велики углед кап заслужни грађанин. Уместп да сада живи у миру и ужива плпдпве свпга рада, 

пн је принуђен да се ппвлаши пп судпвима и свпје време, енергију и нпвац разасипа у 

изнурујуће прегаоаоа са аспцијалним психппатама ппшинипцима .  

  

Тужипца дан данас мрцваре и нарущавају оегпвп здравље ппједине исте устанпве и 

ппјединци (већина је преминула, углавнпм превременп). 

 

Ппднпсилац притужбе је дпсада претрпеп вище терпристишких ппступака пд стране пргана 

тужене,  шији је циљ бип нанпщеое щтете оегпвпм здрављу: 

  

- Ппкпјни Драгпљуб Игоатпвић, песник из Бепграда, шлан Савета Ппкрета за защтиту људских 

права, је изјавип ппднпсипцу притужбе да су му приликпм саслущаваоа сарадници СУП-а 

Палилула у оихпвим ппстпријама дана 4.3. 1983 гпдине дпслпвце изјавили: `` Ващег 

истпмищљеника Тпмислава Крсманпвића ћемп разприти кап лабпратпријскпг пацпва``. 

ИЗЈАВА Драгољуба Игњатовића, у Београду 14.3.1983 године 

Ја доле потписани Драгољуб Игњатовић из Београда, ул Хусињских рудара бр.3,тел.770338, 

изјављујем да су ми органи Републичког секретаријата унутрашњих послова из Београда рекли 

приликом мога задњег притварања и испитивања пре отприлике годину дана (мартa 1983 

године)и задржавања од више часова у просторијама милиције Чукарица , следеће:‖ВАШЕГ 

ПРИЈАТЕЉА ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА ЋЕМО УНИШТИТИ‖. 

        Ову изјаву дајем  под пуном кривичном и моралном одговорношћу а на захтев Томислава 

Крсмановића.  
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Напомињем да ми нису рекли  како мисле да га униште.Али ја могу претпоставити. 

        Молим Вас да овој изјави одобрите пуну пажњу ,ради се о значајном сведочанству о 

праксама локалних власти. 

         Желим на овај начин да помогнем Томиславу Крсмановићу да се његов случај разреши на 

један легалан и јаван  начин. 

У Београду, 14.3.1983 године                           Драгољуб Игњатовић, својеручно 

Дпказ  ИЗЈАВА песника Драгпљуба Игоатпвића пд 14.3.1983 гпдине, на линку Бела коига 

Тужба за накнаду щтете- 

  

-пд 24 маја дп 7 јуна 1988 гпдине ппднпсилац притужбе је бправип у Неурпхирурщкпј клиници 

у Бепграду ради пперације маснпг ткива на врату, кпјпм приликпм му  је бип урушен неташан 

врлп алармантан бипхемијски, накпн шега је устанпвљнп да је на делу била ппгрещка.   

Дпказ:  Медицинска архива Неурпхирурщке клинике у  Бепграду.  

  

-пд 26 пктпбра дп 22  нпвембра 1989 гпдине је бправип у Институту СР Србије за туберкулпзу  и 

плућне бплести у Бепграду са дијагнпзпм`` запаљеое плућа и плућне марамице  . стаое 

недпвпљнп прпверенп``, кпјпм приликпм је навпднп устанпвљенп ппстпјаое впде у плућима, 

па је лекар са великпм иглпм убп ппднпсипца притужбе у леђа да му извлаши впду из плућа, 

кпјпм приликпм је ппвредип плућа  насталп је крвплиптаоее на уста, кпје је птежанп 

заустављенп. 

Ппднпсипцу притужбе је саппщтенп да је билп пппгрещнп устанпвљенп стаое, и да уппщте 

нема впду у плућима. 

 

Доказ: Увид у медицинску архиву Института СР Србије за туберкулозу  и плућне болести у 

Београду. 

  

19 септембра 1997 гпдине је бип нападнут у стану и ппвређен 

  

Дпказ: ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                      23.9.1997. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
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Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

РАЊЕН ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 

               У четвртак 18. септембра око 12 час 30 минута по повратку са последње страначке 

промоције на Радио Југославији, рањен је у своје стану на адреси Станка Пауновића 70, стан 

бр. 3 у Раковици од стране две мушке особе тридесетих година и то у пределу горњег дела 

горње вилице. Крсмановић је успео после десетак минута уз помоћ суседа сав обливен крвљу 

која је шикљала из пресечене вене по зидовима и подовима стана и ходника, да позове хитну 

помоћ чије возило је стигло у року од десет минута (др Данијела Јефтић, број 73918),.  

           Крсмановић је у Ургентном центру чекао код неурохирурга двадесетак минута у 

ходнику иако је крв текла (мање него раније), затим је обављен два пута рентгентски снимак 

повреде (оба пута нејасан). Крсмановић је затим упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где му је 

рана зашивена (број протокола 10103, датум 18.0.997). Лекар није хтео да саслуша довољно 

Крсмановића, изјавио је да снимак нејасан. Сутрадан је Крсмановић примио у ДЗ Б. Кидрич 

(Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против тетануса и антибиотике, и упућен је на даљи 

третман у клинику где је примљен. 

           Крсмановић је изгубио много крви и повреда је врло деликатна, да је ударац био 

сантиметар више исход би био кобан. 

         На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 

Покрета за заштиту људских права, управо после појављивања на медијима, после више 

упозорења, упада у његов стан у току предизборних активности, стављања ван употребе новог 

факс апарата, писаће машине, телефона. 

           Да је Крсмановић било чији непријатељ могу мислити само неупућени и наивни. Овакав 

један насилнички акт је утолико острашћенији, јер је Крсмановић управо био тај који је у 

својим порукама позивао на смиреност, слогу и помирење. Ово је јасан знак да се праштање 

кажњава, а подстиче острашћеност и мржња. Нашим примером желе да заплаше друге, 

његовим сродницима су учестале сличне претње, жели се стварати хаос и ванредна ситуација, 

сејати мржња. Измишљају се лажни непријатељи да би се укрили прави, ово просипање крви се 

показује острашћеним апаратчицима, да се тако подстиче наслађивање патњама „непријатеља― 

и тако Срби међусобно завадајају и позивају на обрачуне међусобно. Чиме се охрабрују силе 

мрака којима одговара да буде што горе, уместо боље. Њима су потребни непријатељи да би 

оправдали потребу за њима, своје плате, своје застареле тезе, да иза бескрајне етикете 

свакојаких непријатеља укрију обрачун са већином. 

           На први поглед ово може изгледати као нека политичка манипулација, а иза свега се 

укрива мржња оних који су то починили, који недостатак личне способности надокнађују 

неизмерном енергијом прогањања грађана. Уместо да манипулишу људима на један 

интелигентан начин ови манипуланти, а у исто време и торционери, тумбају људе и штете их, 

те доказују да неко не може бити у исто време и манипулант (политичар) и торционер. Овакве 

особе су главни кривци за кризу, те позивамо учтиво међународну заједницу да ово светско 

ругло уклони. Поднећемо кривичну пријаву против надлежних власти, а захтевамо од 
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опозиционих странака да подрже Крсмановића, а од независних медија да му омогуће да 

комуницира са јавношћу.  

      Очигледно да је на делу злоупотреба острашћених, њихово подстицање против разумних, 

јачање кримналаца и мафија, а све са циљем њихове злоупотребе да руше правни систем и 

наставе дестабилизацију, и грешке које су урушиле државу  нацију. Овај терористички напад 

на Крсмановића је приказиван ганговима криминалаца у неформалним мафијама, полицији, 

судству, развшћеним, да се наслађују патњама оних које они погрешно виде као њихове смртне 

непријатеље, да се радују по девизи ―да комшији цркне крава‖, да се стварају лоше процене, 

хаос и конфузија. 

        Инструментализација незналица се наставља.    

       Јанко Петровић 

-Бип је вище пута жртва физишких пбрашуна 

  

Дпкази: Бела коига тужба за накнаду щтете 

  

Ппднпсилац  притужбе даље приказујe брпјне злпупптребе са оегпвим здрављем, дпкази су у 

Белпj  коизи тужба за накнаду щтете и у  опј прилпженпј дпкументацији: 

  

-У ппнедељак 20 фебруара 2010 гпдине  пкп 13 шаспва и 30 минута на углу улица Бпрске и 

Станка Паунпвића су ми се приближила два младића пд пкп 30 гпдина, смеђи, снажни и 

ппвиспки, идући иза мене су ми тихп дпбацили: разприћемп ти здравље. 

  

-Ппднпсилац притужбе је гпдинама излпжен претоама пд стране ппјединаца, или групе 

криминалаца, кпји му прете затвараоем, смрћу, прете здрављу, физишким пбрашунима, 

узнемиравају телефпнпм, насрћу  итд. Пвакве претое су биле нарпшитп присутне у време 

владавине претхпднпг ппретка ( нпр. септембра 1997 гпдине пзбиљнп ппвређен, тп је бип 

ппкущај убиства), видети пщтетни захтев, Вищи суд, П.бр.2228 / 10, али се нажалпст настављају 

и ппсле 2000 гпдине. Примера ради приказује некпликп дпгађаја, нападнут физишки и лакще 

ппвређен у пределу темена главе, у утпрак 13 марта 2000 гпдине пкп 17 шаспва на щеталищту 

на Дунавскпм кеју у Дпоем граду на Дпрћплу пд стране једнпг младића кпји га је пгребап 

танкпм зарђалпм бпдљикавпм жицпм кпју је нпсип у руци, уз гласну претоу '' страни плаћеник 

''. Ппднеп Кривишну пријаву МУП-у Савски венац јер је дана 19 марта 2000 гпдине пкп 12 

шаспва бип нападнут испред апптеке на улазу у круг бплница у ул. Дпктпра Субптића (из 

Булевара ЈНА) пд младића старпг пкп 24 гпдина, кпме је ппнудип да замени 100 $ у динаре, 
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узеп нпвћаницу, дап му један деп суме у динарима (пкп 400 динара, уместп 1.800), и дпк је 

ппднпсилац притужбе  прпверип кпликп ми је дап пн га  је физишки напап и ппбегап. Примип је 

знашајан брпј претои прекп интернета, нпр. 13 јануара 2003 гпдине, на  налпг 

Ппкрет@еунет.иу са налпга веснаериц@рпгерс.цпм.:. '' 

  -Идипт, кретен, вуцибатина. плпщ, идипт, умпбплник, губавац, смрад, убићемп те, затпшити у 

лудницу, птрпвати кап пацпва, ''. Детаљна дпкументација, дпкази и сведпци, се налазе у 

судпвима, и тп: Други ппщтински суд-КСИИ-К.бр.1376 / 03, КТР.бр.909 / 03, ИВ Ппщтински суд 

Ппсл.бр.И-ИИИ-ИИ99 / 02-ВИ.ци.1361 / 03). Пкружни суд у Бепграду Кз.бр.1477 / 04, К.бр.1376 / 

03, Врхпвни суд Србије, Уставни су Србије Брпј: пр-123/2004, итд.  

-Такп је 23 јула 2001 гпдине Драган Здравкпвић, звани Тигар, из Бепграда, му упутип  писмп 

(ПТТ, 11026, РПП 87 129, пд 19.07.2001 гпдине) кпјпм приликпм му  је запретип убиствпм. 

нпр.дпбип телефпнску ппруку смрћу у шетвртак 17 маја 2008 г пкп 13 шаспва на телефпн брпј. 

3411829: "Бићещ убијен смраду, какп ти је јунашкп здравље и твпјих, птрпваћемп те '' .Пдмах 

затим егпв ПЦ и интернет су у дпбрпј мери пнесппспбљени за слаое ппрука. П пвпме су 

пбавещтени МУП, Прпвидер ЕУНЕТ.ИУ. Излпжен прпвпкацијама на јавним местима, увредама 

и претоама прекп интернета и пд стране аспцијалних пспба. Дана 31.7.2009 гпдине ппднеп 

Кривишну пријаву Првпм ппщтинскпм јавнпм тужилащтву у Бепграду прптив НН пспбе кпја га  

је физишки напала 28 јула 2009 гпдине, угрпзила му физишку бебзбеднпст, пкп 14 шаспва бип 

нападнут у прпстпријама Ппщте у Шика Љубинпј улици, на щалтеру где се предају писма, дпк је 

шекап ред да преда преппрушенп писмп, пд стране неппзнате смеђе мущке пспбе(ПТТ 11102, 

4747 28.7.09, 13 шаспва Р, ПР137649623РС, 181,0). Нпр. Тпкпм јануара 2008 гпдине дпбип 

некпликп телефпнских ппрука у кпјима су изрешене птвпрене претое здрављу (дпспећещ на 

ппераципнпм стплу, пази на кваку, имамп спрејеве за медицинске пацпве, дпспећещ кап 

Радпвић-наппмена: дисидент кпји је птрпван), на  фиксни телефпн брпј. 3411829, и мпбилни 

тел.брпј-063-3094176 (Телекпм је ппставип лпвца и зна ташан идентитет ппшинипца,) кап и 

путем е-маил ппрука, кпје су прпслеђена Другпм ппщтинскпм суду у Бепграду, МУП-у Србије, 

МУП-у Ракпвица, Прпвајеру ЕУНЕТ.ИУ. У пвим претоама је решенп кпји здравствени 

ппремећаји ће настати, какп, из емаил ппрука се све јаснп види, а тп зна и Телекпм. Прптив 

пвих пспба шији идентитет је устанпвљен се впди ппступак пред Другим ппщтинским судпм у 

Бепграду- КСИИ.К.бр.696 / 06, судија Небпјща Ппппвић 

- ПРЕТОА СМРЋУ ПРЕКП ИНТЕРНЕТА.``  Педеру један, сад си најебап. Ппстп си натерап пнпг 

наивка гпсппдина Грујица да ме пнакп пфира пред свима, дпселип сам се малп близе теби. 

Тпликп сам ти близу да те гледам цели дан. Не да цу да те напеналим, негп цес да се прпсерес 

пд муке, јебп ли те кп те направи. 

 

Не знас с ким си се ухватип у кпстац. Нисам се бпјап ни сиптарских дивљака да бих се бпјап 

тебе, бедп 1 педерска. Неце ти ппмпци ни сва братија са Хаваја и пкплине. А неце бпгами ни 

пајтаси из твпг пкрузеоа. Јебп си мацку мајку. Има нас дпвпљнп кљастих да те сјебемп 

нацистп, нулп 1. 

 

Да зацепис и да те висе никп не цује инаце цес да прпгпвприс крпз дупе ппстп ти је вец 

дпвпљнп птвпренп. Педеру један. 
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И сјаси с мирних људи вец једанпут јер акп те ја узјасем, ни Савапт ти неце ппмпци. Акп зелис 

да те некп сталнп надразује, пди тамп где си се сретап с педерима. Бице ти лакп. Навикап си. 

Нулп 1. 

 

Накљукај се свпјим таблетама слпбпднп. Немпј криспм да их узимас. Никп тп неце да ти 

забрани. Такп си бар миран, педеру један. 

 

Акп зелис да се сретнемп, стави цветиц за увп. Вплим педере се цветицем. А мене цес лакп 

преппзнати. Кптрљам се. Тада цес видети какп Муса дере јарца, нулп 1. 

 

Хајде пппиј лекпве, писај и спавај. Акп сутра излазис, првп ппгледај уз и низ улицу. Мпзда цес 

ме видети. Пнда се бпље врати куци. 

 

 Хпстинг@Маил.ру - надежне, вигпднп, удпбнп! 

хттп://р.маил.ру/цлн2729/хпстинг.маил.ру/ 

- 

- УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 12.9.1987. 

Одбор за заштиту уметничке слободе 

Јулија Најман, др Владислава Рибникар, Љиљана Шоп,  

др Светлана Слапшак, Алек Вукадиновић, Зоран Глушчевић, 

Слободан Ракитић, др Владета Јанковић, Душан Вукајловић,  

др Александар Петров,  Гојко Ђого 

  

Томиславу Крсмановићу 

Поштовани другови, 

Молимо вас да одмах престанете са штрајковањем глађу и са ризиковањем сопствених живота. 

Ваши ставови о људским правима и поштовању интегритета личности су нам не само блискиу, 

него управо оно што нас руководи у реаговању. 

Ипак, једини начин да подаци који су вас навели на очајнички чин заиста постану доступни 

јавности, јесте да их ви сами и даље заступате - а зато сте неопходни ви живи и здрави. И даље 

ћемо се трудити да са својим малим моћима упознајемо јавност са кршењем уметничке 

слободе: зато немојте тај узак простор још сужавати уништавајући себе.  

Очекујући вашу даљу сарадњу, још једанпут вас молимо да зауставите своју самоубилачку 
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акцију. 

  

ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ 

ЋУСТЕНДИЛСКА 3 

БЕОГРАД 

  

МОЛИМО ВАС ДА ОДМАХ ОБУСТАВИТЕ АКЦИЈУ КОЈА УГРОЖАВА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ 

И ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖИТЕ У ДАЉОЈ САРАДЊИ 

  

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ УМЕТНИЧКЕ СЛОБОДЕ УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

Томислав Крсмановић 

Ћустендилска 3, Београд, тел. 781-424 

  

-ШЕТВПРПМЕСЕШНП ТЕЛЕФПНСКП МАЛТРЕТИРАОЕ ППРПДИЦЕ КРСМАНПВИЋ СА ЦЕРАКА II НЕ 

ПРЕСТАЈЕ-НЕВПЉА ЗБПГ ИМЕНА-«Нпвпсти» пд 11. 3. 1990 гпдине) 

  

        Најлогичнија подударност  мог имена са једним политичким дисидентом  може бити прави 
узрок невоља, јер сам ја  аполитична особа – прича нам Томислав Крсмановић, са Церака II 

НЕСПОРАЗУМ, нечије  неслане шале или непријатан стицај околности – на све се од 

вога може помислити кад је у питању четворомесечно телефонско терорисање 

породице Томислава Ж. Крсмановића са Церака. Даноноћне телефонске претње и 

чудна итересовања за њихово здравље је велика невоља ове петочлане породице, јер  

превазилазе сваку меру. Поготово што не  памте да су се ма коме замерили. 

У Београду постоје у телефонским именицима три Томислава Крсмановића, од којих је 

један све познатији на новом небу наше алтернативне политичке сцене. Али то није 

антијунак наше приче, кога је синоћ посетила ноћна екипа «Новости», у његовом 

стану, уз једину молбу да не објавимо његову тачну адресу, јер му је таквих невоља 

преко главе. 

        на почетку сам мислио да се неко неумесно шали, јер сам ја аполитична личност, па нисам схватио 
претње у стилу да ће ме неко убити, као и моје политичке циљеве – објашњава редом своју муку «наш» 

Крсмановић – Како је ова појава била све учесталија схватио сам озбиљност ситуације, поготово што 

поред супруге, у стану са мном су и моја три малолетна синчића. Ја сам свим тим изненадним 
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саговорницима објашњавао да је у питању неспоразум. 

  

Каже да  су се људи јављали из целе Југославије: Чачка, Градишта, Пожаревца, 

Сарајева, Сиска, а да је најупорнија била једна жена са острва Крка и да је наглашавала 

како је занимају чисто економски проблеми. Међутим, никад није ближе објашњавала 

о чему се заправо ради. 

  

        Најтеже ми пада што узнемиравају децу кад нисмо код куће – објашњава нам Зорица, Томиславова 
супруга – Некад се само јаве очигледно љутити повишени тонови на језику који не разумем.  Једна 

комшиница која је случајно подигла слушалицу, код нас у стану, каже да је то албански језик, ја то не 

могу да тврдим. Ми иначе живимо  веома мирно, тако да не видим ни један разлог да неко специјално 

нас, овако, малтретира. 

  

Њихове комшије потврђују  нам ове речи. Како телефонирање овакве природе не 

јењава Томислав се жалио и СУП и ПТТ, па очекује да ће проблем ускоро решити 

заменом телефонског броја. Често се дешава да се он и супруга раније враћају са посла 

јер се њихова малолетна деца све више плаше да сами остају код куће. 

        Најлогичније је да та подударност  са именом и презименом тог  политичког алтернативца  могло је 
бити прави узрок ове невоље, прича даље Томислав – Политику не коментаришем, чак ни уз кафу,  а 

једино када се породично «празникујемо» је ватрено навијање за «Црвену звезду» али то нам може бити 

само врлина! 

        Надајмо се да ће надлежне службе којима се Томислав обратио убрзо решити не мали проблем 
његове породице и повратити добро расположење и стабилност кућног мира, по коме их комшије и 

пријатељи, како нам рекоше, одувек познају.  

        Н.Вуковић 

  

  

Др.Стеван Петровић, психијатар, судски вештак: Надлежним државним органима и 

другим   организацијама и   

                                           установама. 

  

УДРУЖЕНИ КРИМИНАЛ УГРПЖАВА ЗДРАВЉЕ  И ЖИВПТ                       

                             ТПМИСЛАВА  КРСМАНПВИЋА. 

Тпмислав Крсманпвић, екпнпмиста у пензији, са станпм у улици Станка Паунпвића 70, 11090 
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Бепград, рпђен 20 јула 1936 гпдине,  ЈМБГ 2007936710213, у свпјим друщтвеним активнпстима 

кап председник НВП Ппкрет за защтиту људских права, или у свпје лишнп име, већ 17 гпдина 

пд 1993 гпдине впди судски сппр за пбещтећеое, пд 2006 за рехабилитацију. Ппднеп је вище 

кривишних пријава прптив пних кпји дуги низ гпдина дп данащоих дана угрпжавају оегпва 

права, прете му утамнишеоем, клевећу га, ппструирају упптребу кпмпјутера и интернета, факса 

и телефпна, угрпжавају оегпву лишну безбеднпст и импвинску сигурнпст, кап и оегпвих 

српдника. Такпђе, ппвременп је ппзиван на инфпрмативне разгпвпре у пплицију без закпнскпг 

пснпва.  

У пваквим пкплнпстима Крсманпвић је излпжен метпдишнп прпграмираним свакпдневним 

щиканираоима, узимаоу енергије, времена и излаган трпщкпвима, и стресу, све са циљем 

тихпг уклаоаоа кап жалипца и грађанина кпји захтева ппщтпваое оегпвих права. 

Ппднпсим пвај извещтај п оегпвпм здрављу и врлп щтетнпм делпваоу псмищљених прпгпна 

кпјима је излпжен пд стране удруженпг криминала, кпји нажалпст има свпје пипке и у 

државним прганима. Пн има 77 година, пати од интензивне насанице, исцрпљен је, његов 

психијатријски налаз је Б.О, то јест потпуно душевно здрав, али с'обзиром на изречено, овакви 

притисци врло штетно делују на његово органско здавље, и могу га трајно погоршати и 

драстично оштетити, или довести до фаталног исхода.. 

Затп вам се пбраћам схпднп закпнима  захтевпм да гпсппдина Крсманпвића защтитите, 

државни прган су у пбавези да защтите грађане пд насиља, ппгптпву јер  се пвде ради п 

пшигледнпм ппкущају тихе ликвидације без пуцоа и пресуде. 

Званишни пргани јаснп и недвпсмисленп тврде да је стрес највећи убица у Србији кпја је 

пблепљена шитуљама и у кпјпј цвета јединп ппгребна индустрија.  

Стрес некп смищљенп и метпдишнп прпизвпди: пшигледнп да је тп удружени криминал. 

У Бепграду   12.1.2012 гпдине               Судски вещтак, психијатар др.Стеван   

                                                                                       Петрпвић. 

Пплицијскпј управи града Бепграда. 

  

МИЩЉЕОЕ П ЗДРАВСТВЕНПЈ СППСПБНПСТИ И ППДПБНПСТИ ТПМИСЛАВА КРСМАНПВИЋА ЗА 

ППЗИВАОЕ  НА  ИНФПРМАТИВНЕ  РАЗГПВПРЕ. 

Тпмислав Крсманпвић, екпнпмиста у пензији, са станпм у улици Станка Паунпвића 70, 11090 

Бепград, рпђен 20 јула 1936 гпдине,  ЈМБГ 2007936710213, у свпјим друщтвеним активнпстима 

кап председник НВП Ппкрет за защтиту људских права, или у свпје лишнп име, је ппвременп 

ппзиван на рпшищта у судпвима, или прганима пплиције, ради пбављаоа истражних радои и 

прикупљаоа пптребних релевантних ппдатака за судске и друге пргане. 
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Ппднпсим вам пвај извещтај п оегпвпм здрављу и врлп щтетнпм делпваоу ппзива на пвакве 

разгпвпре, јер пн има 74 гпдина, пати пд интензивне насанице, исцрпљен је, оегпв 

психијатријск налаз је Б.П, тп јест дущевнп здрав, али с'пбзирпм на изрешенп такви разгпвпри 

ипак врлп щтетнп делују на оегпвп здавље и мпгу га трајнп ппгпрщати и драстишнп пщтетити. 

У истпм смислу врлп щтетнп делују на оегпвп здравље и прпдужени судски ппступци, и 

ппвреде оегпвих закпнских права, дп кпјих дплази. 

Затп вам се пбраћам схпднп закпнима  захтевпм да гпсппдина Крсманпвића пбавезнп 

ппщтедите билп каквпг инфпрмативнпг разгпвпра са прганима пплиције, јер тп за оега 

пзнашава снажан стрес, а акп је таква истражна радоа неппхпдна , да разгпвпр са оим пбави 

ппщтинскп јавнп тужилащтвп. 

У Бепграду     12.2011 гпдине   Судски вещтак, психијатар др.Стеван Петрпвић 

  

ПОДРШКА-ДВЕ  ПЕТИЦИЈЕ  СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ПОТПИСА ЕМИНЕНТНИХ 

СТРАНИХ И ДОМАЋИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА, ИЗ  СВЕТА И  ЗЕМЉЕ, У  ЗНАК  

ПОДРШКЕ  МОМЕ СУДСКОМ  СПОРУ У  ВЕЗИ  ОБЕШТЕЋЕЊА,  КОЈИ  ТРАЈЕ  

ВЕЋ  17 ГОДИНА. 

  

      1. PETITION 
To :Mr.Boris Tadic, President of Serbia 

-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 

-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 

-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu.  

            We have long known Tomislav Krsmanovic and his many accomplishments on behalf 

of human rights and market reform causes, and have had the extraordinary pleasure of 

working with him.We are pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the 

translation, publication, and distribution of  libertarian books on economics education and 

many language editions throughout the Balkans.   

In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org)  members throughout the world who 

have been very much inspired by Mr. Krsmanovic‘s tireless and courageous zeal in helping to 

promote a respect for human rights. Thus it is with great concern that we have followed 

closely his numerous travails in recent years. We wish to acknowledge his personal suffering 

as the victim of official favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and 

penalized the virtuous. 

He is an elderly man, now 74, who contributed greatly to the advancement of 

http://www.isil.org/
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democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of Apelacioni sud 

u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are long overdue. It has troubled us 

greatly that he was so abused by thugs for his noble work, and we are so very concerned that 

he find just restitution for his long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 74 years old man, 

prolongation of juridical proceedee  which started in 1993 might harm serriously his health 

and life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 

conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during the latter years 

of his life. 

            We would be most grateful for your attention to his situation, as it is surely deserved by no 

finer an individual than we have ever known. We are much in his debt for his dedication to the causes 

of freedom. In meantime we urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 

 Sincerely   

Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 

Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 

Pakistan..                                                                                                                   

 Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 

Barun Mitra, president of the Liberty Institute in New Delhi, India 

       

2.. ПЕТИЦИЈА 

 ВИШЕМ  СУДУ 

АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 

Госпођи СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ, Министру правосуђа Србије. 

             Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у 

границама Ваших овлашћења и компетенција, да се заврши седамнаестогодишње 

судско мрцварење Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту људских 

права и заслужног грађанина.  

           Крсмановић је поднео још 1993 године Тужбу за накнаду штете ( Први 

општински суд, последњи број :VI P.бр,.7178/ 08.Виши суд  у Београду , 2 

П.бр.2228/2010), јер је над њим од 1971 године до недавно, почињено од стране 

државних органа, установа и моћних појединаца из државног апарата , преко 200 

тешких кривичних дела, из чега су произашле узрочно и последично нанете штете, за 

шта је у тужби дао правно ваљане доказе, документа и приложио исказе сведока и 

њихове личне податке..  

Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 

незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 
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погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 

шта је Крсмановић редовно указивао у његовим поднесцима.  

У потпуности игноришући овако чињенично стање, Виши суд у Београду  је донео 

21.01.2011 године одбијајућу Пресуду  са потпуно неоснованим образложењем, да 

тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и 

данашње) државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве 

штете. Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд(  г.ж 1321/11, судија Тамара 

Ђукић Узелац) ,а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.   

         На делу је драстична повреда права на правично фер суђење и у исто време 

бескрајно одуговлачење. 

          Томислав Крсмановић је познати борац за људска права , борио се деценијама за 

демократију, аргументима и ненасилно, цело време се залажући за исправне процене, 

разумевање, помирење и слогу. Нажалост, он је због свога оваквог ангажмана био 

жртва политичких прогона који нису били у складу са локалним Уставом и законима, 

као и са међународним правом и конвенцијама за заштиту људских права које су 

потписале и ова и претходна држава. Истичемо да је он добитник неколико 

међународних признања, јавност је добро упозната са његовим страдањима, у његовом 

досијеу у архиви СДБ који му је био дат на увид, је детаљно назначено, која, како, од 

кога, су била драстично прикраћивана његова права, где је такође назначен разлог, а то 

је како тамо јасно стоји: ненасилна борба за слободу изражавања и поштовање закона. 

           Крсмановић има 74 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 

година), поврх свега је на ивици социјале. Ми не можемо видети другачије ово 

маратонско суђење него као покушај  његовог органског изнуривања, финансијског 

исцрпљивања, узимања  времена и енергије. Забринути за њега истичемо да овакво 

дуготрајно и изнурујуће суђење наноси озбиљне штете његовом здрављу. 

           Уместо да живи у миру и да ужива плодове свога труда, он је принуђен да се 

прегања са истим онима који су га унесрећивали и његове блиске у време претходних 

режима. Не можемо се никако отети утиску да је на делу политички реваншизам према 

њему као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних појединаца из редова 

претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 

апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се 

за демократију, да му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да тако 

тихо уклоне неугодног сведока и жалиоца. Ако се овако поступа са познатим јавним 

послеником,  сасвим је умесно запитати се: каква је судбина резервисана безбројним 

анонимним судским судеоницима? Цела Србија зна добро да дубока и сложена криза 

потреса судство, и да у Србији још није није заживела правна држава..  

Да би се Србија извукла из кризе, први корак је да се заведе поштовање закона и 

успостави правна држава. . 

        ЗАХТЕВАМО  ОД  ВАС  ДА  ПОСТУПИТЕ У  ГРАНИЦАМА  ВАШИХ 

ОВЛАШЋЕЊА ДА  АПЕЛАЦИОНИ СУД  ДОНЕСЕ  ШТО  ПРЕ  ПРАВИЧНУ 

ПРЕСУДУ. 
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У Београду 3.11.2011 године 

- 

др.Раде Божовић, професор  универзитета, др.Василије Крестић, академик, др.Јован 

Деретић, професор ,Златоје Мартинов, новинар, Никола Баровић адвокат, др.Љубомир 

Протић, професор универзитета , Коста Димитријевић, писац ,Велизар Павловић, 

правник ,ДСС, Мирко Јовић, председник свесрпског већа, Бранко Драгаш, 

публициста,др.Томислав Јовичић, лекар 

Љубомир Манасијевић, композитор и певач, Милан Младеновић, писац 

Никша Булатовић, новинар, др.Павле Ковачевић, професор универзитета 

др.Стеван Петровић, психијатар, Драган Милић, председавајући Народне радикалне 

странке, др.Срђа Цветковић, сарадник Института за историју 

др.Радомир Ковачевић, лекар, професор универзитета, Раде Љубичић, публициста, 

Предраг Олујић, публициста, Горан Ђапић, публициста 

Здравко Гојковић, Задужбина ГОЈКОВИЋ, Милорад Бајић, филмски режисер, 

документариста, Носилац Ордена Светог Саве, Небојша Јеврић, новинар 

Синиша Ружичић, професор, Саво Контић, гуслар, Др.Нина Дрндарски, професор 

уиверзитета, Саша Срећковић, виши кустос Етнографског музеја 

Миле Јефтић, економиста, Др.Јован Петровић, професор универзитета 

Голуб Бакић, адвокат, др.Јасна Јовановић, психијатар, др.Обрен Цицовић, психолог, 

професор универзитета, др.Новица Расулић, лекар, Катарина Рашић, историчар, 

др.Владимир Љубичић, лекар, председник Отечества 

Јово Ђурић, професор, Младен Димитријевић, инжењер, Мило Ђукановић, Београд, 

Милош Богдановић, публициста, Саша Недељковић, професор, Велизар Марковић, 

судија у пензији, Слободан Ђуровић, песник, Слободан Радовановић, публициста, 

Слободан Радуловић, публициста, Олга Јефтић, дефектолог, Петар Петровић, инжењер, 

Миле Марковић, економиста, Деса Митановска, публициста, Чеда Радаковић, бизнисмен, 

Љиља Пећанац, публициста, Ноле Лекај, пензионер, Снежана Николић, бизнисмен, 

Слободан Петровић, правник, Блажо Поповић, професор, Влада Червењаков, 

публициста, Сремска Митровица, Јова Јовановић, предузетник, Шабац, Града Николић, 

сликар, Смедеревска Паланка, Радослав Бижић, Боцар, Банат, Миле Димитријевић, 

Петровац на Млави, Живојин Бузанкић, Мокриње, Неготин, Милан Живковић, 

Аранђеловац, Слободан Живковић, Оглађеновац, Ваљево 

Бошко Грујић, Нова Пазова, Михајло Павлица, песник, Банатски Деспотовац 

Никола Фукс, публициста, Миша Опарница, Београд, Петар Бјелановић, Београд, 
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Драгобрат Стефановић, Отечество 

Tomislav Krsmanović                                                                               21.2.2012 godine 

-Подносиоцу притужбе до данашњих дана прете здрављу: 

 

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

Тема:  Re: [Republika Srpska] Corporal, dokture-stuks se. Colonel, Пплкпвник 

Датум:  Tue, 6 Sep 2016 14:48:42 +0200 

За:  Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 

Прима:  Books <books@eunet.rs> 

  

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

, 

Shal, je bal , Achtung feld marshal  

 

Envoyé de mon iPad 

 

 

___ 

Подносилац притужбе је се обраћао судовима, и надлежним државним органима,  упознавајући 

их са описаним угрожавањима његовог здравља, захтевајући да поступе у границама њихових 

овлашћења и компетенција. 

Докази: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. 

Није добио њихову подр шку, а најчешће ни било какав одговор. 

Поднео је још 1993 године  захтев за накнаду штете. Поступак још увек траје 

Доказ: БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ.-http://enlite.org/bela/01.doc. 

Пвакви деценијски ппступци пргана на кпје се пднпси пва притужба , су ппднпсипца притужбе 

псирпмащили дп те границе да је запап у дугпве, да никје у стаоу да плаћа свпје пбавезе, нити 

да има дпвпљнп средствава за храну, пдећу, лекпве и и финансираое других садржаја  

mailto:svetistevan@yahoo.com
mailto:books@eunet.rs


3119 
 

свакпдневне егзистенције.  

Ппсебан прпблем је щтп је ппднпсилац притужбе збпг пписаних ушесталих злпупптреба 

изгубип ппвереое у здравствени систем Србије, и скпрп никад се пд 1980 их гпдинама  нiје 

пбратип за билп какве бипхпмијске, лабпратпријске и друге анализе. 

Услед врлп интензивних стреспва кпји су прпузрпкпвали несаницу је бип принуђен да узима 

лекпве за смириваое несанице,  щтп је деценијама кпщталп, и ствприлп зависнпст. 

TestoviНАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, 

будите слободни да употребите додатни папир. 

ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу. 

2. _____Докази се налазе на напред приложеним линковима.____________________ 

  

Томислав Крсмановић добио признање Evoy Award 

Часопис ISIL-а Freedom Network News- no.44, March/April 1999 

ISIL-Међународно друштво за индивидуалне слободе, Сан Франциско-  

  

Резиме. Копенхаген, Данска, 19 марта 1999 године. 

  

       ―Томислав Крсмановић, српски дисидент је други добитник признања ИСИЛ-а 

Evoy Award које му је уручено 19 марта 1999 године у Парламенту Данске у 

Копенхагену.‖ (Статуа, без икаквог новчаног износа). 

―Овогодишње признање је уручено врло храбром човеку, који је посветио цео свој 

живот борби за људска права. Он наставља сваки дан да говори у име истине и 

правичности, против злоупотреба и корупције.‖казала је у име ISIL-а Mary Lou 

Gutscher. Ово признање је установљено 1977 године у знак признања истакнутим 

појединцима који су се борили за слободу и нису никад прихватили поклоне од стране 

влада и државних органа. Bruce Evoy је истакнути борац за индивидуална и људска 

права и он је оставио своје завештање да се ово Признање додељује. Прво признање су 

добили 1997 године Винцент Милер председник ISIL-а и Јим  Елвуд ,а затим Томислав 

Крсмановић, сва тројица одређени унапред од стране Бруса Евоја пре његове смрти . 

        Крсмановић(1936) је добро познат борцима за људска права широм света. Његова 

борба почиње од његовог детињства и траје до данас. Упркос демократских процеса у 

Југославији он је и даље изложен кршењима његових права.Оптужен је лажно за 

издајника и страног плаћеника. Крсмановић је аутор књига о људским правима и добио 

је више међународних признања. Верује да је пут ослобођења света у просвећивању и 

http://www.novosti.rs/vesti/zabava.93.html
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образовању. Томас, љубитељи слободе широм света те поздрављају!‖ 

- 

4. ________________________ 

5. _________________________ 

  

3. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК ____ДА_______ (одговорите са 

ДА или НЕ) 
4. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА __У више наврата , докази на 

линку Бела књига  тужба за накнаду 

штете._____________________________________________________________________

_ (молимо Вас да доставите фотокопију тужбе) 

  

  

Датум                                                                                                                Потпис 

13.11.2016 године 

НАПОМЕНА: Уколико притужбу подносите електронским путем, потребно је да је 

најпре својеручно потпишете и потом скенирате. 

БЕПГРАДУ 

  

Дпкумент брпј 504. 

 

 

 . 
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-  

-Документ број 505. 

- Новембар 2016.године. Покрет за заштиту људских права: Повереник за заштиту 

равноправности плаћен да обмањује грађане.  

Томислав Крсмановић, председник, НВО-Покрета за заштиту људских права, и 

познати борац за људска права, се обратио 16 овог месеца Поверенику за заштиту 

равноправности притужбом да је жртва дискриминације по политичком основу. у 

његовом поднеску од 1993 године-Тужба за накнаду штете. Одмах потом је на исту 

адресу доставио и притужбу  у вези угрожавања законског права на здравље, уз доказе 

да му је насиљем државних органа и ово право такође ускраћено. 

Повереник за заштиту равноправности је Крсмановића обавестио дана 21 новембра на 

његову емајл адресу, да не може поступити по његовим притужбама, позивајући се на 

члан 36 Закона о забрани дискриминацији,  према коме  Повереник не поступа по 

притужби ( уз напомену да није наведено прецизно по ком основу не може поступити 

по његовим притужбама): 

1. ако је очигледно да нема повреде права на коју подносилац указује 
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2. уколико поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно 

окончан 

3. ако је у истој ствари већ поступао,  а нису понуђени нови докази 

3., као и ако утврди да је због протека времена од учињене повреде,  права немогуће 

постићи сврху поступања. 

Повереник за заштиту равноправности  додатно правда свој став одредбама Устава 

Републике Србије, да нема овлашћења  да на било који начин утиче  на одлуке судова 

уз позив на чланове Устава Србије 132 и 134. 

 Овакви ставови  Повереника су у апсолутној супротности  са чињеничним стањем,  и 

чланом  36 Закона о забрани дискриминацији: 

1. Решењeм  Вишег суда у Београду о рехабилитацији Рех.број 82/10 од 13.12.2012 

године, Крсмановић је рехабилитован  као жртва политичке дискриминације и 

репресије,  у  чијој изреци стоји: `` да је подносилац захтева за рехабилитацију био 

жртва прогона и насиља, и дискриминације  из политичких разлога, жртва злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе,  и да је из истих разлога био лишаван  слободе, 

имовине и других грађанских права од 1974 до 2012 године ``. За време од 2012 до 

2016 године је доставио званичне доказе МУП-а Србије, и из других поверљивих и 

поузданих извора, да је све до дана подношења притужбе био био угрожен у њего вим 

правима од стране исгих оних који су га дискриминисали до 2012 године. 

2. подносилац притужбе је у посматраном временском периоду од 1974 до 2016 године, 

покренуо више поступака  пред судовима, неки су правноснажно окончани, или трају, 

неке судови уопште нису ни узимали у обзир, или су очигледно неправично поступали,  

јер су све до Решења  о рехабилитацији 2012 године, упорно и децидно заузимали 

становиште да подносилац притужбе није никада био жртва било какве политичке 

дискриминације и прогона. Обраћао се не само   судовима, него и државним органима, 

полицији, и на друге адресе. Од 2008 до 2013 године је био под опсадом  у његовом 

стану услед покушаја да га насилно спроведу у психијатријску установу, а током 2014 

и 2016 године у два наврата је нападнут на јавним местима од стране непознатих особа, 

без повода са његове стране,уз претње убиством ( Доказ-ОУП Раковица, Београд). 

Непознате особе су улазиле све до пре месец дана у његов стан и ломиле инсталације, 

претиле му на јавним местима, разориле маја ове године његов лични рачунар којом 

приликом су нестали томови његове аутобиографске књиге на чему је радио годинама. 

3. Подносилац притужбе се обратио пре неколико година  Невенки Петрушић, 

претходном Поверенику за равноправност, која је на сличан начин , његов поднесак 

одбила без икаквог ваљаног образложења.  Убрзо се показало ко је она, да је 

ненаменски тр ошила новац, да је била у сукобу интереса, против ње су биле поднете 

кривичне пријаве, на крају је поднела оставку. Према истраживачима Курира,  на њен 

рачун  сваког месеца се сливало  невероватна 324.072 динара. Овај износ, поред 

месечне плате из Канцеларије повереника од 111.328 динара, потиче из различитих 
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активности које је обављала, иако по Закону о забрани дискриминације не би смела. 

Тако Петрушић, поред повереничког посла, стиже да предаје на чак девет предмета на 

Правном факултету у Нишу, за шта сваког месеца добије по 100.700 динара. Да се њена 

енергија ни ту потпуно не исцрпљује, показује чињеница да стиже да ради и на још два 

пројекта на истом факултету, на којима заради 100.963, односно 11.980 динара 

месечно. Осим радом на Правном факултету у Нишу, Невена Петрушић хонорарно 

ради и за невладине организације. Курир је дошао до потврде да је Београдски центар 

за људска права Невени Петрушић уплатио 11.029 динара ауторског хонорара. А та 

примања нису пријављена Агенцији.. 

То је што се зна. А где је све присутна нетранспарентност? : Где су подаци о њеној 

имовини?  

 

А Невенка Петрушић је била најгрлатији заговорник против неравноправност и и 

дискриминације, а сама је халапљиво и све лакомије лично завлачила годинама руку у 

туђе џепове и присвајалa туђи новац. Брзо је она схватила да је, по логици њој сличних,  

борба за правду ствар занесењака, није  она будала , дај да искористим животну шансу 

да се нафатирам. Ајде мори, шта бре фали народу, a мени дође добро. .  

А није тако, јер  уместо да помогне онима који агонизирају , она их је заслепљена 

лакомошћу гурнула снажно у још веће патње. 

Ако хоћеш да видиш њену природу, дај лисици кокошарник, па ћеш видети шта ће 

бити са кокошкама. 

 Јадна очерупана Србија. 

 Ова два најновија поднеска  не могу бити виђена као иста ствар у којој је већ 

поступано, а да нису понуђени нови докази, јер је овога пута био и поднесак о 

ЗДРАВЉУ, кога тада није било,  и достављени су нови досијеи и докази за време од 

тада до 2016 године. 

3. учињене повреде трају у континуитету све до данашњих дана, Повереник би могао  

постићи сврху поступања. ако би то хтео, и ако би поступио по закону. 

Није спорно да Повереник за заштиту равноправности  нема законска овлашћења да 

утиче  на одлуке судова.  Али према Закону о дискриминацији.и поглављу ове установе 

Поступање по притужби мoжe прeдлoжити спрoвoђeњe пoступкa мирeњa.Укoликo 

Пoвeрeник нaђe дa имa дискриминaциje, дoнeћe мишљeњe сa прeпoрукoм o нaчину 

oтклaњaњa пoврeдe прaвa. Meђутим, aкo дискриминaтoр нe пoступи Пoвeреник ћe 

oбaвeстити jaвнoст дa дискриминaтoр ниje пoступиo пo прeпoруци, oднoснo oпoмeни и 

дa ниje oтклoниo пoврeду прaвa. 

Пoвeрeник ниje oвлaшћeн дa дискриминaтoрe кaжњaвa aкo нe пoштуjу прeпoрукe, aли 

их мoжe увeрити дa тo чинe aутoритeтoм институциje кojу прeдстaвљa, снaгoм 

aргумeнaтa и притискoм jaвнoсти. 
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Сагласно члану 33. тачка 3. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС―, 

бр.22/2009), Повереник за заштиту равноправности овлашћен је да подноси прекршајне 

пријаве због повреде права предвиђених антидискриминационим прописима. С 

обзиром на своју улогу и задатке, Повереник за заштиту равноправности има и друге 

могућности да подржи жртву неравноправности. 

Он то није учинио на било који начин, када се ради о поднеску Крсмановића, иако је 

очигледно да је он жртва деценијске политичке дискриминације и прогона. 

Докази:  

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

--http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КОИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ. 

--http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КОИГА П ППЛИЦИЈСКИМ ПРПГПНИМА. 

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

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КОИГА П ЗДРАВЉУ. 

- БЕЛА КОИГА СМЕТОЕ У УППТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА.- ---   

-http://enlite.org/bela/03.doc.БЕЛА . 

 И у његовим књигама са неколико хиљада докумената и сведока: 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1930-1943-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1943-1964-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1964-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-

1992.године- http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ...ићима Tom 4, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-

http://enlite.org/sage/4.pdf 

( пише том 6-2004 до 2016). 

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

Они који пљачкају Србију, се стално представљају за перјанике демократије у Србији  

на Балкану.  

Ко о чему курве о поштењу. 

http://enlite.org/bela/02.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/03.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/4.pdf
http://enlite.org/sage/5.pdf
http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
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.Ако Повереник за заштиту равноправности одбија притужбу Томислава Крсмановића 

да је жртва политичке дискриминације, јавног прегаоца који у свету оличава не само 

борца против дискриминације., него  и вишедеценијску жртву политичке  

дискриминације , добитника престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial 

Award -www/isil.org, Amnesty International, Светске асоцијације психијатрије, 

Америчке асоцијације психијатрије, и других, онда ова установа шаље јасну поруку 

потенцијалним жалиоцима у Србији-НЕ ГУБИТЕ ВРЕМЕ, НЕЋЕТЕ ВАШИМ 

ПРИТУЖБАМА НИШТА ПОСТИЋИ.  

Добро је познато да су грађани Србије изгубили поверење не само  у правосудне 

органе , него и у државу и њене установе за заштиту људских права.Огромна већина 

трпи и ћути. 

Чему овако поступајући доприноси плаћенички ``Повереник за заштиту 

равноправности``, који убија грађанима наду у правду, гура их у безнађе. Укрива 

улизички данашње плаћенике који су 2000.године Крсмановића прогласили за страног 

плаћеника.,  

Повереник за заштиту равноправности је установа Републике Србије и финансирана је 

из буџета , значи од народних пара. Ако су у питању притужбе које оптужују државу, 

што чини Крсмановић, нема потребне непристрасности. Крсмановић ставља на 

оптуженичку клупу све оне који данас крше закон, изнад свега новопечене енормне 

богаташе, тајкуне и свакојаке криминализоване сегменте у Србији.  

Како шупље звучи обраћање јавности од стране Бранкице Јанковић, новопечене 

поверенице за равноправност, пресретно уживљене у улогу ПРВЕ ДЕМОКРАТСКЕ 

ДАМЕ СРБИЈЕ, као да говори из Беле куће: Србија је отворено толерантно друштво 

равноправних људи, које свима пружа  једнаке могућности, појединац  je највиша 

вредност друштва.  

 

Тако  је говорила и Невена Петрушић.  Очигледно да Бранкица Јанковић не говори 

истину, не из незнања, она има довољно сазнања и искуства,  него да се не замери 

послодавцу, мимикријски шибичари  на штету грађана Србије.  

Можда снева о некој надолазећој правди?  Зар  она не види да њена установа управо 

ради супротно, вулгарно саплиће правду?  
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Види, како ка да не, али резонује: Не могу исправљати криве Дрине, гледам себе, дај 

шта даш. Када је могла Петрушићка могу и ја. 

Овога пута  цвикерашки   жели да наштети Крсмановићу. Она холивудски позира као 

велики љубитељ демократије, као супруга председнка Обаме. а прави се луда, зна да 

ово није Америка, нити америчка демократија, него балканска каљуга и нечувен брлог,  

``нојевски импулсивира: мени је лепо,свима је лепо, кад је бал нек је бал``.  

Можемо схватити да свако гледа своју кожу, и да понеко уме да понижава друге. Али и 

други имају право да одговоре слично, а ови први да истрпе реванш.  

А ово одбијање Повереника је врло увредљиво , Крсмановићу се шалабајзерски 

обраћају они који имају врло високе плате и друга примања. из буџета од новца 

грађана, а каква је њихова имовина, откуда?  Они су подобијали свакојака признања за 

`` борбу за људска права``, а Крсмановића који  има безброј више заслуга на том плану 

( који у земљи  није добио  ниједно признање !) подвргавају понижавању.  

Гламур, хлеба и игара, где народ гладује и  копни, има их који се богате и зарађују на 

муљарењима. Зар није дискриминација  да којекакве лопуже народу пуне главе 

фармама и јавним кућама, и кваре нашу омладину која је и  овако на беспућу? 

Умиљато јагње  сиса две овце.  

Quelle perversion?  

За избор Бранкице Јанковић на место повереника за равноправност, у Народној 

Скупштини је гласао 141 посланик владајуће коалиције, против је било седам њих из 

опозиције,  а 3 посланика нису гласала. То јасно говори да је изабрана преким путем, 

по налогу "са највишег места". 

А Крсмановић се жали на та `` највиша места``? 

Треба знати да су се челници ових странака који су је изабрали,  у претходном периоду 

огрешили о  Крсмановића,  и позвали су преко медија  на  његов јавни линч., 

прогласили га на велика звона за агента  ЦИА и страног плаћеника. 

Она је супруга  Милоша Јанковића, који је био помоћник министра одбране Братислава 

Гашића, задужен за људске ресурсе, као и поштовање и заштиту равноправности у 

систему одбране! Бранкица је његова, по реду четврта жена.   

Ствар је још тужнија када се зна да је Милош Јанковић, како сам тврди човек кога 

раздиру професија и његова лична патриотска осећања. Надарени песник овенчан са 

више признања, изразитог патриотског надахнућа, .али у истовреме, откуд то, његова 

биографија је препуна бирократских окука и ангажмана. Ko je гледао филм Слика 

Доријана Греја?  

Изгледа да је повереница временом скренула у друштво ``антропоскептика``, Страшни 

суд. дај што даш. После мене потоп. Кад је бал нек је бал.  
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Према истраживањима психијатара само 3 % становника су генетски предодређени 

удаљавањима од моралних норми, а 97 % т о постану под утицајима средине.  

Она има богат у и шаролику биографију, било је и падова, изгледа да се кориговала , па 

сада желе да је удоме. Па  нашла да убира поене и да се улизује својим мафијашким 

божанствима  на рачун Крсмановића и њему сличних. После мена и успона, изгледа је 

схватила да је кључ успеха раскрстити са идеалима Небеске Србије части и љубави, а 

она потиче из дела Србије где су ти идеали одувек били најприсутнији,  па се укључила 

у земаљско, мутирала је роботски као мали аутомобилчић деци на дистанци, удружила 

се и она у крдо, није она наивна, па је сада наградили што им се прикључила.  

Дај шта даш, једном се живи. La vie est belle. 

Много има знакова да су нова наименовања у овој установи још једно замајавање и 

саботажа корпуса људских права, `` с` коња на магарца``.`` сјаши мурта да узјаше 

курта``. 

Биће још горе. 

Уз напомену да експертски тим Повереника чине и поједини  часни професионалци, 

који су страдали   као жртве политичке дискриминације. или су познати као искрени 

заговорници демократије. Питање је колико су они утицали на овакву срамну одлуку, 

можда их нико није ни питао?  Има ту  и врло стручних, у исто време врло младих, да 

ли млади имају довољно искуства за овакве врло захтевне послове. ? Међу њима има и 

оних средовечних са великим искуством на значајним позицијама у друштвеној 

хијерархији, да ли су они увек били `` на врху``, понајвише због подобности и 

конформизма? 

Нова Повереница за равноправност, је са највишег места одређена да се бави 

имигрантима из исламских земаља. А  њена најновија идеја, како да "оживи 

ненасељена подручја Србије`` јасно говори какве су јој намере и шта о својој домовини 

мисли. 

 

 

 

У њеној званичној биографији пише да је добитник неколико републичких  награда за 

допринос развоју система социјалне заштите и људских права. Колика јој је плата, 

какво јој је имовно стање? А ове мрље у њеној биографији?  
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 А Крсмановић има апсолутно чисту прошлост., и значајне доприносе. А никад није 

добио  ниједно признање у земљи.  

Изгледа да Повереник за равноправност потцењује Крсмановића и његове пријатеље? 

 

Увидом  у поднете притужбе Поверенику , и решене и у току, се може закључити  да је 

број жалби мали, а још је мањи број оних којима је проблем решен, и да је 

пропорционално далеко већа заступљеност мањина, и оних повреда које нису 

најдрастичније. А на штету већинског народа и  базичних, не споредних  права, и 

занемна ривање права избеглица са Косова из Босне и Херцеговине и Хрватске. Баш 

брига њих за сироте наше избеглице. 

Ми се одувек залажемо за права свих без обзира на етничку и верску припадност, 

оснивачи наше НВО су разних националности. Повереник добро познаје демографску 

ситуацију,  да убрзано у Србији расте учешће мањина,  а да се драстично смањује 

бројчано стање већинске нације, поготову у појединим оштинама Јужне Србије све до 

Ниша и Пирота. 

Чиме Повереник  укрива стварност и даје погрешну  перцепцију Србије.  

Да ли ће за време мандата Бранкице Јанковић, по овој логици,  Србија бити претворена 

у боравак  за стотине хиљада миграната. А ко има интерес да то чини? Зашто се она 

томе не супротстави?  

А зашто су недовољно заступљена разрешавања притужби избеглица са Косова, Босне 

и Херцеговине и из Хрватске? 

По којим китеријумима су бирани сарадници установе? Стигла су мишљења да она 

нема довољно квалификација за такву врло захтевну позицију.  

Крсмановић је заслужан грађанин, пионир борбе за људска права и против 

дискриминације. Пoвeреник је  уз најмање узимање у обзир, у најмању руку, могао 

прeдлoжити спрoвoђeњe пoступкa мирeњa,и друге поменуте мере предвиђене Законом 

о дискриминацији. 

Уместо тога, Крсмановићеву тужбу вулгарно бацају у корпу за отпатке. И мисле `` абра 

кадабра, вук појео магарца.``.  Њега нико не дискриминише, он уображава, докон 

пензионер. 

То је нељудски. 

Мудри Македонци: Сви се рађамо као људи, а неки умиру као магарци. 

Рачун се  не може са прегрејаном емотивном дистанцом  импулсивно правити  без 

крчмара. Аутистичним доносиоцима овакве одлуке мањка оријентација у времену, 

простору и према другима. 
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Погледајте линкове са његовим књигама,  он се слично обраћао поједницима и раније, 

они су му се самоуверено смешкали. 

Грешке скупо коштају.  

Ко се последњи смеје најслађе се смеје! 

Oчкујемо од Повереника извињење и  законит поступак.  

 

 

Савет Покрета  за заштиту људских права. . 

Документ број 506  

Овај документ недостаје 

Документ број 507. 

  - 2 децембар 2016.године .РЕВИЗИЈА ТУЖИОЦА Томислава Крсмановића 

против  П Р Е С У Д Е  Апелационог суда у Београду, ГЖ 2330/16 од 

13.10.2016.године у парнници тужиоца Томислава Крсмановића,  против тужене 

Републике Србије. 

Вишем суду у Београду за Високи касациони суд 

Ради рехабилитационог обештећења.                                                             

 Тужиоц: Томислав Крсмановић,  Станка Пауновића 70, 11090 Београд 

Тужена:   Република Србија.  

                                              РЕВИЗИЈА ТУЖИОЦА 

Против  П Р Е С У Д Е  Апелационог суда у Београду, ГЖ 2330/16 од 13.10.2016.године 

у парнници тужиоца Томислава Крсмановића,  против тужене Републике Србије. 
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Ради рехабилитационог обештећења. 

Пресудом Апелационог суда у Београду, ГЖ 2330/16 од 13.10.2016. године ОДБИЈЕНА 

је као неоснована жалба тужиоца , и ПОТВРЂЕНА пресуда Вишег суда у Београду П 

348/14 од 29.12.2014 године, у вези става другог изреке, којим је одбијен као неоснован 

тужбени захтев тужиоца који је тражио да се обавеже тужена да му на име накнаде 

материјалне штете, а по основу рехабилитационог обештећења исплати износ од 

3.000.000,00 динара и ренту у износу од 8.040, 00 динара месечно 

УКИНУТА је пресуда Вишег суда у Београду . П 348/14 од 29.1.2014 године у првом и 

преосталом делу другог става изреке и предмет  ВРАЋА истом суду, у том делу на 

поновно суђење. 

Ревизија је дозвољена по одредбама члана 303 ЗПП, уз напомену да тужиоц испуњава и 

захтеве из  члана 303 ЗПП о чему је дао исказ у делу са насловом Право на подношење 

ревизије на основу члана 303 ЗПП, на крају текста ревизије. 

Овим делом ревизије  сходно члану 303 ЗПП , тужиоц побија другостепену пресуду 

Апелационог суда у Београду по оба основа, и материјалне и нематеријалне штете, уз 

позив на члан 307 ЗПП.  

А када се ради о испуњености услова за подношење ревизије из члана 303 ЗПП се 

позива на Право на подношење ревизије на основу члана 303 ЗПП, на крају текста 

ревизије. 

Другостепени суд  је учинио  битне повреде одредбе парничног поступка из члана 373. 

став 1, у току поступка није применио, или је у појединим случајевима неправилно 

применио одредбе овог закона, а што је било  од утицаја на доношење законите и 

правилне пресуде.  Тужиоц доказује да је у току поступка дошло  до  погрешне 

примене материјалног права из члана  376, став 3, другостепени суд није применио 

поједине одредбе материјалног права које је требало да примени или такву одредбу 

није правилно применио.  

У овој жалби нуди доказе да је другостепени суд услед погрешне примене 

материјалног права из члана 376 ЗПП,  погрешно и непотпуно утврдио чињенично 

стање .. 

Тужиоц је принуђен да врло детаљно образложи ову тужбу, отуда њена дужина, да би 

тако изнео аргументе и доказе у овом врло сложеном и деликатном досијеу, који поврх 

свега покрива време од скоро четири деценије. ( члан 7 ЗПП, став  1). 

а. Погрешна примена материјалног права.  

Материјална штета. 

 Тужиоц  побија пресуду Апелационог суда у Београду у делу другог става изреке 

којим је одбијен тужбени захтев за тражену накнаду материјалне штете у износу од 

3.000.000, 00 динара, да тужиоц одредбом 26 став 2 Закона о рехабилитацији  нема 
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права на обештећење за материјалну штету насталу због повреда права и слобода, јер 

то није у складу са законом којим се уређују облигациони односи, да настали 

материјални  трошкови не проистичу из догађаја за који је тужиоц рехабилитован 

одлуком Вишег суда у Београду од 13.12.2012 године., којим су наведена решења 

оглашена ништавим, или  да су неки настали након доношења рехабилитационог 

решења.  

Тужиоц  доказује да сходно ставу 1, члана 26 Закона о рехабилитацији, има право на 

обештећење за материјалну штету, насталу због повреде права и слобода,  јер је 

Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду, Рех.број  82/10 од 13 децембра 

2012. године, утврђено да је био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је 

из истих разлога лишаван слободе, ИМОВИНЕ и других грађанских права, све у 

складу са законом којим се одређују облигациони односи..  

Апелациони суд  је погрешно применио материјално право, паушално се позивајући на 

закон  којим се уређују облигациони односи, којим тужиоцу оспорава право на накнаду 

материјалне штете из члана 26 Закона о рехабилитацији став 1, не  наводећи при том 

које су то одредбе Закона о облигационим односима према којим тужиоц  нема право 

на обештећење материјалне штете настале због повреде права и слобода, у складу са 

чланом 26 Закона о рехабилитацији.  

Тужиоц побија Пресуду Апелационог суда у оном делу где суд наводи  да су 

материјални трошкови  тужиоца  настали  након доношења рехабилитационог решења  

којим су наведена решења оглашена ништавим, да побројани догађаји и достављени 

докази у погледу материјалне штете не проистичу из догађаја  за које је тужиоц 

рехабилитован одлуком  Вишег суда од 13.12.2012.године,  због чега нису испуњени 

услови из члана 26 став 1 Закона о  рехабилитацији, и истиче доказе да материјалне 

штете све до 2012.године, имају своје извориште у оба судска решења оглашена 

ништавим  Решењем о рехабилитацији из  2012.године. 

Другостепени суд није применио, а требао је да примени, Члан 198  ЗОО ,став 1:  

1) Ко другоме повреди част као и ко износи или преноси неистините наводе о 

прошлости, о знању, о способности другог лица, или о чему другоме, а зна или би 

морао знати да су неистинити, и тиме му проузрокује материјалну штету, дужан је 

накнадити је. 

Органи тужене су драстично и у дугом временском континуитету, пре, за време, и 

после   доношења рехабилитационог решења којим су наведена решења оглашена 

ништавим, све до 2012.године,  кршили одредбе члана 198 ЗОО став 1, износили 

неистине о његовом душевном здрављу, жигошући га јавно и неосновано, да је опасан 

државни непијатељ, да позива на побуну, да блати самоуправну Југославију.. 

Приликом  почињених кршења права и слобода тужиоца од стране органа тужене, све 

до 2012.године, су износили компромитујуће  податке о његовом душевном здрављу, 

да је евидентирани психијатријски пацијент,  са дијагнозом `` параноидна 

шизофренија`, позивајући  се на његову биографију непријатеља, на његову  
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дугогодишњу прошлост критичара људских права од 1974 године, који блати државу у 

свету, уз  директно позивање иа  оба  догађаја за које је тужиоц рехабилитован одлуком 

Вишег суда у Београду од 13.12.2012 године, и то Решење судије за прекршаје 

Општине Раковица  Уп.бр. 1613/77 од 1.09. 1977.године, и Решење  Судије за 

прекршаје Општине Стари град  у Београду  Уп.бр.39/82 од 17.3.1983.године.  

Тужиоц нуди доказе да су истим проузроковани наведени материјални трошкови,, да 

проистичу из њих. 

Органи су тужиоца на начин противан закону и медицинској етици  судски прогласили 

1977.године болесним од параноидне шизофреније (лудим), починили су злоупотребу 

психијатрије у политичке сврхе,  изношећи годинама неистине о његовом душевном 

здрављу, повредили његову част и углед,   

Чиме су проузроковали материјалне штете, због повреда из члана 198 ЗОО став 1, у 

вези са чланом 26 Закона о рехабилитацији, што је приказано у исказу ове жалбе..  

У овом делу жалбе се претежно приказују настале материјалне штете због повреда из 

члана 198 ЗОО став 1, у вези са чланом 26 Закона о рехабилитацији, када се углавном 

ради о изношењу и преношењу неистина о  душевном здрављу тужиоца, и како је то 

проузроковало материјалне  штете.  

Међутим, тужиоц позивајући се на члан 26, став 1 Закона  рехабилитацији, у вези са  

чланом 198 ЗОО став 1, приказује да нису проношене штетне неистине само о  

његовом душевном здрављу,  био је неосновано политички жигосан од стране органа 

тужене, његова смирена и учтива одбрана од дискриминације у вези запошљавања, је 

тенденциозно и потпуно неосновано подведена под  опасну анти-државну активност, 

позив на побуну, подривање државног поретка, блаћење самоуправне Југославије. Што 

је имало за последицу казнене мере које су над њим континуелно  спроводили органи 

тужене,  до дана доношења решења о рехабилитацији 2012 године.  

Решење судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр. 1613/77 од 1.09. 1977.године. је 

не само извориште  нетачне психијатријске дијагнозе, него  у исто време терети 

тужиоца да је  опасан по државни поредак,  јер позива на побуну.  Док је Решењем  

Судије за прекршаје Општине Стари град  у Београду  Уп.бр.39/82 од 17.3.1983.године 

кажњен што је 31.8. 1982.године починио вербални деликт,  тако што је  на јавном 

месту на Тргу републике у Београду , говором омаложавао социјалистичка осећања 

грађана на тај начин што је рекао-да је против  овог друштвеног система и  да је 

следбеник Ђиласа. ( Напомена: Тужиоц је био пресретнут од милиционера без повода, 

који му је грубо отео торбу и у њој нашао књигу Милована Ђиласа). 

А добро је познато како су се тадашње власти сурово обрачунавале за најмању 

критику, поготову са опасним непријатељима који блате и позивају на побуну.  

Тужиоц свестан злоупотреба над њим, је се обратио учтиво тадашњим органима 

власти, да није никакав државни непријатељ, да се брани од незаслужених сметњи  при 

запошљавању, замоливши их да му кажу у чему греши и чиме их подстиче против 



3133 
 

њега, да се исправи. Никад није добио никакав одговор, нити је долазило до престанка 

репресије. 

Тужиоц интелектуалац који се после 6 година вратио из Белгије 1971 године, где је на 

пост дипломским студијама  био један до најуспешнијих, са одличним референцама 

тамошњих послодаваца, научни радник, полиглота, био предложен за председника 

Југословена у Белгији ( Википедија), пред којим је била блистава каријера, се вратио у 

земљу да буде користан члан заједнице. Уместо да по повратку у земљу буде 

прихваћен као користан члан заједнице, био је неосновано проглашен политички 

неподобним .(јер није био члан Партије, Државна безбедност је сазнала да је у Белгији 

тражио политички азил), и зато што се жалио на дискриминацију при запошљавању. .  

Уместо да стиче каријеру и породицу, да решава своје егзистенцијалне проблеме, био 

је против своје воље гурнут у мукотрпни ангажман за људска права, да би се бранио 

постао заслужни борац за људска права, оснивач првог југословенског  неформалног 

одбора за заштиту људских права 1 марта 1974.године. Од тада до данашњих дана 

председник НВО Покрета за заштиту људских права, својевремено политичке странке, 

у свету признат за његов допринос против злоупотребе психијатрије у политичке  

сврхе, добитник међународних признања, писац је неколико десетина књига, члан УКС 

( Удружења књижевника Србије), аутор стотинак  стручних и научних чланака 

објављених у домаћим и страним часописима,  професионалац са сјајним 

референцама., 

Будући да је стицао истомишљенике, он је био смештен по казни у психијатријску 

установу, да његови ставови као појединца и борца за људска права о кризи која је 

надолазила, научника, професионалца, касније председника политичке странке, 

званичног кандидата на вишестраначаким изборима, буду јавно, и кроз мас медија, 

обезвређени, да он као појединац буде избламиран, да његовим примером  застрашују 

друге. 

Виши суд у Београду Решењем о рехабилитацији  бр 82/10 од 13 децембра 2012 године, 

на страни 9 решења проглашава да је рехабилитовани био жртва злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе,  и да је све до датума решења живео у страху од 

нове казнене хоспитализације, да је био жртва прогона и насиља из политичких 

разлога, и да је из истих разлога био лишаван слободе, , ИМОВИНЕ и других 

грађанских права. 

Злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе  је злочин близак злочинима против 

човечности,  како је рекао чувени руски Нобеловац Солжењицин: ВРСТА ГАСНЕ 

КОМОРЕ 

А такав злочин природно има последице  у различитим сферама,а па и када се ради и 

поседовању имовине и материјалним штетама.   

Органи тужене су од 1974.године  до 2012 године износиили неистините наводе о 

његовој прошлости, о знању, о способностима, прогласили га болесним од неизлечивог 
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душевног обољења параноидне шизофреније, опасним по државу, обезвређивали његов 

лик професионалца, научног радника, политичара, оца породице. Нетачна казнена 

психијатријска дијагноза, због које је учињена  насилна психијатријска 

хоспитализација од  21 јуна до 1 јула 1974.године, због ненасилног вербалног деликта, 

и даље приказана хронологија   од 1 јула 1974 .године до Решења о рехабилитацији 

2012.године континуелних јавних атака на част и интегритет тужиоца, изношење и  

преношење неистинитих  навода  о њему као човеку, његовој личности, упорно 

дугогодишње лаћање за тенденциозну  дијагнозу,  да је `` психијатријски пацијент``  

агресиван и опасан по државни поредак, да позива на побуну, повезан са страним 

обавештајним службама, и описане казнене мере и деликти почињени од  органа 

тужене- су оставили истинску дховну и материјалну пустош у његовом животу, и 

његове породице,. 

Оно што пада у очи је крајња застрањеност и говор мржње починиоца, упорност у 

насртајима на личност и законска права тужиоца, екстремност у поступцима, 

деструктивност, ирационаност и недостатак било какве емпатије. 

Проглашен је судски неурачунљивим душевним болесником, и то на велика звона 

оглашено у јавности. Био је насилно притворен у психијатријској болници, велики б 

рој пута приведен  на информативне  разговоре, био жртва физичких обрачуна, 

притваран, предмет вишегодишњих  истрага и кривичних поступака, као и када се ради 

о дијагностиковању његовог менталног здравља, покушавали да га обезвреде у 

научном раду гуран деценијама у исцрпљујуће судске поступке и трошкове да би 

доказао `` да није луд``. Што се одразило на остваривање права на рад, органи тужене 

су злоупотребили нетачну дијагнозу да би га казнили тамо где је најболније, разорили 

су његову породицу, одвојили га од његовог детета, излагали га стресовима 

угрожавајући му деценијама здравље, лишавали  га његове имовине, стана, прихода, 

гурнули га за време од 14 година у мукотрпни статус подстанара, У ударној емисији на 

националном каналу РТС Београд на велико звона су огласили да је тужиоц `` 

психијатријски пацијент`` такође у високотиражном листу Вечерње новости? Органи 

тужене су запленили  2000 године 20 рукописа његових необјављених књига у којима 

је описао претрпљене психијатријске злоупотребе из 1974 и 1977.године, и последице, 

уз податке о стању у однашњој психијатрији. Којом приликом су запленили неколико 

хиљада примерака књига аутора Кена Скуланда, сада професора Државног 

универзитета у Хонолулу, САД , некадашњег специјалног саветника за безбедност 

председника САД Џорџа Буша Старијег, и књиге др. Мери Руварт познате америчке 

научнице. Тужиоцу су  органи тужене упорно претили  од 2008 до 2012 поновном 

насилном хоспитализацијом,.  

Чиме су његов живот и његових ближњих деценијама претварали у понижавања , 

страдања и патње, гурнули га у материјалну беду и сиромаштво..  

Проузрокујући у том временском  интервалу енормне материјалне штете 

Тужиоц прилаже  у даљем тексту жалбе конкретне  доказе по појединим ставкама, да 

су по члану 198  ЗОО ,став 1 , у вези са чланом 26  Закона о рехабилитацији, органи 

тужене проузроковали материјалне трошкове, све до 2012.године, да су ови 

материјални трошкови последица Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  
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Уп.бр.1613/77 од 01.09. 1977.године, које је оглашено ништавим Решењем о 

рехабилитацији од 13 децембра 2012.године. Из хронологија психијатријских 

злоупотреба над тужиоцем у периоду 1974.година до 2012 године, приложених  доказа 

, докумената и сведока уз њу, се јасно по  свакој ставки сагледава заједничка нит, уз 

експлицитне, или јасно препознатљиве  позиве починиоца све до 2012.године,  на 

психијатријску дијагнозу из 1974.године и Решење судије за прекршаје Општине 

Раковица од 1 септембра 1977.године.  

Што су докази да проистичу из Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  

Уп.бр.1613/77 од 01.09. 1977.године, које је оглашено ништавим Решењем о 

рехабилитацији од 13 децембра 2012.године, иако су настали после њега.. 

Органи тужене су му   проузроковали  значајне штете имовини, које треба да 

надокнде, у ком смислу се изјашњава и Виши суд у Београду у свом Решењу о 

рехабилитацији од 2012.године., на страни  9,  члан 26, став 1 Закона о рехабилитацији 

и члан 198 ЗОО став 1. 

Решењу судије за прекршаје Општине Раковица од 1 септембра 1977.године.су 

претходили догађаји који су га проузроковали, и који су повезани са тим решењем који 

су битни за разјашњавање догађаја насталих пре, за време,  и након њега, 

проузрокованих штета,  јер су у повезаности и међузависности.  

Тужиоц на крају ове Ревизије  прилаже документа нумерисана од 1 до , која су тако 

поређана да прате хронологију и ток излагања доказа . 

Због вербалног ненасилног дела тужиоц је био противно закону и медицинској етици, 

насилно смештен у психијатријску болницу 21 јуна 1974.године,  где је остао до 1 јула 

исте године,. 

ДОКАЗ.  1. Потврда о боравку у овој болници број 14876 од 17.1978.године.  

2.Увид у медицинску документацију при Болници`` Лаза Лазаревић``.  

При довођењу тужиоца у ову болницу је уз претње и примену физичког насиља и 

неколико снажних удараца везан, узт вербалне претње, дата му је неиндицирана 

инјекција МОДИТЕН ДЕПО,  намењена агресивнм душевним болесницима, чије 

дејство смирења и смањења енергије , малаксалости, мождане конфузије, траје 

неколико  месеци, због чега је била драстично  смањена његова способност за 

обављање каснијих професионалних задатака. За цело време боравка је био приморан 

да пије бројне пилуле , не зна називе, које су оставиле лоше последице по његове 

здравље, вишемесечну малаксалост, проузроковале  несаницу, лошу концентрацију и 

употребу. интелектуалног домена. Био је спречен да се обрати пуномоћнику, да буде 

обавештен суд,  у посетама породице, и да комуницира са спољним светом. 

Из ове болнице је изашао са фалсификованом психијатријском дијагнозом ( 

``параноидна шизофренија``), која је постала извориште каснијих злоупотреба.  

ГСУП Београда се приликом насилне хоспитализације тужиоца позвао на дијагнозу 

Завода за ментално здравље из Београда, из 1973 године, где је тужиоц одлазио због 
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несанице, којом приликом се смирено и аргументовано пожалио на политичку 

дискриминацију, што је преплашени психијатар др. Томислав Седмак по налогу органа 

ГСУП-а оквалификовао као приказано душевно обољење . 

Доказ: 1. Увид у Архиву, дијагноза Завода за ментално здравље.   

Др. Седмак је од тада тужиоцу преписивао поједине лекове за смирење и против 

несанице, међу њима и нозинан ( индициран за психотична душевна обољења)  и 

нипам ( могадон, против несанице)..Тужиоц је од тада да би смањивао дејство крајње 

разорних стресова проузрокованих од стране органа тужене, а по савету др.Седмака, и 

других психијатара, др.Владете Јеротића, професора др.Миловановића, редовно, до 

данашњих дана, узимао различите  медикаменте за смирење и против несанице.  

Које лекове је користио се може видети из његових здравствених картона у Дому 

здравља у Ломимној улици у Београду, Клиника Драгиша Мишовић, Београд, Одељење 

за психијатрију, Психијатријска клиника `` В. Вујић` у Београду.  

Чиме је стекао навику.  

Од 1974.године до Решења о рехабилитацији 2012.године, поред других, редовно је 

користио нозинан и  нипам.  

Што смирује, али и штети здрављу.  

На делу су енормни трошкови тужиоца за куповине појединих индицираних лекова 

који се не преписују од стране лекара у домовима здравља, него се купују за готов 

новац у приватнм апотекама.. 

Виша судска инстанца би могла оспорити узрочно-последичну повезаност описаних 

догађаја и несанице и недостатак рачуна за плаћене лекове  у апотекама., 

Добро је позната узрочно последична повезаност дуготрајних разорних стресова и 

душевне надражености и несанице. Стрес јако погодује појави психосоматских 

обољења. Када је стресно стање продужено, кад су ендокрини и нервни систем сувише 

дуго изложени хиперфункцији, природно је очекивати да ће се створити услови за 

настанак поремећаја у организму. Под дејством психосоцијалних стресора, указују 

бројни подаци, настају несаница, нервна напетост, слабљење имунског система, 

кардиоваскуларна обољења, чир у стомаку, дијабетис, мождани и срчани удар, 

психофизичка и свака друга изнуреност, до слабости и функционалног исцрпљивања, 

колапса организма.  

Према званичним здравственим установама стрес је подмукли убица број 1 у данашњој 

Србији 

Тужиоц је у описаном временском интервалу био перманентно изложен врло 

интензивном стресу, истинској дугогодишњој менталној тортури, не може се негирати 

да је такав стрес није одразио на његово здравље. Он раније није патио од такве 

несанице, она је се појачавала упоредо са политичким насиљем исказаним Решењем о 
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рехабилитацији из 2012.године. Што је битно умањивало његову радну способност и 

виталност. 

Тужиоц је дакле у овоме временском интервалу од скоро четири деценије био изложен 

енормним трошковима за плаћање седатива и сличних медикамената. Тужиоц ннје из 

разумљивих  разлога у поседу рецепата и рачуна из апотека, али се до релевантних 

података може доћи увидом у његове здравствене картоне. 

Органи тужене су дужни да надокнаде ове трошкове,  пошто су они проузроковали 

нервне напетости и несаницу. 

Докази: 1. Извештај лекара специјалисте , Славице Станић, лекара Дома здравља `` 

Савски венац``, од 23.2.2009.године-у прилогу..2. Увид у Архиву Дома здравља Савски 

венац у Ломиној улици у Београду, Психијатријског одељења Болнице др. Драгиша 

Мишовић, П.Б.`` В. Вујић`` у Београду 3.Извештај у прилогу  Првом општинском суду 

у Београду судског вештака др. Стевана Петровића, психијатра, од 16.12.2009. 3. 

Допуњено и дорађено мишљење судског вештака др.Стевана Петровића Првом 

општинском суду у Београду од 24.3.2010.године, у прилогу. 4.Мишљење о 

здравственој подобности и способности Томислава Крсмановића за позивање на 

информативне полицијске разговоре, др.Стевана Петровића, упућено Првом 

општинском јавном тужилаштву у Београду и Полицијској управи града Београда., 

дана 14.12.2011.године.-у прилогу у овој жалби. 

У време насилне хоспитализације јуна јула 1974 тужиоц је био запослен у Фабрици 

пива БИП у Београду  на радном месту ``стручни сарадник``, о смештају је обавештена 

радна организација, послат је одмах на вишемесечно боловање. Тужиоц је у овој радној 

организацији био оцрњен као пацијент психијатријске клииике, и као `` државни 

непријатељ`` јер су органи РСУП-а Београд га одводили на саслушања пред његовим 

колегама из Службе истраживања тржишта, и уз дозволу директора Никлановића, 

директно из његове канцеларије.  

Тужиоцу је одмах била смањена плата, остављен без радних задатака, наружен углед и 

кредибилитет професионалца. 

Доказ: 1.Кадровска  архива фабрике БИП, 2. Сведок директор Никлановић 

Избламиран и деградиран као човек и професионалац је био приморан да напусти БИП 

и да се запосли на радном месту Шеф Службе маркетинга у ФГП Рекорд-Раковица. 

Инкриминисана дијагноза Завода за ментално здравље из Београда је достављена 

директору ФГП Рекорд , Раковица-Београд, Драгану Томићу, где је тужиоц био тада 

запослен, дана 14.3.1977.године је смењен са места `` Шеф службе маркетинга`` ,`` са 

образложењем да је евидентирани пацијент Завода за ментално здравље у Београду``.  

Доказ у прилогу:   Одлука  Радничког савета ФГП Рекорд бр.91/ВИ-1 од 

14.3.1977.године. 
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Тужиоц је 1.9.1977.године судском одлуком проглашен неурачунљивим душевним 

болесником. која је прочитана на Збору радних људи ФГП Рекорд,  пред неколико 

стотина присутних, без права на реплику, чиме му је повређена част и углед као 

стручњака и  појединца, чиме је његова каријера у овом предузећу обезвређена.. 

Тужиоц се 10.09.1977.године обратио Жалбом Већу за прекршаје Града Београда, која 

је одбијена. 

Докази : 1.Решење судије за прекршаје општина Раковица ИИ Уп.бр.1613/77 од 

01.9.1977, којим је тужиоц проглашен неурачунљивим душевним болесником, због 

вербалног ненасилног дела, уз предлог дефинитивне изолације неограниченог времена 

трајања у психијатријску установу затвореног типа. Чему је пртетходио захтев судији 

за прекршаје Општина Раковица, ГСУП-а Београда против тужиоца  СУП Београд-VI 

Одељење УЗСК под бројем 146 од 28.3.1977.године, за покретање прекршајног 

поступка, против тужиоца због прекршаја из члана 2 став2 тачка 4 Закон  изменама и  

допунама Закона о прекршајима проношења лажних вести и изазивања револта и 

нерасположења радника Рекорда.да је позивао запослене у ФГП Рекорд на побуну 

против поретка. 2.Жалба против Решења судије за прекршаје Општина Раковица 

уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године.  3. Увид у Архиву ФГП Рекорд. 3.Увид у архив 

ГСУП-а Београд. 

Тужиоц је смењен са вишег на ниже радно место, смањена му плата, избламиран, под 

шиканом је био принуђен да напусти ФГП Рекорд ( изнућен отказ) и запосли се 1977 

године у  Фабрици лекова Галеника у Земуну , на радном месту ``стручни сарадник`` у 

Служби истраживања тржишта, где је остао до пензионисања 1997.године. .. 

Несавесни злонамерни судија за прекршаје је приликом истраге за Решење судије за 

прекршаје Општина Раковица Уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године, по налогу 

претпостављених, позвао Александру Пешић, економисту запослену у ФГП Рекорд,. 

будућу тужиочеву супругу, и у службеним просторијама, преплашеној и врло 

узнемиреној тужиочевој вереници неовлашћено саопштио податке из судског досијеа, 

која тада тужиоца није довољно познавала. Том приликом јој је ставио на увид 

противно закону поверљиве податке из судског досијеа, и обимну медицинску 

документацију из Завода за ментално здравље, укључујући, и нетачну дијагнозу, 

рекавши јој:``Томислав Крсмановић је неурачунљив и агресиван душевни болесник, 

који не сме по закону да има децу због душевне болести, опасан државни непријатељ, и 

ако се за њега уда, да ће тиме упропастити свој живот``. При том јој је показао одредбе 

Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СР Србије, број 22 од 7 јуна 

1980.године), строго је упозоривши  на чланове закона број  32 ``  да је параноидна 

шизофренија законска сметња за закључење брака``, члан 34 и 73 закона `` брак се не 

може закључити због тешке тужиочеве душевне болести шизофреније``, посебно јој 

образлажући члан 77, став 2 и 3, да је наводно тужиоц држи у заблуди и крије од ње ко 

је, и шта је, што чини брак ништавим. Из побуда примитивне одмазде да се тако свети 

тужиоцу  као политичком неистомишљенику, по налогу претпостављених.. 
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Докази: 1. Саслушање сведока Александре Пешић Крсмановић, Теодосијева број 1, 

Београд. 2. Изјава  Александре Пешић Крсмановић од 1.6.2012.године-у прилогу. 3. 

Увид у Архиву суда  за прекршаје Општина Раковица. 3.Није могуће саслушати судију 

Чедомира .Маљковића, јер је превремено преминуо, тужиоц је својевремено 

благовремено захтевао судско саслушање сведока судије за прекршаје Маљковића, што 

судови нису прихватили. 4. Увид у Архиву ГСУП-а.Београда. 

Након чега је Александра због брака са тужиоцем. била подвргнута свакодневним 

шиканирањима на њеном радном месту у ФГП-Фабрици гумених производа Рекорд.  

Све до преласка у пензију била је ускраћена законских права што се тиче висине 

прихода, радног места, омаловажавана и понижавана . 

Органи СУП-а  су на њу вршили сталне  притиске да се разведе од тужиоца, 

саслушавали је, лупали на врата стана, упадали насилно у стан и претили јој, затицала 

их је у стану, где су пред њен долазак у стан ушли калаузом. После тужиочевог 

притварања 3 децембра 1981.године, органи полиције су извршили претрес стана, 

однели сву тужиочеву документацију и спровели га у суд,  за то време у његовом 

отсуству су је подвргли вишечасовном испитивању, уз вриску бебе, захтевајући од ње 

да се под претњом смрћу одмах разведе од тужиоца. 

Брак је од почетка због наведених злоупотреба био  поремећен, у породицу су се 

уселили интензивни страхови и нервозе. 

Полиција је такорећи из дана у дан упорно и опасно вршила притиске на њу: да се 

ХИТНО разведе, да из стана избаци сва документа супруга, укључујући и његову 

писаћу машину, да не дозволи улазак у стан његових истомишљеника, да прекида 

његове телефонске и друге разговоре са политичким темама, да у таквом случају одмах 

позове полицију и захтева његову ургентну насилну хоспитализацију, и да након 

изнуђеног развода одмах покрене судски поступак  да  она постане носилац станарског 

права уз њихову обећану пресудну интервенцију код суда, а да тужиоц  буде лишен 

права на боравак у стану, и да супруга исели ШТО ПРЕ из стана. Или ће она и њен син 

нестати. 

Према члану тадашњег Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СРЈ, број 

22 од 7 јуна 1980.године) , члан 6, став 2`` друштвена заједница правним и други 

мерама ствара потребне услове за складан брак``, члан 20 `` развија хармоничне односе 

у породици``,  

Једном приликом када се вратила у стан који је био претходно закључан, у њему је 

затекла четири органа ГСУП-а, Београд, који су у стан ушли калаузом, устали и 

уперили у њу револвере узвикујући: да се ОДМАХ разведе од тужиоца лудака 

државног непријатеља. Вршене су провале у њен стан, пљачке, физички напади, 

застрашивања.  

Из дана у дан су се притисци над Александром интензивирали,  и према њеним речима 

је гурали у самоубиство . У оваквим тешким животним околностима политичких 
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прогона, Александра је доживела нервни слом, оболела од више нервних и органских 

болести.  

А и тужиоц је био доведен у стање крајње душевне и нервне напетости.  

Органи тужене су поступили  супротно одредби Закона о породици, члан 2, став 1-

Породица ужива посебну заштиту државе став 2-Свако има право на поштовање свог 

породичног живота, .из побуда примитивне одмазде,  позивајући се на нетачну 

психијатријску дијагнозу.  

Такође супротно члану 6 Закона  рехабилитацији у вези са чланом  198 ЗОО став 1, су 

му учинили материјалне штете тенденциозним  изношењем, поред оних у вези са 

дијагнозом,   преносили су и друге неистине. Убеђивали су његову  супругу, да је 

тужиоц опасан државни непријатељ који позива на побуну, да је агресиван, да не сме 

да има децу због болести, да прекине везу са њим , ако  то не учини упропастиће свој 

живот, уз свакодневне претње на радном месту `` зог везе са државним  

непријатељом``,. уз неовлашћене упаде у стан, претње убиством ако се не разведе од 

тужиоца државног непријатеља. 

Упорним притисцима и насиљем , су  смишљено до крајности пореметили и разорили  

брак и породицу тужиоца.  

Према члану 8 Европске Конвенције о људским правима -Право на поштовање 

приватног и породичног живота 

1. Свако има право на поштовање свог приватног и  породичног живота, дома .  

2.Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем  ако то није у складу са 

законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, 

јавне безбедности , или економске добробити земље, ради спречавања нереда или 

криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода другог. 

 

У коментару Европског суда у Стразбуру члана 8 Европске конвенције ИНТЕРИГХТС 

ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ПРИВАТНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА ПРЕМА 

ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈОМ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА (ЧЛАН 8) .ПРИРУЧНИК 

ЗА ПРАВНИКЕ, право на породични живот подразумева право чланова породице да 

живе заједно и да развијају међусобне односе. Суд сматра да се право на породични 

живот односи на супружнике и да оно обухвата њихово право на заједнички живот. 

 

Позитивне обавезе захтевају од држава да активно делују у циљу делотворне заштите 

права о коме је реч. 

 

Постоје сфере живота у које држава не сме да се меша, осим када је мешање у складу 

са законом, када је неопходно демократском друштву .. 

 

С` овим у вези је према суду Поштовање приватности, у оквиру овог појам Лични 

подаци 

Суд сматра да према члану 8. свако лице, има право да очекује да неки сегменти 

његовог приватног живота остану у извесној мери приватни, да не "процуре" у јавност, 

свеједно да ли би онај који би их у јавност пласирао био јавна или приватна личност . 
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Држава не само да мора поштовати ово право на приватност, већ мора обезбедити и да 

медији, здравствене установе, као и друга лица, не прибегну недопуштеном мешању у 

праву других на приватност. Тамо где дође до обелодањивања таквих информација 

трећим странама, може се радити о кршењу права појединца на поштовање 

приватности. 

 

Према суду, када се ради о полицијским  овлашћењима,  Европски суд  је јасно ставио 

до знања да овлашћења полиције морају бити ограничена,  како би се избегло мешање 

у многе аспекте приватног и породичног живота, и дома  Свако мешање мора бити 

оправдано и мора тежити легитимном циљу као што је спречавање криминала и 

заштита права других. 

 

Полицијски претрес може бити извршен у дому, пословним или неким другим 

просторијама, на законит начин. 

 

Органи тужене су грубо повредили одредбе из члана 8 Европске конвенције, уместо 

позитивне обавезе да  држава активно делују у циљу делотворне заштите права о коме 

је реч., су се умешали у  породични живот тужиоца реметећи његово право и његове 

супруге да живе заједно и да развијају хармонично међусобне односе. 

 

Оваква мешања  органа тужене у  сфере живота тужиоца у које држава не сме да се 

меша, нису биле у складу са законом, када је то неопходно демократском друштву ... 

 

Саопштили су тужиочевој супрузи личне податке о здрављу тужиоца, прекркршили су 

права појединца на поштовање приватности. 

 

Полицијски органи су злоупотребили своја овлашћења, и умешали се у поједине  

аспекте приватног и породичног живота, и дома .Ова  мешања нису била оправдана и 

нису тежила  легитимном циљу као што је спречавање криминала и заштита права 

других.  

 

Противно закону су улазили у стан тужиоца, претили његовој  супрузи, и износили 

неистине о тужиоцу. 

 

Органи тужене су овако чинећи починили КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДА И 

ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА из Кривичног законика Србије , све са циљем да 

казне тужиоца и да разоре његову породицу.  

 

Уз позив тужиоца на члан 6 Закон о рехабилитацији, у вези са чланом  Члан 198  ЗОО 

,став 1.  Чиме су проузроковали материјалне штете настале услед. :  

 

Изношење личних и породичних прилика из члана 172, Повреда тајности поступка из 

члана  337, Одавање службене тајне из члана 369, Повреда тајности поступка члан  337, 

Неовлашћено откривање тајне члан 131, Неовлашћено прикупљање личних података 

члан 136.  

 

Грубо злоупотребљавајући службени положај из члана 349 КЗ, својим понашањем су 

нанели штете тужиоцу и његовој супрузи, и теже повредили њихова права, умешавши 

се недозвољено у њихов породични живот, и на други начин.. 
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Органи тужене су у тим приликама кршили поједине одредбе Кривичног  законика  

Србије, јер су се према супрузи тужиоца  понашали насилнички ( Насилничко 

понашање Члан 333 ), нарушавали неповредивост њеног стана (Нарушавање 

неповредивости стана члан 139 ), обављали птетресања стан противно одредбама  

закона ( Противзаконито претресање члан 130)   

 

Мрцварење и злостављање супруге тужиоца од стране органа тужене је било трајно и 

врло интензивно,  вређано је њено достојанство, била је застрашивана да се што пре , 

уз претње убиством, разведе , из побуде засноване на разбијању породице. Што је 

санкционисано чланом 137 КЗ, Злостављање и мучење. 

  

Органи тужене су у описаним околностима , у наведеном временском интервалу 

насиљем, прибегавајући мафијашким методима специјалног рата, претњама убиством, 

и сину, и на друге описане начине, вршили притиске на супругу тужиоца  да се 

разведе, довели  је у тешко душевно  стање зебње и очаја. У чему постоје елементи 

прекршаја  одредбе члана  134 КЗ Србије  Принуда. 

Што је довело до нервног слома тужиочеве супруге, и последично до кварење 

међусобних односа, до неподношљивих напетости и  немогућности живота у 

заједници..  

Органи тужене су присилом растурили породичну  и брачну заједницу тужиоца.  

Последично , тужиоц је, да би спашавао душевни интегритет и голи живот,  био 

принуђен да напусти стан,  и да све до 1997 године буде подстанар.  

Што је имало за последицу каснију  судску измену власништва над станом. 

,проузроковало  материјалне штете настале из промене стамбеног права и преласка у 

14 годишњи статус подстанара. 

Тужиоц се позива на члан 26 Закона о рехабилитацији , у вези са чланом 198  ЗОО ,став 

1. Његов одлазак из стана, развод, прелазак у подстанарски статус, губитак стана су 

проуз роковани од стране органа тужене који су изношењем неистина о његовом 

здрављу, лажно га етикетирајући као опасног државног непријатеља, годинама 

стварали раздор са његовом супругом, подвргавајући и њу и њега политичким 

прогонима . А што је у доказаној вези са обеснаженим Решењем судије за прекршаје 

Општине Раковица из 1977.године. 

Имајући у виду изнете податке, логичан закључак је да: а.Због, од стране органа 

тужене, је дошло до ремећења породичних односа, касније до урушавња брачне 

зједницве, и, изнуђеног развода. Да није било развода, не би било ни губитка стана. б. 

тужиоц не би био преведен у 14 годишњи мукотрпан статус подстанара. 

Александра Крсмановић Пешић, пензионер, са станом у улици Теодосијева број 1 у 

Београду, број личне карте 003340374, рођена 1936 године, исказано дана 1.1.2012. 

године, каже:`` Наш брак су присилом растурили органи власти, у знак примитивне 

одмазде према политичким неистомишљеницима``.  
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Тужиоц предлаже Високом касационом суду да саслуша сведока Александру Пешић 

Крсмановић, Теодосијева број 1, Звездара, Мали Мокри Луг,  Београд., она је тешко 

покретна и није у стању да се појави у просторијама суда. 

Докази у прилогу жалбе: 1.Изјава Александре од 1.6.2012.године. 2.Саслушање 

Драгана Томића директора ФГП Рекорд, тужиоц не зна његову адресу, он је високи 

функционер СПС, бико је председник Скупшине Србије,и психолога ФГП Рекорд 

Божу Петровића  ( преминуо изненада, тужиоц је предлагао њега благовремено, док је 

био жив) .3.Увид у архиву ГСУП-а Београд. 3..Увид у Архиву Четвртог општинског 

суда у Београду КП .797/01. 4. Увид у здравствени картон Александре Крсмановић 

Пешић ФГП `` Рекорд`, Раковица број 624 при Дому здравља Раковица , и при Дому 

здравља `` Шумице`` у Београду, број Здравственог картона је 1088. 

Након одласка тужиоца из стана  и развода, покренута је парница о стану. Одлуком 

Четвртог општинског суда у Београду , Решењем од 14 јануара 1986.године, посл.број 

Р.3416/83 Нб/РС, у парници о стану, насталој након развода брака., тужиоц је лишен 

права на стан који је унео у брак 1978 године.  

Виши суд је у побијаној пресуди, погрешно утврдио чињенично стање, што се овде 

доказује као последица погрешне примене материјалног права,  према члану 26 Закона  

рехабилитацији, у веи са чланом 198 ЗОО, пре свега је погрешно утврдио разлоге због 

којих је брак разведен, што је суштина, да су органи тужене, и поједини руководиоци 

ФГП`` Рекорд``, тужиоцу смишљено  разорили брак и породицу. Са циљем да га тако 

казне, и уједно лише имовине, права на стан, и да га преведу у статус подстанара. Суд 

није узео у обзир члан 6 Закона о браку и породичним односима  ( Сл.гласник СРЈ, број 

22 од 7 јуна 1980.године), члан 6, став 2`` друштвена заједница правним и други 

мерама ствара потребне услове за складан брак``, члан 20 ``  развија хармоничне 

односе у породици``. Чиме су се органи тужене понашали супротно одредбама Закона 

о породици и браку. 

Код одређивања ко ће остати носилац станарског права, суд није у довољној мери узео  

у обзир здравствено стање тужиоца, пропустио је да утврди да према званичној 

дијагнози тужиоц болује од душевне болести ( али не оне која му је била приписана) , 

што је последица вишегодишњих прогона, суд је пропустио да тражи комплетан 

извештај о стању душевног, нервног и органског здравља тужиоца, одбио је предлог 

вештачења. Тужиоц је претходно био проглашаван тешким, неурачунљивим  

душевним болесником, а сада наједном потпуно здрав. Суд се изјашњава неосновано 

да тужиоц никада није био хоспитализован, а Четврти општински суд у Београду је  

добио на увид медицинску документацију лично од тужиоца, према којој је јуна 

1974.године, био насилно хоспитализован као неурачунљив душевни болесник, и 1 

.9.1977.године проглашен од судије за прекршаје Општина Раковица као неурачунљив 

душевни болесник и захтевано лечење неограниченог времена трајања. Упркос ових 

доказа Четврти општински суд у Београду се изјашњава о противнику предлагача као о 

потпуно здравом радно способном човеку, одбијајући  захтев тужиоца да се изврши 

вештачење његовог здравља, с `образложењем да стање његовог здравља није 
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поткрепљено никаквим доказом``.. А у исто време судије су устврдиле да је неподобан 

због свога душевног здравља за брачни и породични живот. Тврдња суда да он редовно 

обавља своје радне  дужности у РО Галеника, је неоснована, јер је тужиоц био 

остављан без задатака, са образложењем руководица Галенике да је `` душевно 

болестан``, што се види из даље приложених списа. Суд пренебрегава чињеницу да је 

противник предлагача у његовој радној организацији био рангиран као кандидат за 

инвалидску  пензију.  

Из чега следи да чињенично стање о здрављу тужиоца није потпуно утврђено. А што је 

било врло битно за доношење законите судске одлуке.  Тужиоц са 40 година старости, 

изнурен, са званичним дијагнозама да болује од тешке болести, пати од хроничне 

несанице, излаган  такорећи свакодневним претњама и репресалијама, изложен 

судским и другим трошковима, за које време су органи тужене свим средствима 

доказано разарали његов брак, сада му одузимају стан и бива гурнут у тегобни 

подстанарски статус.. А подстанарски живот само може погоршати његово стање 

здравља.   

Тужиоц је стан унео у брак, добио је стан од Команде одбране града Београда Решењем 

број 8-89-7 од 1.1.1980.године, и био је носилац станарског права..  Александру је 

уписао у станарско право накнадно 1978 године, приликом њеног уласка у брак са 

њим. А Александра је пре тога била уписана у породично станарско право у поменутом 

стану на адреси Змај Огњеног Вука 3 у Београду. Јер према Закону о стамбеним 

односима, је уписано: код одређивања брачног друга ко ће остати носилац станарског 

права, суд узима у обзир све околности случаја, између осталога, ко је добио стан на 

коришћење, ко је био носилац станарског права код закључења брака, тј. ко је раније 

био у стану.  

И да онда тужиоц који је унео стан у брак, оронулог здравља треба са 40 година 

старости, због погрома и разбијања брака, да буде сада додатно судски кажњен и 

избачен на улицу.  

Неоснована је тврдња суда, да је неостварив предлог тужиоца да стан замени за два 

мања, јер је стан мали и недељив, и да мора постојати сагласност друге стране.. Суд је 

овакав предлог одбио а приори, да би ипак на крају дао прекратак рок за замену од 

месец дана. Противник предлагача је поставио више огласа и ступио у успешне 

преговоре за замену стана, али је прекратак рок од само месец дана то у пракси 

онемогућио. Суд је по истеку од месец дана брутално прекинуо поступак тужиоца да 

замени стан за два мања.  

Нетачно је да се Александра Крсмановић није сагласила са заменом стана за два. 

Докази у прилогу: 1.Оглас од 18 јуна 1983.године. .Оглас у листу Политика од 6 маја 

1983.године, Оглас у листу Вечерње новости од 14.4.1983.године. Оглас у листу 

Вечерње новости од 22 маја 1983.године. Оглас у листу Политика 3.12.1983.године. 2. 

Целокупна документација из Четвртог општинског суда у Београду, Решење од 14 
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јануара 1986.године, посл.број Р.3416/83 Нб/РС  3. Саслушање сведока Александре 

Пешић Крсмановић, Теодосијева 1. 3. Њена Изјава од 1.6.2012.године.   

Те да су стамбене потребе Александре Крсмановић  знатно израженије, обзиром да она 

живи са дететом, тачно је да су потребе мајке којој остаје дете на чување значајне. Али 

је суд погрешно утврдио чињенично стање, да је здравље тужиоца било нарушено, 

поготову његова старост ( 40 година), старији 10 година од  разведене супруге. . 

А како ће се на његово здравље одразити подстанарски статус?  

Тврдећи неосновано да тужени има више права и могућности да благовремено добије 

стан од његове Радне организације Галеника, његове шансе да у догледно време добије 

стан од радне организације су биле равне нули. Да је овакво становиште суда било 

неосновано, види се из чињеничих података,  тужиоц је добио стан тек јануара 

1997.године, са навршених 61 година старости.  

Делимично су нетачне тврдње о висини личних доходака-паушално тврдећи да су 

новчана примања тужиоца знатно виша. Суд је у изреци навео контрадикторне податке 

о висини личних доходака обе странке. У Решењу посл.број Р.2699/83 од 29 јуна 

1983.године, износи податак да је просечни месечни доходак предлагача за период од 

1.октобар 1981-30 септембар 1982.године у износу од 9.333, 20 дин, а противник 

предлагача за исти извештајни период 13.828.динара. А у Решењу  Посл. Број 

Р.3416/83 од 14 јануара 1986.године просечан личн доходак предлагача је за период 

1.јануара -31.децембра 1983.године у износу од 24.302, -дин, а противник предлагача у 

истом периоду просечно 29.873.-динара. Очигледно да је разлика у виснни примања 

оба учесника драстично смањена, што је било од битног утицаја за одлучивање у два 

различита временска момента, што изазива додатну озбиљну сумњу у пристрасност 

суда. 

Паушална је и неоснована, изокренута тврдња суда да на приложено Решење  Четвртог 

општинског суда у Београду од 14 јануара 1986.године, посл.број Р.3416/83 Нб/РС, 

``није дозвољено право жалбе, из разлога јер су се странке наводно одрекле истога на  

рочишту од 14 јануара 1986.године``.Овај суд је већ једном изјавио исто, тврдећи 

неосновано.``противник предлагача се није противио предлогу да предлагач остане 

носилац станарског права``, у Решењу од 21.2.1983 .године. Доказ за ову тврдњу је  

Допис адвоката противника предлагача В.Кнежевића Четвртом општинском суду Р.бр. 

3464/82  од 4 априла 1983.године, у прилогу.  

Када се ради о Решењу Четвртог општинског суда у Београду од 14 јануара 

1986.године, посл.број Р.3416/83 Нб/РС, да се нису жалили на ту одлуку, тужиоц 

предочава: ``разведени супружници су годинама живели у крајње тешким 

околностима, под свакодневним прогонима и опасним притисцима и претњама,  

изнурени стресом од развода, неизвесне будућности, крајње исцрпљени 

вишегодишњим судским спором око стана, и финансијски судским трошковима ( 

адвокатске услуге, судске таксе, и друго), погоршаног стања здравља, несигурног 

радног места, неизвесних редовних прихода, излагани годинама атацима на личну 
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безбедости и имовинску  сигурност, у држави у расулу, хаосу,  и пред ратом, су били 

принуђени да душевно и органски сломљени, на ивици снаге, дигну руке од бескрајног 

суђења. А Александра је то учинила под претњама смрћу и ликвидације ње и њеног 

детета, што се види из њене Изјаве од 1.1.2012.године. , и овде приложених 

докумената. Супружници су договорно растезали судски спор у вези стана, да добију у 

времену, да се њихови односи стабилизују у нади да ће полицијски и други атаци 

постати мање интензивни, да ће их на крају оставити на миру. Што се није дешавало. 

Нажалост, суд је скратио и донео одлуку 14 јануара 1986.године,  на делу је 

злоупотреба учесника, и полицијска принуда над Александром. Обадвоје су били 

скршени, обеспомоћени, немоћни да се на било који начин одупру суду. Што оспорава  

тврдњу суда: није дозвољено право жалбе, из разлога јер су се странке наводно одрекле 

истога на  рочишту од 14 јануара 1986.године.  

Суд уместо мирења, је радио супротно,  пропустио је да покрене  престанак судских и 

полицијских ингеренција органа тужене у брак, и тако створи услове за њихово 

поновно уједињење у брак. Уместо тога, органи тужене су, што се види у списима, 

управо у овоме временском периоду снажно интензивирали притиске и репресалије . 

Адвокат противника предлагача В.Кнежевића Четвртом општинском суду Р.бр. 

3464/82  од 4 априла 1983.године, у прилогу, предочава да желе да се измире, да желе 

да поступак мирује, да је тужиоц добио предметни стан и да га је унео у брак,  тужиоц 

је нарушеног здравља.  

Не одговара чињеничном стању становиште суда, да је ценио све доказе, јер то није 

учинио. Виши суд није утврдио чињенично стање да оваква судска одлука није 

законита и правична, јер није испоштован члан 16 Закона о стамбенм односима, јер суд 

није узимао у обзир све околности у њиховој укупности, комплексности, повезаности и 

међузависности.  Суд паушално тврди да је ценио и остале доказе, али их није узео у 

обзир, јер нису од  утицаја на доношење другачије одлуке. А није узео у обзир  

суштину и кључне узроке и разлоге развода: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ. 

Тужиоц је уместо правде доживео још једну сурову политичку одмазду, незаконитим 

поступцима Четвртог општинског суда је избачен на улицу. У оваквим околностима 

морао је од 1982 године, све до 1997 године, да буде подстанар и да плаћа кирије у 

високим девизним износима, да се потуца по неадекватним становима, да се сели, 

сукобљава са асоцијалним особама, када је тек са 61 годином старости добио стан од 

његовог предузећа 

Докази: судска документа у прилогу-. 

Чиме му је по основу незаконитог отуђења стана, нанета материјална штета у износу 

од 30.000, 00. евра , колика је актуелна вредност половине стана, и за трошкове 

плаћене подстанарске  кирија у времену од 14 година.  

Б. Подстанарски статус. 
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Суд је погрешно утврдио чињенично стање, тужиоц је последично морао од 1982 

године, све до 1997 године, да буде 14 година подстанар, и да плаћа кирије у високим 

девизним износима, 200 марака, или 140. марака. како где, да се потуца по 

некомфорним становима,  да се сели, сукобљава са асоцијалним станодавцима, да га 

органи полиције насилно селе, када је тек 1997.године, са 61 годином добио стан од 

његове радне организације ИЦН Галеника. 

Ако би се узело да је кирија била само 100 ДЕМ, у овоме периоду ( а она је била 140 

или 200 ДЕМ), што износи за 14 година  око 18.000 евра.( без трошкова сеоба). 

Извештајем тима лекара специјалиста ВМА-Војне медицинске академије из Београда, 

Неуропсихијатријска клиника,коме се обратио у вези Решења судије за прекршаје 

општина Раковица ИИ Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977Рех.бр., са бројем 843438 од 

23.10.1977.године ,је  оцењен као душевно потпуно здрав 

Доказ: Извештај специјалиста ВМА-Војне медицинске академије из Београда, 

Неуропсихијатријска клиника број 843438 од 23.10.1977.године  

Органи ГСУП-а Београд су 3.12.1981.године, уз лупу цокулама на врата и вриску 

тужиочеве супруге и бебе, провалили  стан, извршили претрес, запленили 

документацију и рукопис књиге `` Казнена психијатрија`` у којој је тужиоц описао 

насилан смештај 1974.године, и околности изрицања Решења судије за прекршаје из 

1977.године, тужиоц је био приведен у просторије Петог општннског суда у Београду, 

где је био више часова испитиван од судија овог суда, који су му стављали на терет 

контакте са Милованом Ђиласом, Михајлом Михајловим, за удруживање у анти-

државну делатност, и издавање независног листа ``ИСТИНА``., у вези рукописа 

заплењене књиге. Задржан је до следећег дана. у просторијама ГСУП-а Београд.  

Истог дана Републички СУП -Управа службе државне безбедности за град Београд 

поднео је Петом општинском јавном  тужилаштву у Београду кривичну пријаву против 

тужиоца, због основане сумње да је извршио кривично дело ширења лажних вести из 

члана 218 КЗРС. Наведено тужилаштво  је Петом општинском суду у Београду поднело 

предлог за предузимање истражних радњи против окр.Томислава Крсмановића, у 

предмету КРИ 208/81. Суд је решењем од 21.12.1981.године одредио 

неуропсихијатријско вештачење  душевног стања окривљеног, које је поверио Судско 

психијатријском одбору Медицинског факултета у Београду. 

Овим поводом у истрази, Пети општински суд у Београду, је Решењем Кри.бр.208/81 

од 21.12.1981.године, одредио да се ``над Томиславом Крсмановићем обави 

неуропсихијатријско вештачење здравља од стране Судско-психијатријског одбора 

Медицинског факултета у Београду,  а односи се на кривично дело ширења лажних 

вести из чл. 218, став .1.КЗ Србије., постављајући питање његове урачунљивости од 

1.01.1981 .године надаље``, позивајући се на судску одлуку, судије за прекршаје 

Општине Раковица из 1977 године, оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији из 

2012.године..  
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Судије и сарадници ГСУП-а Београда су му претили новом хоспитализацијом, 

позивајући се на насилну хоспитализацију из 1974 године и Решење судије за 

прекршаје Раковица из 1977.године, оптужујући га да је упрегнут у кола  

антијугсловенске пропаганде, да жели да у САД објави лажи у његовој књизи чији су  

рукопис запленили. и да заради новац.  

Доказ: 1.Записник  о претресу стана од 3.12.1981.године органи ГСУП-а 2. Увид у 

архив Петог општинског суда у Београду  3. Увид у Архиву ГСУП-а Београд. Органи 

ГСУП-а, су запленили  рукопис књиге `` Казнена психијатрија`` ( што никада није 

враћено). 3..Текст из америчке организације за људска права на енглеском. 

По налогу Петог општинског тужилаштва, Судско-психијатријски одбор Медицинског 

факултета у Београду.  је  тужиоца 20.3.1982.године прогласио урачунљивим.  

Доказ: Налаз Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године, упућен  Петом општинском суду у Београду.  

Нетачан је исказ Апелационог суда, у овом конкретном досијеу, да овом приликом 

настали материјални  трошкови не проистичу из догађаја за који је тужиоц 

рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду од 13.12.2012 године., којим су 

наведена решења оглашена ништавим, или да су неки настали након доношења 

рехабилитационог решењаа. Јер се у досијеу Кри.бр.208/81 од 21.12.1981.године, Петог 

општинског суда у Београду, из поступка провере душевног здравља, а то се види и из 

приложеног Налаза Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у 

Београду од 20.3.1982.године, упућеног  Петом општинском суду у Београду, 

експлицитно позива на дијагнозу Завода за ментално здравље из 1973, на насилну 

хоспитализацију 1974 и последично на решење судије за прекршаје општине Раковица 

из 1977.године, засновано на њој. 

У Налазу Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду од 

20.3.1982.године, се позива на контакте туженог са чувеним критичарима ондашењег 

поретка Милованом Ђиласом и Михајлом Михајловим, описују његове активности 

људских права и закључује да ће он са великом вероватноћом наставити сличну 

делатност. 

Тужиоц је цело ово време живео у страху од новог насилног смештаја у психијатријску 

болницу.  

На основу овог Налаза је упућен допис Петог општинског јавног тужилаштва у 

Београду 22.6.1982.године, Судији за прекршаје општине Вождовац.  

Докази у прилогу: 1. Допис Петог општинског јавног тужилаштва у Београду 

22.6.1982.године, Судији за прекршаје општине Вождовац.  

2.Допис тужиоца судији за прекршаје СО Вождовац од 17.9.1982.године 
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Осуђен је од стране Судије за прекршаје општине Вождовац, на основу дописа Петог 

општинског суда у Београду упућеног 22.6.1982.године. Дана 3.12.1981.године  

Доказ: Архива Судије за прекршаје Вождовац. 

У документацији  у истражном поступку, и у Допису Петог општинског јавног 

тужилаштва од 22.6.1982 године упућеном Судији за прекршаје Општина Вождовац, а 

то се види и из претходне истраге, се налазе подаци да се такође позивају на догађаје 

из 1974 -1977, што је доказ да из њих у том смислу проистичу. 

Тужиоцу је изречена новчана казна.  

Тужиоц је после разговора са страном новинарком за време Конференцје УНКТАД у 

Београду јуна( или јула) 1983.године ухапшен на јавном месту, и од стране органа 

СУП-а, што је подведено под душевно стање, уз позив на Решење судије за прекршаје 

Општине Раковица из 1977.године,  и пресуду судије за прекршаје Вождовац, 

спроведен стражарно марицом у Психијатријску болницу`` В.-Вујић` у Београду, где га 

је прегледао др. Хајдуковћ, психијатар, са којим се тужиоц лично познаје од раније, а 

потом отпуштен, уз налог ( договор) да за цело време трајања конференције УНКТАД 

напусти Београд` ( што је тужиоц  учинио)  

Доказ: 1.Увид у Архиву Психијатријске болнице`` В.-Вујић`` у Београду. ( за шта нема 

документ, јер му није дат). 2, Сведок-др.Хајдуковћ, психијатар, тужиоц не зна његову 

адресу,  Болница `В.Вујић``, Београд. 

Тужиоц је тада био запослен у Фабрици лекова Галеника, Батајнички друм бб, ГСУП 

Београда, у улици 29 новембра  је доставио руководиоцима Галенике допис, врсту 

правдања отсуствовања тужиоца са радног места док је био депортован ван Београда,са 

образложењем да је у стању душевне узнемирености  у разговору са страном 

новинарком  износио неистине о самоуправној држави Југославији, којом приликом је 

приведен у П-.Б.`` В.Вујић`` где је одлучено да се извесно време пошаље на одмор у 

село Узовница, одакле је пореклом његов отац, са захтевом да му буду оправдани дани 

одсуствовања. Овај допис су тужиоцу показали шеф Правне службе Галенике Савић и 

генералн директор мгр Савићевић. Чиме је још једанпут била запечаћена тужиочева 

каријера у Галеници.  

Тужиоц је у времену од 1977. године до одласка у пензију 1997.године, био повремено 

позиван на рочишта у вези судских поступака због вербалног деликта, или дијагнозе, у 

бирое за притужбе и жалбе, у разна министарства и установе, за шта је морао да добије 

излазницу, што су надлежне службе Галенике проверавале и имале увид где је био и 

зашто.Чак су органи СУП-а долазили на капију и у портирници са ѕахтевом да са њим   

разговарају. Руководоци Галенике као и запослени, су слушали преко медија, читали у 

штампи, и преко ТВ  проношене неистине о тужиоцу. због чега је као `` непријатељ``,          

`` душевни болесник``, био подвргаван ускраћивањима његових права. Годинама је 

држан  сам у канцеларији, остављан без радних задатака, колеге и  колегинице су га 

избегавали у контактима, кршена су његова права, покретани  дисциплински поступци, 
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заплењивана документа. био је дискриминисан у стручном раду, напредовању и 

примањима, и што се тиче стана, садашњи стан је добио тек 1997 када је имао 61 

годину старости. 

Докази-Увид у Архиву радне организације Галеника 

Сведоци: 1.Шеф правне службе Галеника Савић  2. Генерални директор Галенике 

Савићевић ( не зна њихове адресе, уколико нису изненада преминули Галеника). 

Тужиоцу органи тужене прете лудницом, у 1982.и 1983.години,   

Доказ: Допис од  Америчке асоцијације психијатрије од  6 марта 1982.године. 

 

 

 

Доказ: Извештај Америчког Хелсиншког одбора  1983 године. 

13 марта 1983.године после посете у П.Б.Ц.З ( Психијатријској болници Централног 

затвора у Београду), Милисаву Живановићу, који је тамо неколико година заточен због 

вербалног деликта, жртва злопупотребе психијатрије у политичке сврхе, прихваћен као 
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`` затвореник савести`` Амнестy Интернатионал, Лондон, тужиоц је задржан од 

стражара и спроведен у канцеларију директора П.Б.Ц.З др. Вукосава Вучковића, 

психијатра,  који га је два сата испитивао у вези његових активности по питању 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.и мотива посета Милисаву Живановићу. 

Том приликом је  потпуно неосновано врло строго оквалификовао тужиоца, да се 

заузима за усташе, ``Мађароне`` и Албанце, и за опасне државне непријатеље, да блати 

самоуправну Југославију у свету , да  је и сам тужиоц психијатријски случај такође, 

показао му је Решење судије за прекршаје оптшине Раковица из 1977.гоине.. 

Тужиоц му је том приликом и показао допис АПА-Америчке асоцијације психијатрије, 

Март 1983.године.  

Доказ у прилогу: Допис АПА од марта 1983.године. 

На сличан начин је тужиоц био задржаван у ПБЦЗ још два пута. 

Доказ: 1.Увид у Архиву ПБЦЗ у Београду у Бачванској улици, 2. Будући да је др. 

Вукосав Вучковић  у међувремену трагично преминуо, не може сведочити 

У сврхе доказивања да није `` лудак``, озваничен  Решењем судије за прекршаје из 1977 

године, тужиоц је децембра 1984.године уручио др. Кости Чавошком, професору 

Правног факултета у Београду, документацију у вези  30 ожалбених случајева 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, за Одбор за одбрану слободе мисли  и 

изражавања САНУ-Српске академије науке и уметности, који је 6 јануара 1986.године 

издао саопштење на основу те документације обрађене од професора Чавошког, у коме 

је устврдио да се у СФРЈ злоупотребљава психијатрија да кажњава политичке  

неистомишљенике.  

Доказ: Саопштење Одбора за одбрану слободе мисли  и изражавања од 

6.01.1986.године. 

Ово саопштење је имало изузетно снажан одјек у свету, а донекле и  у земљи. 

 Један од најтиражнијих листова у земљи `` Вечерње новости`` је тим поводом 

31.1.1986.године негирао наводе Одбора за одбрану слободе мисли  и изражавања 

САНУ,  детаљно износећи податке о неколико ожалбених случајева, са иницијалима, 

представљајући их као неурачунљиве ( уз напомену подносиоца Представке, да су 

помињани Р. В-Радомир Вељковић, М.Ж Милисав Живановић и В.М-Владимир 

Марковић, ускоро били прихваћени од стране Амнестy Интернатионал, Лондон,  као `` 

затвореници савести`` а не као `` неурачунљиви``). Том приликом је тужиоц био 

приказан у једном од најтиражнијих листова  земљи , са  пуним именом и презименом,   

као `` психијатријски пацијент-случај`, логично , на основу ништаве судске одлуке из 

1977.године. и насилне хоспитализације из 1974.године. Да би тако као личност и 

борац за људска права био бламиран  у јавности.  

Доказ у прилогу: текст у листу `` Вечерње новости`` од 31.1.1986.године, са овим 

подацима о тужиоцу.. 
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Тужиоц се обратио `` Вечерњим новостима `` исправком, на шта има право по закону, а 

ова исправка није објављена. Уз опаску подносиоца Представке, да су његове реплике, 

деманти и исправке, слате медијима у овоме периоду били систематски игнорисани.  

Доказ Реплика листу `` Вечерње новости`` од  3.2.1986.године, која није била 

објављена.  

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ се дана 9.6.1986.године на 

основу доказа, обраћа Ивану Стамболићу.предочавајући им да је тужиоц жртва честих 

незаконитих полицијских привођења, јер се залаже против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, ( и бори против подвођења под  психијатријски жиг ,уз напомену да 

је рођени брат тужиоца др. Велибор Крсмановић, редовни професор Универзитета у 

Лиону, Француска,сада  у пензији, редован члан САНУ-из иностранства).  

Доказ: .Саопштење Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ од 

9.6.1986.године, потписано од стране Миће Поповића, члана САНУ, подупрто 

валидним потписима 19 еминентних јавних посленика, већина су академици, неки од 

њих су професори Правног факултета или доктори правних наука . 

Радна организација тужиоца Галеника, га  је дискриминисала као политички и душевно 

неподобног на разне начине: ускраћивањем благовременог решења стамбеног питања,  

што се тиче радног места,  професионалног напредовања,  плате,  превремено је 

пензионисан. 

У  документима у прилогу су докази да су настала кршења права тужиоца у Галеници, 

на основу обе ништаве судске оглашене решењем о рехабилитацији из 2012. године, и 

насилне хоспитализације из 1974.године  

Докази:Документа у прилогу у овој жалби-Допис тужиоца Радничком савету 

ГАЛЕНИКА ЛЕКОВИ од 26.3.1981.године, Поднесак Тужиоца Основном суду 

удруженог рада Београд од 23.8.1989.године, Представка др. Жарка Гавриловића, 

председника Српске СветоСавске Странке, генералном директору Галенике др. 

Велимиру Бранковићу од 12 јуна 1991.године, учтиво захтевајући да тужиоц не буде 

излаган дискриминаторским пост упцма због његових активности људских права, 

Кривична пријава тужиоца Четвртом општинском јавном тужилаштву , Нови Београд, 

од 13.8.1991.године, због заплене докумената у његовој канцеларији, Допис Удружења 

подстанара Југославије Велимиру Кнежевићу од 13.4.1993.године, у вези стамбеног 

питања тужиоца, Допис Удружења подстанара Југославије државним органима од 

23.6.1993.године, Бесправно коришћење мога стана од стране Татића, Допис тужиоца 

Председнику ИЦН Галеника Р.Стојићевићу од 20.3.1993.године, Допис тужиоца 

руководиоцима ИЦН Галеника од 20.3.1993.године, Допис Председнику ИЦН 

Галеника и ЈАВНОСТИ од  13.3.1994.године, од стране 18 најистакнутијих опозицоних 

политичара ,апел да буду испоштованма права тужиоца, Дописи руководиоцима ИЦН 

Галеника од  21.3.1993.године, 6 априла 1994.године, 16.1.1996.године,`Дисциплинске 

казне и поступци, подаци о примањима, у архиви Галенике 
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Тужиоц је тужио Војислава Шешеља, лидера ондашње политичке странке под 

контролом Слободана Милошевића, касније  Хашког суђеника, Првом општинском 

суду у Београду, који није ништа предузео, зато што је 18 јуна 1992.године у јеку 

предизборне кампање изјавио са скупштинске говорнице, што је милионском 

аудиторијуму пренела државна телевизија `` да је Томислав Крсмановић,  

психијатријски пацијент``. Све са циљом да убије његов углед у јавности.  

Ова његова изјава се заснивала очигледно на ранијим реповима свакојаких дијагноза и 

налаза, ( оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији из 2012,године). што је 

тужиоцу потврдио лично Војислав Шешељ, са којим се он тада повремено дружио, 

правдајући се да је то учинио по диктату из Кабинета Слободана Милошевића ( `` 

Томо, ти си судски проглашен лудим, шта ти ко може, ти си заштићен ко бели медведи, 

да ти мало направим публицитет`` дословце му је ово саопштио расположени 

В.Шешељ док су се шетали Кнез Михајловом улицом). 

Ова Шешељова неистинита изјава на ТВ о тужиочевом  душевном здрављу, се 

хармонично уписује у све раније неистине, је још једанпут, као толико пута раније, 

нанела штете његовом угледу, части, кредибилитету као борца за људска права и 

политичара у то време у јеку изборне кампање ( уз напомену: тужиоц је председник 

Покрета за заштиту људских права, првог југословенског неформалног удружења за 

заштиту људских права, основаног 1 марта 1974.године, а потом 1990.године ова НВО 

је била међу првим регистрована као политичка странка и учествовала на изборима), 

угледу у очима познаника, сродника , и сина коме су се потсмехивали у школи `` Отац 

му лудак``. И наставила да уништава каријеру у Радној организацији Галеника., 

Доказ у прилогу: 1.Кривична тужба Томислава Крсмановића Првом општинском суду 

у Београду, Кривичном одељењу, против Војислава Шешеља. 2. саслушање сведока 

Војислава Шешеља ( адреса позната суду). 

Радна организација Галеника је политички неподобном тужиоцу тенденциозно 

доделила неусељив стан. Тужиоц  подстанар, је покрену судски поступак пред Трећим 

оштинским судом у Београду, револтиран спорошћу, и по његовом мишљењу 

пристрасношћу судије,  изјавио је да судија није правичан.  

Због чега је против њега  24.1. 1994.године, поднета кривична пријава 

Доказ: Кривична пријава од  24.1.1994.године 

Затим подигнута  Оптужницу 19.4.1994.године, `` због увреде суда`` 

Доказ: Оптужница од 19.4.1994.године. 

Овај дуги и заморни поступак због вербалног деликта је трајао све до  

1999.године, уз усмене претње да ће бити насилно хоспитализован на неодређено 

време, када је Решењем Првог општинског суда у Београду ВИИ. К.бр. 298/98 од 

4.3.1999.године, поступак обустављен због застарелости,  
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Доказ: 1. увид у судски досије при Петом опшинском суду у Београду. 

2.Решење Првог општинског суда у Београду ВИИ. К.бр. 298/98 од 4.3.1999.године, 

Против тужиоца је вођен 1998.године прекршајни поступак пред 

Судијом за прекршаје општине Вождовац `` због обзнањивања Медицинске 

декларације``. у којој се позивао на злоупотребе психијатрије над њим од  1974.године 

до тада, и на раширену праксу психијатријских злоупотреба.   

Доказ у прилогу: 1. Судији за прекршаје Општине Вождовац. од 

21.1.1998.године 2. Увид у Архиву овог суда. 

Тужиоц је у коминикеу Кабинета Слободана Милошевића од 14 јануара 1999. године, 

који је громогласно оглашен у медијима широм земље оквалификован неосновано: `` 

Томислав Крсмановић је издајник и страни плаћеник, агент ЦИА још од 1974.године``.  

Доказ у прилогу: 1.Кривична пријава Јавном тужиоцу Београда од 28.11.1999.године, 

зато што медија противно закону нису објавила деманти.   2. Увид у Архиву Кабинета 

Слободана Милошевића. 

Дана 18.9.1997.године, тужиоц се вратио у свој стан на адреси Станка 

Пауновића 70 у Београду, са страначке изборне промоције на РТВ Политика, где је 

наступао као председник политичке странке Покрет за заштиту људских права, чији је 

био кандидат за посланика на изборима, којом приликом се жалио на продужене 

злоупотребе са његовом психијатријском дијагнозом, да у психијатријским болницама 

има оних којима тамо није место, указао је да је жртва политичких  прогона који трају 

од 1974.године, закључивши да су непоштовања људских права у Србији раширена. 

Доказ: Увид у архиву РТВ Политика, Београд. 

У стану је био заједно са његовом познаницом Десанком Митановски , 

верском активисткињом, када су око 21 час и 30 минута ушле у стан две младе и 

снажне мушке особе у цивилу, и уз јаросне узвике:`` То је тај параноичар што блати на 

телевизији``, устремили се ка тужиоцу песницама угурнувши га у купатило и 

одгурнувши снажно наглавачке у каду.  Добацујући му врло претећи:``Лудаче, уколико 

некоме кажеш за ово бићеш убијен``. После чега су се удаљили. 

Повређен, сав у крви која је лила из рана у пределу чела и лица, уз помоћ 

присутне Десанке, је  обавио главу пешкиром  успели су да позову Хитну помоћ, која 

је одмах дошла и превезла га у болницу. Комшије су чуле ларму у стану, долазиле су 

на врата и узнемирене  виделе крвавог тужиоца.  

У Ургентном центру је неурохирург обавио два пута рентгентски снимак 

повреде (оба пута нејасан). Затим је био упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где је рана 

зашивена (број протокола 10103, датум 18.0.997). Лекар није хтео да га саслуша 

довољно, изјавио је да је снимак нејасан. Сутрадан је примио у ДЗ ``Б. Кидрич`` 

(Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против тетануса и антибиотике, и упућен на 
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даљи третман у клинику где је већ био примљен. Изгубио много крви и повреда је, 

иако лакша,  врло деликатна, да је ударац био сантиметар више, исход би могао бити 

кобан.-рекао му је лекар. 

На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, 

над лидером политичке странке Покрета за заштиту људских права, уз позив на 

документа којим је још 1970-их година оглашен лудим и државним непријатељем. 

Настао управо после појављивања на медијима, после више упозорења, упада у стан у 

току предизборних активности., стављања ван употребе новог факс апарата, писаће 

машине, телефона. И овај покушај убиства је још један доказ да злоупотребе органа 

тужене према тужиоцу спроведене 1974.године,  имају своје дејство и у 1997.години, 

иако су оглашене ништавим Решењем о рехабилитацији, имале су штетне последице. 

Докази у прилогу: 1. Документ Упут на стационарно лечење, 

неурохирургу, др.Данијела Јевтић, лекар Хитне помоћи од 18.9.1997.године. 2. 

Документ број 76-Кривична тужба Другом оштинском суду у Београду од 

2.12,1997.године Фасцикла 2.3. Упут од 18.9.1997.године; 3.Налаз Клинички центар 

Србије, ОРЛ-Хитно, од 18.09.1997.године; 4. Извештај доктора специјалисте-без 

датума; 6. Извештај доктора специјалисте од 26.12.1997.године; 7. Упут неурохирургу 

од 23.12.1997.године; 8. Лекарски налаз доктора Радмила Рончевића, професора 

универзитета, Самостална лекарска ординација опште медицине, од 21.1. 2013.године; 

9. ИЗЈАВА Десанке Митановски од 1.1.1998.године, оверена од стране надлежног 

државног органа.  10.Сведок Десанка Митановски.( преминула изненада 6 јануара  

2014.године, раније благовремено предлагана да сведочи, у прилогу њена изјава 

оверена од надлежног органа)  

Овај досије је скоро  у потпуности  заплењен 2 априла 2000.године. 

Услед повреде од јачине ударца није могао покретати леву обрву, која је 

пала ка оку, што се од дана повреде прогресивно погоршава. Последице ударца сноси 

дан данас, обрва убрзано пада на очни капак.  

Доказ: Лекарски налаз доктора Радмила Рончевића, професора 

универзитета, Самостална лекарска ординација опште медицине, од 21.1. 2013.године. 

Фасцикла 7. 

Тужиоцу је 19 марта 1999.године америчка НГО  ИСИЛ сада  ЛИ ( www.исил.орг), 

доделила у Парламенту Данске у Копенхагену, престижно признње  Bruce Evoy 

Memorial Аwард као жртви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, светски 

признатом експерту за злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, и у знак признања 

за публиковање либертаријанских књига на 8 балканских језика. 

Докази:  www.isil.org. 

http://www.isil.org/
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Freedom Network News March / April 1999. TOMISLAV KRSMANOVIC Honored. 

(Www.isil.org; http: //www.jonathangullible.com/newsletters, http: 

//www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/423), његов говор у Парламенту Данске . 

У прилогу у овој жалби писма професора Кена Скуланда, од 2010 до 2014 , упућена 

лидерима Србије у знак подршке тужиоцу. 

Драган Здравковић, из Београда, звани Пантер, познати дилер дроге и 

сарадник МУП-а Србије ( погинуо у уличном обрачуну дилера  дроге),  је се уз 

логистичку подршку З.Бјелетића, инспектора  ОУП ( полиције) Стари Град, кога 

тужиоц не оптужује, обавио је са њим коректан разговор, зна да је извршавао своје 

задатке по налогу његових претпостављених, 2.3.2000 године око 17 часова и 30 

минута насилно уселио у просторију у ул. Високог Стевана 11 у Београду у којој се 

налазила страначка архива политичке транке Покрета за заштиту људских права, чији 

је тужиоц  председник, и његова лична архива. Ова подрумска просторија је део стана 

Нолета Лекаја, ул.Високог Стевана број 11, Београд, који је правни титулар, иначе члан 

Савета  Покрета за заштиту људских права.  

Доказ: сведок Ноле Лекај, улица Високог Стевана број 11, 11.000 

Београд. 

Том приликом је насиљем Драгана Здравковића који је тужиоцу претио 

убиством,.тужиоцу био онемогућен приступ узурпираној просторији. 

Доказ у прилогу:  писмо Драгана Здравковића упућено тужиоцу 

 У међувремену је, према сведочењу Нолета Лекаја, правног титулара, 

архива однета великим камионом у непознатом правцу. Све што је тужиоц дотада 

стварао је тада нестало, до данаших дана још није враћено. Над њим је почињен 

монструозан духовни злочин, брисање меморије, између осталога заплењени су 

рукописи његових 20 необјављених књига са тематиком људских права и 

злоупотребе психијатрије и документа о догађајима из 1974 односно 1977.године, 

истакнутим у Решењу о рехабилитацији из 2012.године. Заплењена је лична 

архива тужиоца са свим врло бројним документима у вези деликата органа 

тужене од 1970-их, и раније, све до тада, више хиљада досијеа жалиоца на повреде 

законских права и стању у лудницама, са  компромитујућим подацима о 

појединим органима тужене..  

Щтп је равнп средоевекпвнпм спаљиваоу јеретичких коига.  

Такп су уклаоани дпкази, тужипц је тиме касније пнемпгућен да 

ппднпси ваљане ппднеске судпвима у земљи, и  Еврппскпм суду за људска права у 

Стразбуру у вези претрпљене злпупптребе психијатрије 1974 пднпснп 1977.гпдине, 

да тражи закпнитп пбештећеое, и да пбјави заппчету коигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА 
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кпја је заплеоена децембра 1981, у кпјпј је детаљнп пписап све ппчиоене 

злпупптребе пд тада пд  1974.гпдине.  

Заплеоенп је тпм приликпм 2.000,пп примерака коиге угледних америчких 

научника и саветника за безбеднпст Беле куће прпфеспра Хаваји универзитета Кена 

Скуланда `` Авантуре Чпнатана Галибла`` и Мери Руварт `` Исцељеое нашег света``, 

кпје је тужипц публикпвап на више балканских  језика, 

(хттп://www.јпнатхангуллибле.цпм/неwслеттерс, 

хттп://www.слпбпдаипрпсперитет.тв/ен/нпде/423).  

Збпг публикпваоа пвих коига америчких аутпра пд 1992.гпдине,  је бип гпдинама 

сумоичен,  уз прпнпшеое неистина да је ``страни плаћеник  агент ЦИА,`` , кап штп је 

исказанп у саппштеоу за медија Кабинета Слпбпдана Милпшевића пд јануара 

2000.гпдине.. 

Тпм приликом је тужиоц такође незаконито лишен  стотинак часописа домаћих и 

страних, где су били публиковани његови стручни и научни радови, однети су разни 

аудио визуелни материјали о  организацији, медија наступањима, митинзима итд, већи 

број  његових текстова и необјављених научних радова, целокупна врло богата лична 

преписка, укључујући и преписку са појединим значајним светским личностима, 

државницима, шефовима држава , књижевницима, научницима, преписка   

организације, хиљаде саопштења, неколико хиљада примерака неколико бројева листа 

Људска права, више књига маркетинга, истраживања  тржишта, мегафон, транзистор, 

писаћа машина, чак и личне фотографије.  

Тужиоц побија исказ Апелационог суда, у овом конкретном досијеу, да тужиоц нема 

право на накнаду насталих материјалних  трошкова, сходно члану 26, став 1 Закона о 

рехабилитацији, у вези са чланом 198 ЗОО, и да заплена архиве не проистиче из 

догађаја за које је тужиоц рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду од 13.12.2012 

године, којим су наведена решења оглашена ништавим, или да је се заплена догодила 

након доношења рехабилитационих решења 

Ова отимачина личне  архиве тужиоца и и страначке архиве Покрета за заштиту 

људских права, озлоглашене као  критичара  поретка, има политичку позадину.  Јер је 

Покрет за заштиту људских права политичка странка, основан је 1 марта 1974 као 

неформална органзација,.постао широко познат по ангажману против повреда људских 

права, нарочито када се ради о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. 

Председник странке тужиоц је још од 1971 након повратка из Белгије а све више од 

1974, односно 1977 и касније, праћен и надзораван, излаган  репресији.  

Као доказе да ова отимачина имовине и рукописа 20 књига о злоупотреби психијатрије 

у политичке сврхе,  да је обухваћена Решењем о рехабилитацији из 2012.године,  и 

чланом 6 Закона о рехабилитацији, у вези са чланом  198  ЗОО ,став 1 ЗОО,  тужиоц 

предочава да је упркос предузетих радњи и свих потребних законом предвиђених 

благовремених и примерених поднесака за ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ, уз очигледне  

http://www.jonathangullible.com/newsletters
http://www.slobodaiprosperitet.tv/en/node/524


3158 
 

доказе и сведочења сведока, у то време владавине Слободана Милошевића и његових 

кадрова, пристрасни Први општински суд уместо да реагује ОДМАХ, је растезао 

годину дана. Тужиоц је у  поменутој тужби за примену хитне привремене мере истакао 

да постоји опасност да тужени отуђи или уништи незаконито присвојену архиву, те је 

захтевао од суда да предузме најхитније мере, како закон прописује да се иста врати 

неоштећена, указујући да ова провална крађа има своју политичку димензију, јер је 

Покрет за заштиту људских права политичка организација чији је он легитимни 

председник, и архива је заплењена због истих разлога, од истих установа и орган а који 

то чине од 1974.године. Овога пута , уз логистичку подршку  органа МУП-а Стари град  

Уједно је тужиоц указао суду да је изложен претњама убиством Здравковића и других, 

због ове крађе, и да стога не може да приступи архиви..  

Први општински суд у Београду XX.П.бр.2083/2000 дана 7.2.2001 године доноси 

РЕШЕЊЕ О СМЕТАЊУ ПОСЕДА.. Први општински суд П.бр.2082/200 дана 

24.04.2001.године, донео је Пресуду због изостанка, усвојио тужбени захтев тужиоца 

да му Драган Здравковић врати отуђену архиву.. 

Први општински суд је донео две одлуке у тужиочеву корист али неблаговремено, 

уместо најхитније уз примену привремене мере, прво рочиште је заказано тек након 4 

месеци, рочиште је отказивано три пута ―због недоласка оптуженог‖, позивари суда 

нису наводно  ни једном могли да уруче туженом Здравковићу  позив за рочиште, 

достава није извршена у складу са чланом.133 Закона о парничном поступку, који 

регулише ситуацију у којој тужени очигледно избегава примање позива. Суд  се 

изговарао  упорно да се одлаже рочишта јер наводно не могу да уруче Здравковићу 

позив, а он је стално био по цео дан на наведеној адреси где је претио  Лекају и 

тужиоцу убиством и спречавао тужиоца да се приближе месту где је била архива, 

дружећи се врло често са инспектором МУП-а Бјелетићем.  

Онда је ствар пренета Четвртом  општинском суду, који је такође растезао, судови до 

данас нису омогућили да се врати одузето, архива још није враћена, судови одуговлаче 

и одбијају да поступе по закону. Ствар је стигла до Врховног суда Србије коме је 

поднео Ревизију 4.03.2012.године, против Решења основног суда у Београду Посл.број 

10 И  10133/2010 од 21.3.2012.године. Први основни суд је одбацио Ревизију дана 

23.03.2012.године.  

Ради се и о растезању и прекорачењу рока за доношење судске одлуке, о повреди права 

на правично суђење и суђење  у разумном року.. 

Због непримене привремене мере од стране Првог општинског суда у Београду, уместо 

да реагује благовремено да се спречи отуђење архиве, суд је својим одуговлачењем 

омогућио Здравковићу и МУП- Стар и град, да архиву одвезу у непознатом правцу.  

Четврти општински  суд  је требао да исели Драгана Здравковића благовремено по 

решењима Првог општинског суда, то није учинио, него тек 6.12.2001 године, уместо 
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да је то учињено још априла 2000 у складу са захтевом за изрицањем ПРИВРЕМЕНЕ 

МЕРЕ. јер је привремена мера правни поднесак који захтева ургентну судску меру.  

Поврх свега, Здравковић приликом напуштања просторије није вратио ствари које је 

запленио, јер је камион архиву однео пре тога, а на основу сведочења Нолета Лекаја, 

улица Високог Стевана број 11, Београд. 

Архива се налази у просторијама познатим органима тужене, који одбијају  да је врате 

тужиоцу.  

Пристрасни судови нису поступали по законским прописима. 

Детаљни подаци се налазе на странама 37 до 40 Жалбе тужиоца од 19.2. 2016.године на  

Пресуду Вишег суда од 29.12.2014. године. 

Тужена је у обавези да тужиоцу надокнади настале материјалне проузроковане овом 

пленидбом. 

Докази, приложена документа: 

Покрет за заштиту људских права чији је тужиоц председник, је регистрован 1990 

године међу првим политичким странкама, зачео је своје активности 1974 године, 

учествовао је на свим  изборима од 1990. до 1997 године, на изборима 1990,  је био 

кандидат за председника Србије, ова странка је 1992 године од 113 учесника била 

четрнаеста по броју гласова, према листу ПОЛИТИКА да је  био директно 

пропорционалан систем имала би свога посланика . Био је незаконито лишаван 

права на коришћење уставног и законског права на слободу удруживања, на 

равноправно учешће на изборима, јер је био изложен жестоким описаним 

прогонима, представљен лажно у јавности као опасан државни непријатељ, а 

тужиоц  у ударној емиси преко РТС кроз уста Војислава Шешеља,  као 

неурачунљив душевни болесник још од 1974, онемогућаван на изборима да 

прикупља изборну документацију, да агитује, наступа у медијима, изложен 

физичким насртајима, претњама, уценама, заплени преписке и изборне 

документације. 

Судски ппступци у вези пвпга пбраћаоа надлежним државним прганима, јер су 

ппступци били сппри, птезали су се у недпглед, са пбилатим ппвредама закпна, без 

стварних резултата 

Дпкази у прилпгу:  дпкумента и сведпци  су прилпжени у пвпј жалби. 

Апелациони суд у  Пресуди ГЖ 2330/16 од  13.10.2016 године, набраја  поједине  

материјалне  тр ошкове чију је накнаду тужиоц потраживао, нигде не спомињући 

материјалне трошкове проузроковане  систематским  ускраћивањем у правима на 

радном месту, што се тиче каријере, прихода и стана, и приликом одређивања висине 

пензије. Заузимајући становиште да сви судски спорови које је водио, и побројани 

догађаји од стране тужиоци  поднети докази у погледу материјалне штете, не 
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проистичу  из догађаја за који је тужиоц рехабилитован одлуком Вишег суда у 

Београду  од 13.1.2012.године. 

Према члану 26 Закона о рехабилитацији, став 1, ужилац има право на обештећење за 

материјалну штету,  насталу због повреде права и слобода,  јер је Решењем о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду, Рех.број  82/10 од 13 децембра 2012. године, 

утврђено да је био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих 

разлога лишаван слободе, ИМОВИНЕ и других грађанских права, њему су повређена 

права из радног односа.. Јер су у вези са чланом 198  ЗОО ,став 1, износили неистине о 

његовој способности, да је тежак душевни болесник, опасан државни непијатељ који 

позива на побуну, што је проузроковало последице када се тиче његових прва из 

радног односа.  

 Његова  каријера све до пензионисања  1997.године је систематски упропашћивана, 

био је у предузећима обележен као `` политички непријатељ`` , `` душевни болесник`` .  

Своју професионалну каријеру је зав ршио превременим пензонисањем 1997.године, са 

61 годином старости,  у предузећу ИЦН Галеника на радном месту `` стручни сарадник 

у Служби истраживања тржишта `` које је по своме значају и захтевима далеко испод 

његових способности. Од повратка из Белгије 1971.године,што се види из ове жалбе,  

је био спречаван да се запосли, смењиван са вишег радног места на ниже, смањивана 

му плата, остављан без радних задатака, недовољних примања, без стана, 

дисциплински кажњаван, оцрњен као човек и изолован од других запослених. 

То је био професионални учинак појединца предодређеног за блиставу професионалну 

и научну каријеру, који је се из Белгије вратио  са најбољим референцама његових 

послодаваца, у моменту повратка из  Белгије био је запослен у ланцу продајних 

пунктова  Социјалис тичке партије Белгије, добио је признање од послодавца јер је 

покренуо реформе  организаије малопродаје. Вратио се  са престижном дипломом пост 

-дипломских студија  факултета  ICHEC,Брисел, полиглота. 

Очекивао је да се врати и помогне својој земљи. 

Уместо тога је онемогућен да своје стваралачке потенцијале оствари на радном месту.,   

У ФГП ``Рекпрд`` где је бип заппслен пд 1976 дп 1977 гпдине,  је као Шеф Службе 

маркетинга установио да предузеће губи учешће у тржишту произвођача гумарских  

производа Југославије , у корист  фирми из Словеније и Хрватске,  закључио је да је то 

последица застаревања и неприлагођавања на брзе промене, и предложио  са најбољим 

намерама мере да се стање поправи. Уместо признања  је смењен, смањена плата, 

оглашен пред 400 запслених душевним болесником,  и изгнан из радне организације. 

 У моменту насилне хоспитализације јуна- јула 1974 године , као што је приказано, је 

био запослен као економиста на радном месту ‖Самостални сарадник службе 

истраживања тржишта‖  у предузећу БИП-Београдска индустрија пива у Београду. Ово 

предузеће је било обавештено од надлежних органа о његовој хоспитализацији и 

околностима исте, био је представљен као `` политички непријатељ``, ‖психијатријски 
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случај‖, ово је сазнао цео колектив. Те је тако његова позиција у овој фирми анулирана, 

после изласка из болнице послат је одмах на вишемесечно боловање, када се вратио 

био је остављен без задатака, смањена плата. изложен увредама и понижавањима ,  

морао је напустити ово предузеће, то је био изнуђен отказ.  

Од септембра 1977 до јануара 1997.  године је био запослен у предузећу Галеника, 

Фабр ика лекова, на радном месту  `` стручни сарадник истраживања тржишта. 

Приликом одазивања на бројна судска рочишта која  су се дешавала у радно време, по 

прописима послодаваца је био у обавези  да добије излазницу од кадровске службе,  и 

да докаже зашто,  где је био. Посебно је био у обавези да да оправдање за недоласке на 

посао, што се понекад дешавало због повремених привођења од стране органа  власти.  

Тужиоц , примера ради наводи даље податке, а такви одласци са посла су били далеко 

чешћи. 3.децембра 1981 .године, после полицијског претреса стана у улици Војводе 

Степе 68 је био ухапшен  и задржан следећ дан, није дошао на посао. Приликом вођења 

истражног поступка због вербалног дела пред Трећим општинским судом у Београду 

КРИ бр.208/81 све до 1982 , је позиван  у неколико наврата на саслушања, као и у 

поступку пред Судијом за прекршаје  општине Вождовац који је окончан 22.6.1982 

године. Био је позиван на увид од стране Судско-психијатријског одбора Медицинског 

факултета у Београду све до дана изрицања Налаза 20.3.1982.године. приликом 

једнодневне хоспитализације у П.Б.~ В.Вујић`` у Београду јула 1983.године, због 

вербалног дела, је био након тога депортован из Београда, МУП је дао Галеници 

оправдање за отстуствовање тужиоац са полсла..Више пута је био позиван на рочишта 

у истрази пред Трећим пштинским судом због вебалног дела која је  трајала  од 1994 до 

1999.године, позиван је на рочишта од судије за прекршаје општине Вождовац,  због 

Медицинске декларације 1998.године, у бирое за притужбе и жалбе, установе, и друго. 

Руководиоци Галенике су имали увид у разлоге његових честих излазака са радног 

места. 

Високо тиражни лист Вечерње новости је 31.1.1986.године објавио да је `` Томислав 

Крсмановћ психијатријски пацијент``, преко РТС Србија је 18.6.1992.године Војислав 

Шешељ пред милионским аудиторијом  окарактерисао тужиоца да је душевно 

болестан.  кабинет Слободана Милошевића је 14.1.1999.године преко мас медија изнео 

неистине да је тужиоц страни плаћеник и издајник. Тужиоц  је као председни к 

политичке странке Покрет за заштигту људских права учествовао на вишестраначким 

изборима од 1990 до 1997.године, где је јавно изнео све шта је претрпео од власти. О 

тужиоцу , као политички неподобном, су писали поједини листови  у земљи  

У оваквим околностима је био  интервенцијама СУП-а Србије ,у Галеници  

окарактерисан као "непријатељ" ,Служба државне безбедности је интервенисала и 

обавестила  руководиоце Галенике и захтевала да буде професионално онемогућен и  

изолован, што је имало пресудан утицај на његову каријеру, напредовање, стручни рад 

и развој, плату, и на питање добијања стана, био је цело време изложен сталним и врло 

интензивним  шиканирањима и понижавањима. У Галеници је такође био 
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оквалификован као"психијатријски  случај" и трпео је последице због нетачне 

дијагнозе што се тиче каријере, плате, стана, угледа и репутације, био је цело време од 

20 година изолован, остављан без радних задатака, особљу је било забрањено да са 

њим комуницира, подвргаван и дисциплински кажњаван, смањена плата, 

дискриминисан  на нивоу стана, шиканиран, итд. 

Тужипц  је пре негп штп се вратип из Белгије, направип дпгпвпр са директпрпм 

предузећу УНИМАР при  листу  БПРБА, агенције  за маркетинг, истраживаоа 

тржишта и прппаганду. Пд 1 септембра дп 1.децембра 1971 гпдине, је бип заппслен 

у пвпме предузећу  где му је бип пбећан стални радни пднпс.  Пвп раднп местп је 

изгубип уз евпцираое разлпга МПП ( мпрални-пплитичке неппдпбнпсти), и  

интервенције СУП-а, 

 Дпказ: 1. Увид у Архиву предузећа. 2. Сведпчеое директпра Станишића., адреса је 

ппзната у гласилу  Вечерое нпвпсти 

У предузећу Југпслпвенски центар за истраживаое и развпј  је бип заппслен пд  јуна 

дп нпвембра 1972 гпдине , из кпга је буквалнп најурен са истим пбразлпжеоима, 

датим пд директпра  др. Марка Ристића. 

Дпказ: 1. Сведпчеое директпр, др. Марка Ристића ( адреса неппната). 2. Увид у 

архиву пвпга предузећа. 

У предузећу Бирп за размену пмладине и студената у времену пд   4 месеци у 1973 

гпдине, где је бип такпђе на незакпнит начин удаљен из раднпг пднпса, уз 

евпцираое пплитичке неппдпбнпсти.  

Дпказ: 1. Сведпк Даница Мпмчилпвић, , директпр.( живи у Белгији)2. Увид у Архиву 

предузећа. 

У времену пд 1971 дп 1974 гпдине, тужипц је бип привпђен на инфпрмативне 

разгпвпре, дакле за пвп време пд пкп  3 гпдине,  бип је заппслен самп 9 месеци, 

дакле није бип заппслен 3 гпдине и три месеца. 

Щтп је ппследица пплитичке дискриминације. Збпг чега је кап жртва пвакве 

дискриминације бип лишен заппслеоа, плате и прихпда за живпт, смаоена 

пснпвица за дпбијаое пензије. Тужиоц, са такви квалификацијама , тада оцењен као 

један од водећих маркетинг експерата у Југославији,  је био дисквалификован као 

стручњак, у описаним околностима, нигде није могао да нађе било какво иоле 

адекватније запослење.   

Збпг чега је учтивп и аргументпванп захтевап пд пргана тужене да престану да 

ускраћују оегпва права из прпфесије, и да га непснпванп не прпглашавају за `` 

непријатеља ппретка``. 
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Збпг чега су настали прпгпни на кпје се ппзива Решеое за рехабилитацију Вишег суда 

у Бепграду пд  13 децембра 2012.гпдине. 

Он је отишао у превремену старосну пензију у предузећу ИЦН Југославија 31.12.1997 

године, против његове воље, са непуних 61 година, уз дато, али неиспуњено обећање,  

да ће доживотно месечно примати 100 марака. 

Шиме су прпузрпкпване материјалне штете исказане у смаоеоу плате, имао је мању 

плату него ли његове колеге из службе истог или нижег образовања и година радног 

искуства, због од стране органа тужене проузроковане незапослености и кроз смањење 

основице за пензију.  

Докази у Тужби за накнаду штете  од 6.3.2014.године, 23.12,2014.године,  и Захтеву за 

накнаду штете од 6.3.2013.године. и у приложеним документима уз ову Жалбу. 

Тако на страни 9, Решења о рехабилитацији Вишег суда у Београду Рех.бр. 82/10, од 

13..12. 2012.године стоји дословце`` злоупотребљена дијагноза  га је стално пратила, 

иако је била нетачна, и извесно,  представљала је сталну претњу  да му се опет може 

догодити смештај у психијатријску болницу, опет злоупотребом психијатрије  у 

политичке сврхе, из чега следи да је жртва злоупотребе психијатрије  и да је из тих 

разлога био лишаван слободе, имовине и других грађанских права``. 

Тужиоц је од 2008 до 2012.године био од стране Полицијске управе Града Београда у 

континуитету био предмет покушаја насилне хоспитализације, позивајући се на правно 

обеснажену дијагнозу Завода за ментално здравље из  1974.године и ништаво Решење 

судије за прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године, са писменим 

образложењем `` непријатељ поретка, душевни болесник, зато што пише саопштења и 

захтева повраћај заплењене архиве, и накнаду штете``.Исти они који су  тужиоца 

смештали насилно у лудницу, и проглашавали га душевним болесником од 

1974.године, хапсили га и мучили, осуђивали за вербална дела, растурали му породицу, 

и лишавали га његове имовине, нису заборавили њихову омразу испољавану након 

тога деценијама.  

Тужиоц  је био позван 2 марта 2008 године од стране његовог  познаника Велизара 

Павловића, правника ДСС-Демократске странке Србије, који му је показао факсимил 

Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године, којим је покренут хитан 

поступак да буде лишен слободе и смештен у психијатријску болницу на неодређено 

време, због наведених разлога, којом приликом су се позвали на приложени 

фалсификован и правно анулиран налаз Завода за ментално здравље и  ПБ Лаза 

Лазаревић од 1 јула 1974 године.  

Доказ: саслушање сведока 1. Велизара Павловића, Булевар Краља Александра 133 у 

Београду 2. Увид у факсимил, у Архиву Полицијске управе Београда. 3. Саслушање 

Ненада Лијескића, ,сарадника ОУП-а Раковица , Патријарха Јоаникија, Београд, који је 

позивао тужиоца на информаивн разговоре , уз стриктну напомену тужиоца да Ненада 

Лијескића нимало не терети, јер је он савестан полицајац, њему је тако било 
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наређено.3. Сва даље наведена документа су приложена у Жалби , која се односе на 

злоупотребу института информативног разговора од 2008. до 2013 године, и то: Позиви 

на саслушање број 12310/11 од 2011.године; ПС Нови Београд  од 22.9.2011; МУП 

Србије Полицијска управа града Београда  Одељење за ЈРМ .Прел.бр ој од 17.08.2011; 

Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду од 1.09.2011.године; Прво 

општинско јавно  тужилаштво  од 12.2011. године; саопштења од 23.9.2011.године; од 

4.12.2011.године; 7.12.2011.године; Мишљење судског вештака психијатра др.Стевана 

Петровића о способности Томислава Крсмановћа за позивање на информативне 

разговоре од 14.12.2011.године, упућено Првом општинском јавном тужилаштву у 

Београду.; Удружени криминал угрожава здравље и живот Томислава Крсмановића 

допис којим се др.Стеван Петровић 12.1.2012.године, обраћа Надлежним државним 

органима и и другим организацијама и установама. 

Сарадници тужене, симпатизери Слободана Милошевића, Тита, 

припадници свакојаких локалних мафија, су га од 1997.године, од када је тужиоц у 

поседу личног рачунара, упорно вређали, клеветали, слали вирусе, или му претили 

изолацијом у психијатријски азилум, или физичком ликвидацијом: у поруци на 

српским форумима од 7 децембра 2004.године, извесни Милан Кашић тужиоца 

оптужују да је циониста и да је издао српску омладину коју обмањује, треба га на 

ломачу; 28 децембра 2004.године, му  је послата порука претњом да ће бити нападнут у 

стану; на сличан начин је тужиоцу 18.9.1997.године, био наговештен физички обрачун 

у његовом стану, који се и догодио ; 29.децембра 2004.године, извесна Весна 

Мијаиловић (чији отац је утицајни пензионисани орган власти, са којом тужиоц сада 

има коректне односе), она је тада била чланица Главног одбора СРС-Српске радикалне 

странке, блиска В.Шешељу, познатим појединцима из подземља као што су Жељко 

Ражнатовић Аркан, и Легија ( који је  у затвору због убиства Зорана Ђинђића), 

Мирославу Мишковићу, тада је била припадница злогласног Раковичког клана, станује 

у Борској улици у београдској општини Раковица ( она и подносилац Представке су 

суседи, сада су њихови односи поправљени и коректни)  је годинама узнемиравала 

тужиоца, клеветала га јавно, претила му лудницом и физичким обрачуном, или 

ликвидацијом, зато што је он по њој ``издајник``,` ` агент ЦИА``, ``што неосновано 

оптужује оне који не крше људска права``.`` параноидни шизофреничар``. 

Докази:  приложена документа у овој жалби. 

У емајл поруци од 29.12.2004.године, на српском форуму .Уједињено 

српство-прети му лудницом; у прилогу су два документа, збирке послатих емајлова 

Весне Мијаиловић на српске форуме један је означен са римски  И, а други са римски  

ИИ, у којима  тужиоцу прети лудницом, физичким обрачуном, у неколико наврата 

спомиње његову кућну адресу Станка Пауновића 70, криминализоване суседе са 

којима је у сукобу ( уз напомену да тужиоц ужива велики углед у десетоспратници где 

станује и у суседству, где је истински омиљен), назива га лудаком, вулгарно га вређа и 

клевеће, прави упадљиве инсинуације у вези напада на њега у његовом стану 

18.9.1997.године, хвали се својим везама са подземљем, оптужује неосновано тужиоца  
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да је страни плаћеник, повезан са Сорошом, и ЦИА, а себе представља као екстремног 

заслужног српског националисту- Весна Мијаиловић предочава да је повезана са 

полицијом, у њеној поруци послатој на форум `` Уједињено српство`` и друге форуме, 

29.децембра 2004.године, се позива у вези тужиоца на МУП ( Полиција) Раковица, 

командира Симоновића, тел.2813003. В. М тврди: ``Томислав Крсмановић лоше говори 

о моћницима, он је лудак``. ) 

Доказ: документа у жалби, испитивање сведока: 

-Голуба Бакића , адвоката из Београда, Исмета Мујезиновића број 24. ( 

изненада превремено преминуо) 

-Славице Спасић, новинарке из Београда, Сазонова 87, Београд. ( 

изненада превремено преминула). 

-Жарка  Арсића економисте из Београда ( изненада преминуо) 

-Вељко Вукотић из Београда ( изненада преминуо). 

(Напомена тужиоца: он је захтевао да они буду саслушани за живота.) 

Тужиоца су од 2000.године до недавно припадници поменутог клана 

сарадника Слободана Милошевића претили , вређали га и клеветали 

Доказ: Приватна тужба Првом основном суду у Београду и Првом 

основном суду у Београду. 

Тужиоц је против појединих од ових особа подносио више кривичних 

пријава-без икаквих резултата. А њихови кривични поступци су настављани.  

Доказ: Допис Другог општинског суда у Београду од 1.09.2006.године. 

 Тужиоц поседује лични компјутер од 1997,  када је отишао у пензију и купио од 

отпремнина један нов компјутер. Сметње у употреби ПЦ од стране органа тужене су се 

дешавале у приказаним околностима, које су повремено биле честе, то је био 

свакодневни  истински стрес, узимање времена, енергије, новца за поправке, што се 

састојало у упадима  у систем, прекидима, крађи  времена, нестајању фајлова са више 

хиљада порука, преписке,  ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, 

или оне које су мени послате, изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе 

Људска права чији је Тужиоц модератор на којој има око 300 учесника, итд. Тужиоц је 

се годинама обраћао надлежним државним органима и судовима, са поузданим 

доказима, и позивима на сведоке и провајдере, без икаквог резултата.  

Тужиоцу је од 1974 године све до 1992 .године  често била заплењивана преписка  за 

шта нуди доказе, чиме су му проузроковани  поштански трошкови и поновних копија 

врло бројних докумената које је слао препоручено појединим међународним 
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организацијама за заштиту људскоих права којима се обраћао.Тужиоцу је ПОШТА 

Србије запленила цео тираж листа ЉУДСКА ПРАВА  

Докази: на сајту- -1.Бела књига о опструкцијама компјутера и интернета-

хттп://енлите.прг/бела/03.дпц.  

2. У документима у овој жалби. 

Материјалне штете су настале због повреда из члана 198 ЗОО став 1, у вези са чланом 

26 Закона о рехабилитацији, не само, и претежно када се ради о изношењу и 

преношењу неистина о  душевном здрављу тужиоца. Тужиоц у следећем делу жалбе 

приказује проношене штетне неистине којима је био  неосновано политички жигосан 

од стране органа тужене, да спроводи опасну анти-државну активност, позива на 

побуну, подрива државни  поредак, блати самоуправну Југославију.  

Органи тужене у дугом временском континуитету  после   донетих решења оглашених  

ништавим рехабилитационим  решењем из 2012.године, су износили неистине о 

његовом политичким убеђењима, позивајући се не само на  насилну хоспитализациј из 

1974 због вербалног дела, уз позив, везу, са Решењем судије за прекршаје општине 

Раковица од 1..9.1977.године, него  и  на Решење  Судије за прекршаје Општине Стари 

град  у Београду  Уп.бр.39/82 од 17.3.1983.године, којим је оптужен за прекршај из 

члана  2 став 1 тачка 7 Закона о прекршајима , када је за наведени прекршај оглашен 

одговорним   ``, и то што је 31.8. 1982.године, око 034 часова , на јавном месту , код 

пешачког прелаза на Тргу републике у Београду , говором омаложавао социјалистичка 

осећања грађана на тај начин што је рекао-да је против  овог друштвеног система и  да 

је следбеник Ђиласа``, за који му  је одређена нована кана у износу од 2.400, 00 динара. 

( Напомена: Тужиоц је био пресретнут од милицонера без повода, који му је грубо отео 

торбу и у њој нашао књигу Милована Ђиласа). 

13 јуна 1990.године је одржан митинг опозиције. у Београду тужиоц је 

такође говорио, због чега је против њега поднешена прекршајна пријава Судији за 

прекршаје Стари град, са образложењем да је починио вербално дело, да је то чинио и 

раније, уз увид у његов досије у СДБ ... 

                        14 јануара 1999. године,Тужиоц је у поменутом коминикеу Кабинета 

Слободана Милошевића громогласно оглашен у медијима широм земље: `` Томислав 

Крсмановић је издајник и страни плаћеник, агент ЦИА још од 1974.године``. Што је 

био јавни позив на линч, уз штетне последице које се приказују.  

Органи власти су изјављивали у више наврата да ће га уништити јер је доказани 

непријатељ још од пре десетак гоина.  

Један од доказа  у прилогу: ИЗЈАВА песника Драгољуба Игњатовића од 14.3.1983 

године.  

Да су последице две ништаве одлуке дејствовале и у 1990.години се види из новинског 

текста  ``НЕВОЉЕ ЗБОГ ИМЕНА-ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ТЕЛЕФОНСКО МАЛТРЕ 

http://enlite.org/bela/04.doc.
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ТИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ КРСМАНОВИЋ СА ЦЕРАКА НЕ ПРЕСТАЈЕ,  објављеног у 

листу НОВОСТИ од 11.3.1990.године, у коме дословце стоји: настало је даноноћно 

четворомесечно телефонско терорисање Томислава Крсмановикћа са Церака 2, уз 

чудна интересовања за његово здравље, је велика невоља ове петочлане породице, јер 

превазилази сваку меру. Уз претње убиством, узнемиравају децу, деца се плаше да 

остану сама код куће. Томислав Крсмановић са Церака 2, је установио да га мешају са 

познатим борцем за људска праа истог имена ( тужиоцем), па је поднео захтев СУП-у 

за промену телефонског броја.  

Штрајковао глађу четири пута, нпр. септембра 1987 године, под притисцима био 

примораван да се стално сели. 

 Доказ: дописи УКС од 12.9.1987 године, Обавештење јавности бр 1 од 31.8.1987 

године.  

Тужиоц је у временски интервалима пре 21 јуна 1974, од 1974 и 1983 године до 

доношења Решења о рехабилитацији 2012.године, имао следеће трошкове поступка и 

наплаћених новчаних казни: услуге  адвоката , судске таксе,  вештачења, поштарине, 

копије. 

Тужена је дужна да их надокнади у складу са чланом  376, став 3, јер другостепени суд 

није применио одредбу материјалног права из члана 26, став 2, Закона о 

рехабилитацији, да рехабилитовано лице има право на накнаду штете, проузроковане  

од стране органа тужене, враћање наплаћених новчаних казни и трошкова поступка,  у 

вези са чланом 198 ЗОО и о постојећим, продуженим  последицама два решења 

оглашена ништавим Решењем о рехабилитацији из 2012.године. 

У Жалби Апелационом суду у Београду од 19.2.2016 године  на Пресуду Вишег суда у 

Београду 7 П 348/204 од 29 децембра 2014 године, и у Тужби тужиоца Вишем суду у 

Београду  на коју је најављена жалба Апелационом суду у Београду, су документација 

и докази о бројним судским поступцима које је тужиоца водио, који су према изнетим 

доказима из Решења о рехабилитацији из 2012.године по  тужиоца неправично 

пресуђени, у вези кажњавања вербалних дела, злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, и остале нанете судске неправде из којих су настале материјалне штете.  

Тужиоц је у овоме периоду од 34 година имао учестале трошкове адвоката, судских 

такси, које он није у стању да процени, јер су били врло бројни, неки од доказа су 

нестали запленом архиве 2000. године . Судије пажљивим увидом  у судске досијее и 

хронологију   судских поднесака, у одлуке судова који су одлучили супротно праву на 

закониту   рехабилитацију тужиоца, могу стећи приближну представу о њиховој 

висини. Овакав закључак је применљив и за настале материјалне штете за трошкове 

поштарине и копија. Када се ради о трошковима вештачења      навести их. , и 

наплаћених новчаних казни-  два  вербална деликта, навести 

Број оваквих адвокатских услуга и  судских такси, у овом времеснском интервалу  је 

изузетно висок. А томе треба додати и трошкове вештачења, поштарине и копија.  
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Пресудом  Апелационог суда у Београду од 13.10.2016.године, се тужиоц обавезује да 

туженој накнади трошкове првостепеног поступка у износу од 24.000, 00 и то за састав 

одговора на тужбу-. 

А Виши суд у Београду Пресудом 7 П 348/2014 од 29 децембра 2014  .године је одбио 

захтев тужиоца за накнаду штете, а на име накнаде нематеријалне штете му одређује 

износ од 40.000, 00 динара. 

Значи за деценијско уништавање живота тужиоца, и његових блиских, треба да му се 

накнади нематеријална штета у износу од 40.000, 00 динара. 

А од суме од 40.000, 00  треба да плати туженој половину суме, 24.000,00 за накнаду 

материјалних трошкова за састав одговора на тужбу, само зато што је написан одговор 

на тужбу.  

Заменик Државног правобраниоца Дубравка Зечевић у допису Вишем суду у Београду, 

за Апелациони суд у Београду, Државно правобранилаштво Број П -2818/14 од 

3.02.2016.године, подноси Жалбу тужене против пресуде  7 П-348/14 од 

29.12.2014.године, истиче да је првостепени суд учини битне повреде поступка, јер 

није  смео да тужиоцу одреди накнаду нематеријалне штете   у износу од 40.000, 00 

динара јер не постоје услови прописани Законом о рехабилитацији, није био лишен 

слободе. 

А тужиоц је у жалби Апелационом суду доставио доказе да је био више пута лишаван 

слободе , у ком смислу се изјашњава и Апелациони суд у Београду, укида Пресуду 

Вишег суда у Београду и враћа је на поновно суђење, уз напомену да је тужиоц био 

притваран,   да по том основу има право на накнаду нематеријалне штете. 

Како је могуће да суд обавезује тужиоца да плати туженој за састав одговора на тужбу, 

када је Жалба тужене одбијена од стране Апелационог  суда у Београду?  

Апелациони суд у Београду је погрешно  применио  материјално право, према 

члану 26 Закона о рехабилитацији у вези са члановима 198 и 194, став 1 ЗОО: Ко 

другоме нанесе телесну повреду,  или му наруши здравље, дужан је накнадити му 

трошкове око лечења и друге потребне трошкове с тим у вези, као и зараду изгубљену 

због неспособности за рад за време лечења, јер су органи тужене бесомучним 

прогонима, и доказаним злоупотребама психијатрије и медицине, све до 2012.године, 

проузроковали деценијску несносну несаницу, (и друге здравствене тешкоће), значајно 

умањивали  радну способност тужиоца, проузроковали трошкове лечења док је био у 

радном односу све од 1974 године до дана решења о рехабилитације 2012.године, 

умањивали зараду изгубљену због смањене способности  за рад. 

 

Кда се ради о проузрокованим штетама здрављу тужиоц нуди доказе: 

Докази: 1. Извештај лекара специјалисте , Славице Станић, лекара Дома здравља `` 

Савски венац``, од 23.2.2009.године-у прилогу..2. Увид у Архиву Дома здравља Савски 

венац у Ломиној улици у Београду, Психијатријског одељења Болнице др. Драгиша 

Мишовић, П.Б.`` В. Вујић`` у Београду 3.Извештај у прилогу  Првом општинском суду 
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у Београду судског вештака др. Стевана Петровића од 16.12.2009. 3. Допуњено и 

дорађено мишљење судског вештака др.Стевана Петровића Првом општинском суду у 

Београду од 24.3.2010.године, у прилогу. 4.Мишљење о здравственој подобности и 

способности Томислава Крсмановића за позивање на информативне полицијске 

разговоре, др.Стевана Петровића, упућено Првом општинском јавном тужилаштву у 

Београду и Полицијској управи града Београда., дана 14.12.2011.године.-у прилогу у 

овој жалби. 

2. Предлаже МЕДИЦИНСКУ ЕКСПЕРТИЗУ ЗДРАВЉА И ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД. 

У вези умањиване зараде изгубљене због смањене способности  за рад.: 

 

1.Увид у архив при кадровској евиденцији Радне организације Галеника о 

висини плате тужиоца у поређењу са колегама у Служби истраживања тржишта 

Галенике истих квалификација и коментаре у вези тога, и у Заводу за пензионо 

осигурање Србије 

 

Побијаном пресудом је дошло до повреде материјалног права ЗОО према члану 

26 Закона о рехабилитацији у вези са члановима 198, 189, 194, и чланом 188-,став 1, 

према којој у случају оштећења здравља  накнада се одређује по правилу, у облику 

новчане ренте, доживотно или за одређено време .  

 

Испуњава услове за додељивање ренте, јер су штете проузроковане озбиљним 

оштећењем здравља, што проузрокује трајно повећање потреба тужиоца који има 8о 

година, поготову у будућности.  

 

Право на ренту по овом основу има тужиоц код кога је услед оштећења здравља дошло 

до смањења радне способности за бављење својим занимањем док је био у радном 

односу, при чему се то смањење манифестује кроз смањење зараде, и због умањене 

основице за пензију, смањења старосне пензије, из чега смањење износа старосне 

пензије траје и данас, и трајаће и убудуће.. 

   

Тужиоц под трошковима за трајно повећане његових потреба  у смислу члана 194.  

Закона о облигационим односима, као вида материјалне штете у облику ренте, будући 

да има 80 година, могу се појавити трошкови за појачану исхрану, трошкови лечења и 

трошкови за туђу помоћ и негу. 

 

Тужиоц се позива на члан 293 ЗОО, сходно члану 6 Закона и рехабилитацији у  вези са 

чланом 200 ЗОО, да када се ради о нематеријалној нанетој штети, захтева да суд узме у 

обзир и овај аргумент при одређивању ренте и по овом основу, будући да се ради о 

штети за коју је извесно да ће трајати и убудуће, да таква  надокнада представља 

одговарајућу правичну наовчану сатисфакцију у његовом конкретном случају .Јер због 

проузроковања смањења животних активности, и њених трајних облика, услед 

душевних болова, страха, наружености и произашлих стресова из њих, су наступиле 

несанице и друге здравствене тешкоће, које трају, и трајаће у будућности..    

 

Побијана пресуда је заснована на погрешној примени материјалног права, посебно  чл.  

143 ст. 1 Закона о облигационим односима, који гласи: 
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„(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да 

је штета настала без његове кривице.―  

 

Суд је, дакле, пропустио да наведе одредбу ст.1 чл. 143 ин фине: тј. да је тужени дужан 

да штету накнади, изузев ако докаже да је штета настала без његове кривице. У 

конкретном случају, дакле, терет доказивања да није било кривице за штету почива на 

туженом. Тужени нити је нудио валидне доказе о одсуству своје кривице, нити је 

износио чињенице које би  се на ово питање односиле.У допису Вишем суду у 

Београду, за Апелациони суд у Београду, Државно правобранилаштво Број П -2818/14 

од 3.02.2016.године, подноси Жалбу тужене против пресуде  7 П-348/14 од 

29.12.2014.године, истиче да је првостепени суд учинио  битне повреде поступка, јер 

није  смео да тужиоцу одреди накнаду нематеријалне штете   у износу од 40.000, 00 

динара јер не постоје услови прописани Законом о рехабилитацији, није био лишен 

слободе. А тужиоц је у жалби Апелационом суду доставио доказе да је био више пута 

лишаван слободе, у ком смислу се изјашњава и Апелациони суд у Београду, укида 

Пресуду Вишег суда у Београду и враћа је на поновно суђење, уз напомену да је 

тужиоц био притваран,  да по том основу има право на накнаду нематеријалне штете. 

Суд, такође није ни утврђивао чињенице ни изводио доказе.  

У том мислу је образложење пресуде непотпуно и из овог разлога, те је истовремено , 

због повреде мтеријалног права, још једном извршена апсолутно битна повреда 

одредаба ЗПП.  На овај начин је погрешним навођењем и одсуством супсумпције у 

примени чл. 143 ст. 1 ЗОО, првостепени суд погрешно употребио члан 26 Закона о 

рехабилитацији, став 1, тврдећи да по овом члану Закона нису испуњени услови  за 

накнаду материјалне штете,  јер је по основу  чл.  198  Закона о облигационим 

односима тужиоцу проузрокована доказана материјална штета, коју је тужена дужна 

надокнадити. 

Да су настале материјалне  штете сходно члану 26 Закона о рехабилитацији став 1, у 

вези са чланом 198  ЗОО ,став 1, и да су проистекле из два судска решења оглашена 

ништавим Решењем судије за прекршаје Опшине Раковица из 1977.године и Судије за 

прекршаје Општине  Стари град из 1983 године, тужиоц износи накнадни доказ:  

Да су у временској повезаности од 1973, 1974, 1977 године, све до дана Решења Вишег 

суда о рехабилитацији из 2012.године, сви набројани штетни догађаји по тужиоца 

доказано су  почињени према њему од истих учиниоца органа тужене ( судова, јавних 

тужилаштава, полиције, психијатријских болница, медија под контролом државе, 

предузећа под контролом државе,  државних политичких организација и установа), да 

се ради о истоврсном предмету дела ( тенденциозно преношење неистина из  члана 198 

ЗОО став 1), у сврхе кажњавања, што се одиграло у Београду, уз постојање трајног 

односа моћи прогонитеља над прогоњеним. 

Што указује на  јединственост умишљаја учиниоца. 

Апелациони суд на страни 4  налази да је тужилац Решењем о рехабилитацији . 

Рех.82/10 од 13.12.2012.године, био жртва политичих прогона, и да је из истих лишаван 
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слободе , ИМОВ ИНЕ и других грађанских права. А у исто време изјашњава се да 

тужиоц нема права на накнаду материјалне штете, зар ИМОВИНА  није материјална 

штета, према члану 26 Закона о рехабилитацији у вези са чланом 198 ЗОО?  

Нематеријалне штете. 

Тужиоц  доказује да је у овом делу судске изреке дошло  од стране Апелационог суда 

до  погрешне примене материјалног права из члана  376, став 3.  

Тужиоц побија Пресуду Апелационог суда у оном делу где је ставом изреке одбијен  

тужбени захтев тужиоца за накнаду нематеријалне штете по основу рехабилитацоног 

обештећења, преко износа досуђеног у ставу првом ове изреке побијане пресуде до 

траженог износа од 2, 000.000, 00 динара, где Апелациони суд налази да обзиром да 

тужиоц одредбом 26 став   Закона о рехабилитацији  став  3 нема права на обештећење 

за нематеријалну штету, јер то није у складу са одредбама  ЗОО ( са чланом 200 ЗОО). 

Тужиоц нуди доказ, лишење слободе није настало после доношења Решења Судија за 

прекршаје општина Раковица II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977. 

Тужиоц побија Пресуду Апелационог суда у оном делу где суд наводи  да су 

нематеријални трошкови  тужиоца  настали  након доношења рехабилитационог 

решења  којим су наведена решења оглашена ништавим, да побројани догађаји и 

достављени докази у погледу нематеријалне штете не проистичу из догађаја  за које је 

тужиоц рехабилитован одлуком  Вишег суда од 13.12.2012.године,  због чега нису 

испуњени услови из члана 26 став 3 Закона о  рехабилитацији. 

Истиче доказе да нематеријалне штете све до 2012.године, имају своје извориште у оба 

судска решења оглашена ништавим  Решењем о рехабилитацији из  2012.године, 

укључујући и Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр.1613/77 од 01.09. 

1977.године. 

Из разлога  јер је од 21 јуна до 1 јула 1974.године, био насилно смештен у 

психијатријску болницу због ненасилног вербалног дела, противно  закону и лекарској 

етици, на основу дијагнозе Завода за ментално здравље из Београда `` параноидна 

шизофренија``, чему је пртетходио захтев судији за прекршаје Општина Раковица, 

ГСУП-а Београда против тужиоца  допстављен  од  СУП Београд-VI Одељење УЗСК 

под бројем 146 од 28.3.1977.године, за покретање прекршајног поступка, против 

тужиоца због прекршаја из члана 2 став2 тачка 4 Закон  изменама и  допунама Закона о 

прекршајима проношења лажних вести и изазивања револта и нерасположења радника 

Рекорда.да је позивао запослене у ФГП Рекорд на побуну против поретка, у истом је 

била медицинска документација о туженом из Завода за ментално здравље у Београду., 

са дијагнозом `` параноидна шизофренија``. 

Судија за прекршаје општина Раковица је на основу документације добијене од ГСУП-

а Београд,  донео Решење II Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977, којим је тужиоц проглашен 

неурачунљивим душевним болесником са дијагнозом`` параноидна шизофренија``, 

због вербалног ненасилног дела, уз предлог дефинитивне изолације неограниченог 

времена трајања у психијатријску установу затвореног типа. 
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Што је кључни доказ да је насилна хоспитализација 1 јуна 1977.године, на основу 

дијагнозе Завода за ментално здравље, довела до Решења судије за прекршаје општина 

Раковица Уп.бр.1613/77 од 01.9.1977. 

Имајући у виду овај доказ, Апелациони суд у Београду је требао да примени за лишење 

слободе у психијатријску болницу у том моменту,за време  јун- јули 1974.године, 

одредбе члана 26 Закона о рехабилитацији, став 3, и члан 200 ЗОО став 1 , који гласи- 

(1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења 

животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, 

смрти блиског лица као и за страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито 

јачина болова и страха и њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану 

накнаду, независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсуству..  

Апелациони суд није тако поступио.  

Тужиоц је у делу Материјални трошкови приложио конкретне  доказе по појединим 

ставкама, да су по члану 198  ЗОО, став 1 , у вези са чланом 26  Закона о 

рехабилитацији, органи тужене проузроковали повреде његових права и слобода, што 

је последица Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр.1613/77 од 01.09. 

1977.године, које је оглашено ништавим Решењем о рехабилитацији од 13 децембра 

2012.године. Из хронологија психијатријских злоупотреба над тужиоцем у периоду 

1974.година до 2012 године, приложених  доказа , докумената и сведока уз њу, се јасно 

по  свакој ставки сагледава заједничка нит, уз експлицитне, или јасно препознатљиве  

позиве починиоца све до 2012.године,  на психијатријску дијагнозу из 1974.године и 

Решење судије за прекршаје Општине Раковица од 1 септембра 1977.године.  

Што су докази да проистичу из Решења Судије за прекршаје Општине Раковица  

Уп.бр.1613/77 од 01.09. 1977.године, које је оглашено ништавим Решењем о 

рехабилитацији из 2012 године, а које је проистекло из дијагнозе Завода за ментално 

здравље, односно  насилног смештаја у психијатријску болницу јуна јула 1974.године.  

Апелациони суд  је погрешно применио материјално право, паушално се позивајући на 

закон  којим се уређују облигациони односи, којим тужиоцу оспорава право на накнаду 

нематеријалне штете из члана 26 Закона о рехабилитацији став 3, не  наводећи при том 

које су то одредбе закона о облигационим односима према којим тужиоц  нема право 

на обештећење нематеријалне штете настале због повреде права и слобода, у складу са 

чланом 26 Закона о рехабилитацији., став 3.  

Органи тужене су драстично и у дугом временском континуитету, пре, за време, и 

после   доношења рехабилитационог решења којим су наведена решења оглашена 

ништавим, све до 2012.године,  кршили одредбе члана 200  ЗОО став 1, износили 

неистине о његовом душевном здрављу, жигошући га јавно и неосновано, да је опасан 

државни непријатељ, да позива на побуну, да блати самоуправну Југославију.. 

Апелациони суд  у Београду налази да пресуда Вишег суда у Београду, када се ради о 

нематеријалним трошковима не садржи јасне и потпунe  разлоге о битним чињеницама 

, а да су поједини изнети разлози  супротни чињеницама , на који начин је учињена  и 

битна повреда одредаба парничног поступка из члана 373, став 2, тачка 12. ЗПП, такође 
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првостепена пресуда је заснована на  погрешној примени материјалног права, због тога 

и чињенично стање остало непотпуно утврђено, када је обавезао тужену на исплату 

износа од 40.000,.00 динара.  

Апелациони суд није правилно применио.одредбу ЗПП  373, став 2, тачка 12 , јер није  

узео у обзир кључне  разлоге из ове одредбе, није навео најбитнију чињеницу, настале 

последице приликом насилне хоспитализације  и том приликом емитоване 

тенденциозне психијатријске дијагнозе.  

Број дана лишавања слободе је мање битан, суштина је злоупотреба нетачне  

психијатријске дијагнозе у политичке сврхе, која је од тада па надаље унела истинску 

пустош у свим областима живота тужиоца. и његових блиских. Судска одлука о неком 

да је неурачунљив, да је болестан од параноидне шизофреније, може бити донета и без 

иједног дана смештаја у психијатријску установу, и произвести трагичне последице у 

животу појединца, поготову ако је нетачна, веће душевне болове и нематеријалне / и 

материјалне) штете, него ли некоме ко је био неколико година у затвору.Тужиоц је 

смештен у психијатријску болницу 21 уна 1974.године уз  позив на нетачну дијагнозу 

Завода за ментално здравље из Београда прибављену од  ГСУП-а Београда, коју је исти 

доставио 1977.године судији за прекршаје Општина Раковица, на основу које је донео 

Решење  судије за прекршаје Уп.бр.613/77 од   01.09.1977.године, оглашено ништавим 

Решењем Вишег суда о рехабилитацији из 2012.године. 

Тужиоц се позива на добро познат цивилизацијски став у међународним  конвенцијама 

о људским правима, кoje  виде злоупотребу психијатрије за кажњавање 

неистомишљеника као тешке облике тортура и нељудских поступака.  

Докази:  Документа Светске асоцијације психијатрије, Мадридска декларација, 

Хавајска декларација, Европски комитет за спречавање мучења, нечовечних и 

понижавајућих поступака (ЦПТ) у Одељку В .Присилни  смештај у психијатријске 

установе Извод из 8 Општег извештаја ЦПТ/Инф(98) , Принципи УН за заштиту особа 

са менталним обољењима и за унапређење бриге о менталном здрављу ( Принципи 

УН) , Препорука Комитета министара Савета Европе државама чланицама о законској 

заштити особа са менталним обољењима који су принудни пацијенти ( Принципи СЕ), 

Препорука  Парламентарне скупштине   Савета Европе, ЗЗЗ Принципи УН..  

Апелациони суд  је непотпуно и неправилно применио одредбу ЗПП  373, став 2, тачка 

12 ,  заузимајући уопштено и дифузно становиште да   је у политичке сврхе 

злоупотребљена дијагноза  представљала сталну претњу да се тужиоцу сваког тренутка  

може догодити смештај у психијатријску болницу, злоупотребом психијатрије, да је 

тужиоц због те дијагнозе трпио страх, душевне болове, да је из истих разлога био 

жртва политичких прогона, лишаван слободе, као једног од основних људских права 

ИМОВ ИНЕ и других грађанских права.  

Не налазећи при том да се ради  о нечовечним поступцима над тужиоцем, није се 

довољно изјаснио о овој ствари, изузетно тешкој повреди људских права тужиоца, са 

трагичним последицама, о тортурама,  кривишним делима над њим од 1974, и од 

раније, у пакету , све до 2012 године, која чине једну целину, која су  међунарпдним 
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правом универзално призната као недозвољени, као нехумани поступци којима се 

намерно проузрокују тешке патње или прогањања, по политичкој  основи 

Приликом  почињених кршења права и слобода тужиоца од стране органа тужене,  

време лишења слободе 1974 године, и све више након тога, све до 2012.године, су 

износили компромитујуће  податке о његовом душевном здрављу, да је евидентирани 

психијатријски пацијент,  са дијагнозом `` параноидна шизофренија`, позивајући  се на 

његову биографију непријатеља, на његову  дугогодишњу прошлост критичара 

људских права од 1974 године, који блати државу у свету, уз  директно позивање иа  

оба  догађаја за које је тужиоц рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду од 

13.12.2012 године, и то Решење судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр. 1613/77 

од 1.09. 1977.године, и Решење  Судије за прекршаје Општине Стари град  у Београду  

Уп.бр.39/82 од 17.3.1983.године.  

Органи тужене су тако чинећи, тужиоцу проузроковали нематеријалне  трошкове:. 

Због нанетог психичког бола изазваног повредом угледа и достојанства, највеће штете 

по тужиоца су настале услед душевних болова  због описаних повреда  угледа, части и 

достојанства личности , на велика звона је годинама , све до 2012. године, 

оглашавано да је болестан од ` параноидне шизофреније``, упропашћавајући његов 

углед у јавности, професији, приликом бављења научннм  радом, као председника  

политичке странке  кандидата на изборима, борца за људска права, оца породице, 

медија нису објављивала по правилу реплике и деманти неистините  информације која 

се објави. Објављивањем у средствима јавног информисања вести да је тужиоц 

издајник и страни плаћеник  нарушен је углед тужиоца, то је био позив на линч. Дошло 

је до повреде његове части, угледа, кредибилитета, што  представља трпљење врло  

јаких душевних болова у дужем временском трајању. Због неоснованог лишења 

слободе који обухвата све штетне последице нематеријалне природе, везане за личност 

тужиоца, проистекле из неоснованог лишења слободе, накнада штете због неоправдане 

осуде. Неоснованим лишењем слободе тужиоцу је нанет душевни бол због повреде 

слободе кретања.  Накнада нематеријалне штете због претрпљених душевних болова 

тужиоца због вођења незаконитог  кривичног поступка., због незаконитих привођења, 

физичких обрачуна, покушаја убиства, отимачина  рукописа књига и имоивине,  

претњи, заплена преписке, сметњи у употреби личног рачунара... 

Тужиоц је трпео физички бол у више наврата, приликом насилне хоспитализације  јуна 

1974.године, као и када је претрпео покушај убиства и био лакше рањен дана 

18.09.1997.године, био је јула 1977.године ударен у око од стране милиционера у 

цивилу, и изложен лакшим бруталностима приликом више незаконитих привођења. 

Интензитет бола је био средње јачине приликом насилне хоспитализације ударцима 

болничара, кратког трајања, повреде су била лакше природе. 18 септембра ударци су 

били врло јаки, бол је трајао неколико дана, лева обрва је нагнута наниже, што  је  

последица ударца..Повреда левог ока јула 1977.гоине је изазвала врло јак бол, који је 

трајао неколико дана. Овоме треба додати насилан боравак у П.Б.``Лаза Лазаревић `` 

у Београду од 21 јуна до 1 јула 1977.године, давање неиндициране инјекије ДЕПО 

модитен, и лекова, и драстично угрожавање права психијатријских болесника., 

везаност за кревет, повраћање услед неиндициране терапије лековима,  несаница 
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Тужени је трпео интензиван душевни бол због умањења животних активност. Због 

несанице, замора, малаксалости, лоше концентрације и употребе интелектуалног 

домена, уз велике напоре је могао да обавља своје радне задатке, а посебно се то лоше 

одразило на његово научно и литерарно стваралаштво. Ово умањење животних 

активности траје од 1973 .године, уз повремене промене интензитета, уз тенденцију 

појачања са годинама.  

Тужени је у овоме временском периоду трпео интензиван бол због од стране органа 

тужене проузрокованих патњи његовим блиским, сину и његовој мајци. 

У целом временском интервалу од 1974 до 2012,гоине,  тужиоц је трпео интензиван 

страх, повремено слабијег интензитета, а понекад врло интензиван,  18 септембра 1997 

је био суочен са смрћу, приликом смештаја у психијатријску болницу врло интензиван 

страх од неизвесног исхода, приликом привођења, услед судских пресуда и истрага, 

услед претњи, више насилних покушаја хоспитализације  уз лупу на врата од 2008 до 

2012 године, што је производило трауматске шокове, анксиозност и трајне душевне 

тешкоће, чињењем  органа  тужене код оштећеног је озбиљно нарушена психичка 

равнотежа.  

Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и о висини њене 

накнаде, Апелациони суд  се не изјашњава о значају повређеног органског и 

душевног интегритета тужиоца, да накнада има за циљ да тужена исправи све 

неправде које му је деценијама чинила, заслужном грађанину, и његовим 

блиским, да тужиоц има 80 година, пољуљаног здравља, и да ће његове потребе 

бити следећих годииа увећаване, не само ѕбог старења, него и због деценијски 

трпљеног политичког насиља. И да је тужени захтевао такорећи симболичну 

висину накнаде штете у односу на стварно почињене штете., 

Тужиоц прилаже као доказе мишљења судског вештака, психијатра др. Стевана 

Петровића. 

 

б. Битне повреде одредбе парничног поступка из члана 373. став 1. 

Другостепени суд  је учинио  битне повреде одредбе парничног поступка из члана 373. 

став 1, у току поступка није применио, или је у појединим случајевима неправилно 

применио одредбе овог закона, а што је било  од утицаја на доношење законите и 

правилне пресуде.   

Тужиоц доказује да пред Апелационим суд  није примењен  члан  2 ЗПП : Странке 

имају право на закониту, једнаку и правичну заштиту својих права, одредбу која 

гарантује право на правично суђење, која почива на претпоставкама независности суда, 

непристрасности,   правичности поступка , праву на легалан расправни поступак, 

принцип једнаког третмана страна у поступку. 

Тужиоц потражује накнаду штете од Републике Србије, сходно Решењу о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду, Рех.број  82/10 од 13 децембра 2012. године, 

којим је утврђено да је био од стране државних органа жртва прогона и насиља из 

политичких разлога, и да је из истих разлога лишаван слободе, ИМОВИНЕ и других 
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грађанских права. Тужиоц је од 1974.године, до дана доношења Решења о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду из  2012. године, био познати борац за људска 

права који је као `` државни непријатељ.`` био од државних органа озлоглашен, 

кажњаван за вербална дела и био жртва злоупотребе психијатрије у политичке  сврхе. 

Поједини актуaлни руководиоци државе и лидери политичких странака које чине 

већину у парламенту, су лично кршили права  tужиоца, што се види из ове ревизије. 

Такође, неки од њих су у  временском интервалу  од 2008 до 2012 године, покушавали  

да га  насилно сместе у лудницу, исти они појединци и установе, који су  то чинили од 

1974.године, позивајући се на обеснажено решење из 1974 .године, претили  му, 

кршили његова права.што је такође доказано у овој ревизији. Он води пред судовима 

поступак против Републике Србије за накнаду штете још од од 1993.године до сада, 

укључујћи и време до 2012.године. 

У оваквим околностима тужиоцу који је од 1974 до 2012.године, био политички 

прогањан од странке у поступку  Републике Србије, коју тужи, коју оптужује да је 

кршила његова права и од које захтева накнаду штету, нису из  разумљивих разлога 

гарантоване основне претпоставке права на правично суђење, због непостојања 

независности судства од државе  и пристрасности која из тога проистиче.  

Тужиоц нуди доказе: 

-На web страници  дана 4.11.2014. објављен је Извештај Европске комисије 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SERBIA 2014 REPORT Accompanying 

the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGION,  који се односе на владавину 

права, правосуђе и људска права у Србији , наводи на стр. 11-19 и 39-63:  (1) 

Независност судија и јавних тужилаца није обезбеђена у пракси, зато што постоји 

простор за политички утицај на регрутовање и избор судија и јавних тужилаца. (2) 

Правосуђе је споро, а број нерешених предмета значајан. (3) Честе промене 

законодавства и недовољна обука чине правно окружење неизвесним. 

-Савет за борбу против корупције  Републике Србије доставио је 23. марта 2016. године 

Влади Републике Србије Извештај о стању у правосуђу. навео да чак 24% судија, 33% 

тужилаца и око 60% адвоката налазе  да судије и тужиоци нису независни и 

самостални. Према истраживању агенције Ипсос, чак 80% грађана не верује да је 

правосуђе слободно од политике и других интересних утицаја. У извештају је наведено 

да се Високи савет судства и Државно веће тужилаца, као највиши органи правосуђа, 

не баве заштитом судија и тужилаца од политичара, због чега су они застрашени. 

Судија Апелационог суда у Београду Миодраг Мајић је рекао да су, према његовом 

искуству, у правосуђу изражени апатија и страх. Као узрок наводи то што је већини 

поштених судија "свега доста" јер знају да ако на било који начин искораче чека их 

таблоидизација и прављење афера. 

Према речима Јелисавете Василић правосуђе ће бити зависно, уплашено и неажурно 

све док се извршна власт према правосуђу понаша са омаловажавањем, 

ниподоштавањем и застрашивањем. Закони лоши, уговори тајни  Савет у извештају 

каже да се у Србији доносе лоши закони који се веома тешко примењују и често 
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мењају, па је тако у року од пет година Закон о судијама мењан 12 пута  Доносе се 

неквалитетни закони који ускраћују остварење правде.  

.Држава је дужна да изврши детаљну анализу рада Уставног суда, јер из досадашњег 

рада овог суда није могуће утврдити да ли је правосудна институција или је део 

извршне власти. 

На састанку који је организован од стране ОЕБС и недељника „Време" дана 

12.11.2014. године судије су јавно изнеле да су зплашене. оно што је најгоре а то је да за 

страх постоје реални разлози. 

Правосуђе нема орган који ће ефикасно, као највиши орган правосудне власти да од 

извршне власти захтева да се судијама и тужиоцима омогући миран и неометан рад без 

икаквих притисака на било који начин. 

Савет је раније објашњавао незахвалан положај вршиоца функције председника суда и 

његову изложеност утицају других грана власти. Савет наглашава да је и садашње 

стање неприхватљиво. 

Савет примећује да председници судова поступају у складу са вољом извршне власти. 

На функције су бирани подобни кандидати који су морали да докажу своју лојалност.  

Уставом није довољно опредељено да ли је Уставни суд самосталан и независан орган 

који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе. Међутим, 

већи проблем од неажурности је проблем несамосталности и зависности овог суда од 

власти. У Уставу је изричито предвиђено да је овај суд самосталан и независан, 

међутим начин избора судија не обезбеђује ни самосталност ни независност, јер 10 

судија бирају Скупштина и Председник републике, а пошто смо ми још увек партијска 

држава јасно је да 10 судија бирају партије на власти односно власт. Само 4 судија 

бира Врховни касациони суд на предлог ВСС и ДВТ, те је очигледна зависност 

положаја судија Уставног суда. 

Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у Београду, један је од четири овогодишња 

добитника награде „Витез позива‖ коју додељује невладина организација Лига 

експерата,. у разговору за „Политику‖,изјављује да је правосуђе све до данас, остало 

дубоко зависно од оних који имају стварне полуге моћи, уз присутан осећај страха и 

угрожености од оних који су у могућности да одлучујуће утичу на судбину судија. Реч 

је о представницима извршног, политичког апарата. Но, овакав систем одржава се уз 

здушну помоћ самих судија, или барем једног дела њих. Најчешће је реч о онима који 

су изабрани уз најјаче политичке везе, без стварних референци, са лошим просеком, 

чији је једини квалитет беспоговорна оданост сваком новом политичком газди. Да 

ствар буде гора, такве колеге се неретко промовишу у правосудне руководиоце који 

онда, са ових места, обављају поверене задатке али и „дисциплинују‖ правосуђе за 

рачун политичара који су их задужили. Тако долазимо до онога што често наглашавам 

– да су за судије неретко много опасније саме судије него политичари. 



3178 
 

Правосуђе у Србији је у дубокој кризи. Највидљивије манифестације овог стања 

представљају недостатак независности, али и готово безнадежна неефикасност. 

Редовним путем, данас је готово немогуће у разумном року решити одређени проблем 

користећи правосудне механизме. То зна свако кога је мука натерала да се упусти у 

парницу .Док је проблем ефикасности и могуће решити адекватнијом мрежом судова, 

бољом организацијом и једноставнијим процесним формама, проблем са независношћу 

је далеко комплекснији.  

На првом месту, потребно нам је промовисање нове судијске етике. 

- Др..Јован Тркуља, угледни  професор Правног факултета у Београду, у часопису 

ХЕРЕТИКУС  за правна питања Правног факултета ”.-

http://www.hereticus.org/arhiva:” саппштава: Прпмене у Србији накпн 2000 гпдине 

нису представљале дискпнтинуитет са аутпритарнпм-тпталитарнпм владавинпм 

партијске државе, на делу је рестаурација ппменутих пплуга и механизама 

аутпритарнпг ппретка : мпнпппла над финансијама, капиталпм, над државним и 

правпсудним апаратпм, над идеплпшким апаратпм, над впјнп-пплицијским 

кпмплекспм. Припадници тих елита –су впзачи и сувпзачи наше маспвне ппгибељи, 

кпји не виде даље пд свпјих усенчених фптеља и банкпвних рачуна. 

Тужиоцу је у оваквим околностима зависног и пристрасног судства, нарушен принцип 

једнаког третмана страна у поступку, који представља кључни елемент права на 

правично суђење и саставни је елемент права на расправни поступак страна у поступку 

који у суштини подразумева процесну једнакост странака.  

Непостојање независности и непристрасности судова не дају одговарајуће процесне 

гарантије у складу са природом захтева за накнаду штете тужиоца, јер он оптужује 

државу да му је починила штете, а држава по начелу КАДИЈА ТЕ ТУЖИ, КАДИЈА ТИ 

СУДИ,  или Титове доктрине СУДИЈЕ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ДРЖА ЗАКОНА КО ПИЈАН 

ПЛОТА, одлучују по своме нахођењу. Тужиоц је жртва политичког насиља, претрпео 

је злоупотребу психијатрије у политичке  сврхе, њему и његовим блиским је 

деценијама упропашаћаван живот. Упркос доказа изнетих у ово ревизији, и ранијим 

поднесцима у поступку накнаде штете, Државно правобранилаштво које је заступник 

тужене Републике Србије, у ЖАЛБИ ТУЖЕНЕ Вишем суду у Београду за Апелациони 

суд у Београду Број П -2818/14 од 03.02.2016.године, тврди да тужиоц нема право на 

накнаду штете јер никада није био лишаван слободе, иако је тужиоц суду доставио 

документоване доказе да је био лишаван слободе, а то стоји и  у Решењу о 

рехабилитацији Вишег суда Рех.бр.82/10 од 13 децембра 2012. године. При том не 

спомињући ни једном речи настале штете приказане у Решењу о рехабилитацији 

Вишег суда Рех.бр.82/10 од 13 децембра 2012. године. Преплашене судије 

Апелационог суда поводећи се за очигледним нетачним исказом Државног 

правобранилаштва које је заступник тужене Републике Србије, изнео  у ЖАЛБИ 

ТУЖЕНЕ Вишем суду у Београду за Апелациони суд у Београду Број П -2818/14 од 

03.02.2016.године, одбијају захтев тужоца са истим нетачним објашњењем да тужиоц 

није никада био лишаван слободе.и додељују му накнаду штете од 40.000, 00 динара, 

Апелациони суд донекле то исправља у својој Пресуди  Гж.2330/16 од 13.10.2016 , али 

следи став тужене- не изјашњава се да се донесе правична пресуда. 

http://www.hereticus.org/arhiva
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Тужиоц доказује да је се овакво стање у судству суштински одразило на субјекивну  

пристрасност судија у његовом предметном спору пред Апелационим судом у 

Београду.::.  

Другостепени суд  је учинио  врло битну повреду  одредбе парничног поступка из 

члана 373. став 1, у складу са чланом 2 ЗПП, став 1, јер није испитао сведоке које је 

предложио тужиоц, у вези са члановима ЗПП  233, 234, 242, 243 и 244. Што је био у 

обавези да учини и према члану 6, став 1  Европске конвенције  о људским правима 

Право на правично суђење`` д``, да испитује сведоке против себе, или да постигне да се 

они испитају и да се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист под 

истим условима који важе за оне који сведоче против њега;  на који начин је спречио 

тужиоца да  током одлучивања о његовом захтеву за накнаду рехабилитацоне  оствари 

право на правичну и јавну расправу . 

 

Суд   није испитао  као једног од стране тужиоца предложеног  кључних сведока  

Александру Пешић Крсмановић, његову разведену супругу , Теодосијева број 1, Мали 

мокри луг, Београд, која је тешко оболела, може да се креће  по стану, али је способна 

да сведочи о о кључној чињеници -да је насиљем, принудом  и на друге начине од 

стране органа тужене била принуђена да се разведе од тужиоца.  Што  је кључни доказ 

, када се ради о доказивању тужиоца у вези његовог незаконитог превођења у статус  

подстанара од 14 година и губитка половине  његовог стана,  који је унео у брак 

1978.године. Будући да она није у стању да буде саслушана на рочишту, он прилаже 

њену Изјаву од 1.6.2012.године у којој она износи битна сазнања и одакле су јој 

позната, да је разведена присилом и принудом  органа тужене. Изјава није оверена у 

суду или од стране лица које врши јавна овлашћења јер није у стању да се појави ван 

стана, а није у могућности да покрије трошкове доласка ових лица у њен стан да узму 

изјаву, тужиоц моли суд да је саслуша на пригодан начин. 

 

Тужиоц је предложио као сведока Велизара Павловића, правника, Булевар Краља 

Алксандра бр.133 у Београду да сведочи да је 2 марта 2008.године, у својству 

председника Одбора за људска права ДСС Париска 13, позвао тужиоца , сведок је том 

приликом био у поседу факсимила Полицијске управе града Београда од 

28.2.,2008.године, којим је покренут хитан поступак да  тужиоц буде лишен сободе и 

смештен насилно у психијатријску установу  на неодређено време као`` политички 

непријатељ``, `` болестан од параноиодне шизофреније``, сведок је тужиоцу том 

приликом ставио у руке факсимил психијатријског налаза П.Б.Лаза Лазаревић од  1 

јула 1974.године њему достављен од Полицијске упрва града Београда. Велизар 

Павловић својим исказом даје доказ да је тужиоц и 2008.године био жртва политичких 

насиља због истих разлога као и 1974 односно 1977.године, од истих особа  установа и 

због истих разлога. 

 

Суд није саслушао сведока Нолета Лекаја, улица Високог Стевана број 11 из Београда 

који је правни   титулар стана у коме се налазила заплењена архива тужица и 

политичке странке Покрет за заштиту људских права 2 априла 2000.године, а што је 

кључно за установљавање чињенице  да су полицијски органи запленили поменуту 

архиву тужиоца. 

 

Апелациони  суд у Београду и претходнн судови где је вођен овај поступак  нису 

благовремено саслушали  предложеног сведока, што су били у обавези,  Десанку 

Митановски  из  Београда, Вукасовићева улица 88, која је била присутна приликом 

напада на тужиоц од стране послатих особа које су га тада повредиле уз узвике да је 
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политички непријатељ, што је био покушај убиства,  Десанка је преминула 6 јануара 

2014 године, иза себе је оставила  ИЗЈАВУ од 1.1.1998.године, која није судски оверена 

из разлога јер је очекивала да буде лично саслушана у својству сведока и да том 

приликом  суду да писану изјаву. Суд је није саслушао благовремено, тужиоц се обраћа 

суду са захтевом да ову чињеницу узме у обир и да изврши увид  у Изјаву сведока 

Десанке Митановске  од  1.1.1998.године, и приложена документа, и иста објективно 

процени. 

 

Тужиоц  предлаже да суд испита као сведока  Ивицу Дачића, актуелног министра 

иностраних дела Србије, који је био Шеф  Протокола кабинета Сободана Милошевића, 

овај кабинет је 14 јануара 1999.године издао саопштење да је Покрет за зашиту 

људских права, чији је председни тужиоц, страни плаћеник и издајник, због чега је 

тужиоц био изложен позиву на линч, за шта су дати докази у овој ревизији.  
 

Сходно члану 249 ЗПП тужиоц прилаже .мишљења судског вештака Извештај Првом 

општинском суду у Београду судског вештака др. Стевана Петровића од 16.12.2009. 3. 

Допуњено и дорађено мишљење судског вештака др.Стевана Петровића Првом 

општинском суду у Београду од 24.3.2010.године, у прилогу. 4.Мишљење о 

здравственој подобности и способности Томислава Крсмановића за позивање на 

информативне полицијске разговоре, др.Стевана Петровића, упућено Првом 

општинском јавном тужилаштву у Београду и Полицијској управи града Београда., 

дана 14.12.2011.године.-у прилогу у овој жалби. 

Европска конвенција о људским правима  налази да концепт правичног суђења захтева 

да се води такозвани расправни поступак, где странке у парничном поступку имају 

право да знају и износе коментаре на мишљења или доказни материјал који улаже 

друга страна.  

Суд није испоштовао члан 7 ЗПП, став 2,  из разлога јер не само да није  испитао 

сведоке,  него није узео у обзир приложена мишљења судског вештака др.Стевана 

Петровића, психијатра. Није прихватио доказе тужиоца  изнете у поднеску 

Апелационом суду и у овој ревизији у вези приложених доказа, Решења о 

рехабилитацији Вишег суда Рех.бр.82/10 од 13 децембра 2012. године, и оба 

обеснажена решења, Решење судије за прекршаје Општине Раковица  Уп.бр. 1613/77 

од 1.09. 1977.године. Решење Судије за прекршаје Општине Стари град  у Београду  

Уп.бр.39/82 од 17.3.1983.године , нити је на прави начин  размотрио доказ да је био 

лишаван слободе смештајем у психијатријску болницу и да је жртва злоупотребе 

психијатрије у политичке  сврхе. Суд није прихватио доказе тужиоца  да сходно ставу 

члану 26 Закона о рехабилитацији, има право на обештећење за материјалну штету, 

насталу због повреде права и слобода,  у складу са ЗОО, јер је Решењем о 

рехабилитацији Вишег суда у Београду, Рех.број  82/10 од 13 децембра 2012. године, 

утврђено да је био жртва прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих 

разлога лишаван слободе, ИМОВИНЕ и других грађанских права, све у складу са 

законом којим се одређују облигациони односи.. Апелациони суд  није узео у обзир 

материјалне доказе да су наведени  трошкови  тужиоца  настали  након доношења 

рехабилитационог решења  којим су наведена решења оглашена ништавим, да 
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побројани догађаји и достављени докази у погледу штете проистичу из догађаја  за које 

је тужиоц рехабилитован одлуком  Вишег суда од 13.12.2012.године,  због чега су 

испуњени услови из члана 26 став 1 Закона о  рехабилитацији, у складу са законом о 

облигацији, где је истакао  доказе да штете све до 2012.године, имају своје извориште у 

оба судска решења оглашена ништавим  Решењем о рехабилитацији из  2012.године. 

Тужиоц се позива на члан 8 ЗПП, Суд одлучује по свом уверењу, на основу савесне и 

брижљиве оцене сваког доказа засебно, свих доказа као целине и на основу резултата 

целокупног поступка, које ће чињенице да узме као доказане. Тужиоц оспорава у овоме 

поступку слободно судијско уверење које се огледа у утврђивању појединих  чињеница 

на основу слободне оцене, истичући формалне оцене доказа-судска документа која је 

приложио и одредбе закона о рехабилитацији и о облигацији, који су докази целине 

поступка који траје од 1977 до 2012.године. 

Када се ради о исправама, тужиоц ставља до знања Суду да је његова целокупна лична 

и страначка архива заплењена априла 2000.године, и да се то драстично одражава на 

располагање ваљаним исправама у духу одредби ЗПП. Такође, тужиоц и његова 

породица су до крајности исцрпљени судским и другим материјалним трошковима, 

проузрокованим од стране органа тужене, те нису били у могућноси да прибаве и уреде 

поједине исправе сходно законским прописима.  

Тужиоц је у ранијим поступцима накнаде штете предлагао туженој вансудско 

решавање спора медијацијом или на други споразуман начин.( члан 11 ЗПП), што чини 

и сада. Још од 1974.године, тужиоц се учтиво обраћао органима тужене да му кажу у 

чему греши да се исправи, да то више не чини. Никада није добио одговор.. 

Према члану 143, став 1, 1 Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити 

је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице.  

 

У конкретном случају, дакле, терет доказивања да није било кривице за штету почива 

на туженом. Тужени нити је нудио валидне доказе о одсуству своје кривице, нити је 

износио чињенице које би  се на ово питање односиле. У допису Вишем суду у 

Београду, за Апелациони суд у Београду, Државно правобранилаштво Број П -2818/14 

од 3.02.2016.године, подноси Жалбу тужене против пресуде  7 П-348/14 од 

29.12.2014.године, истиче да је првостепени суд учинио  битне повреде поступка, јер 

није  смео да тужиоцу одреди накнаду нематеријалне штете   у износу од 40.000, 00 

динара јер не постоје услови прописани Законом о рехабилитацији, није био лишен 

слободе. А тужиоц је у жалби Апелационом суду доставио доказе да је био више пута 

лишаван слободе, у ком смислу се изјашњава и Апелациони суд у Београду, укида 

Пресуду Вишег суда у Београду и враћа је на поновно суђење, уз напомену да је 

тужиоц био притваран,  да по том основу има право на накнаду нематеријалне штете. 

Суд, такође није ни утврђивао друге битне чињенице нити  изводио доказе по поднеску 

тужиоца..  

За остале нематеријалне и материјалне штете тужена Република Србија није нудила 

било какве доказе, нити је износила било какве чињенице, које би се тиме  бавиле.  
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Чиме су повређени чланови Европске конвенције  о људским правима. У кључујући 

Протокол уз Конвенцију о људским правима и основним слободама 

 

Члан 1Заштита имовине 

Свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не 

може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним 

законом и општим начелима међународног права. 

Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примењује 

законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим 

интересима или да би обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни. 

 

Тужиоц је био погрешно осуђен, у ком смислу се изражава и Виши суд у Београду 

Решењем  о рехабилитацији Рех.бр.82/10 од 13 децембра, сходно  Протоколу 7 уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода Члан 3- Накнада за 

погрешну осуду добиће правичн накнаду: 

 

Ако је неко лице било правоснажном пресудом осуђено због кривичног дела и ако је 

касније његова пресуда била укинута или је био помилован због тога што нека нова 

или 

новооткривена чињеница неоспорно указује да се радило о судској грешци, лице које је 

претрпело казну као последицу такве осуде добиће накнаду у складу са законом или 

праксом дотичне државе, осим ако се не докаже да је оно у потпуности или делимично 

одговорно за то што непозната чињеница није благовремено откривена. 

Право на подношење ревизије на основу члана 303 ЗПП. 

Према члану 303 ЗПП- Ревизија је изузетно дозвољена због погрешне примене 

материјалног права и против другостепене пресуде која не би могла да се побија 

ревизијом, ако је по оцени Врховног касационог суда потребно да се размотре правна 

питања од општег интереса или правна питања у интересу равноправности грађана, 

ради уједначавања судске праксе, као и ако је потребно ново тумачење права (посебна 

ревизија).  

У овој ревизији је тужиоц доказао повреде материјалног права  настале пресудом 

Апелационог суда у Београду Гж.2330/16 од 13.10.2016.године. 

Када се ради о другим  условима из члана 303 ЗПП, тужиоц је од 1977.године до дана 

доношења  Решења о рехабилитацији Вишег суда у Београду Рех.бр.82/10 од 13 

децембра 2012. године, тужиоц је био жртва политичке дискриминације и прогона, 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, што је назначено у решењу  о 

рехабилитацији. Председник је актуелне НВО Покрет за заштиту људских права, која 

је основана као прва неформална група за заштиту људских права 1 марта 1974.године, 

који је тада ставио на дневни ред стање људских права  у ондашњој Југославији,  

подстакао је и друге, уз значајну међународну подршку и признања. Покрет за заштиту 

људских права је  септембра 1990.године постао политичка странка Људских права, 

допринео је демократизацији , упостављању вишестраначја, и покретању значајних 

питања из области људских права, посебно када се ради о злоупотреби пихијатрије у 

политичке  сврхе, борби против вербалног деликта, и  против злогласне клаузуле 

МПП-Моралне политичке подобности,указао је и доказао природу неформалних 

поступака кршења људских права , цитиран у свету.. 



3183 
 

Доказ: Књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД, чији је он аутор, на 

сајту- -http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 

 Због чега је добио престижно признање BRUCE  EVOY MEMORIAL AWARD амричке 

NGO  ISIL-San Francisco -www.isil.org., и  признања од Amnesty International,  State 

Department USA, Светске асоцијације психијатрије и Америчке асоцијације 

психијатрије.  

Писац је више књига из области људских права, и стотинак стручних и научних  

текстова објављених у домаћим и страннм часописима ( видети на GOOGl-у). 

Према претходно изнетим доказима из званичних извора у Србији, и из Извештај 

Европске комисије COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SERBIA 2014 

REPORT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC 

AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGION,  ОЕБС-а, ЕУ,  

у Србији нису гарантоване основне претпоставке права на правично суђење, због 

непостојања независности судства од државе  и пристрасности , због неравноправности 

грађана пред судовима које из таквог стања очигледно проистичу.  

Посебно значајно питање у Србији је стање у психијатријским установама  и оправдане 

жалбе да се тамо крше законски прописи и начела лекарске етике,  као и када се ради о 

изрицању психијатријских  дијагноза.  

А тужиоц кроз његов случај управо расветљава и ову  прилично запостављену област, 

уз напомену да међународне организације  указују и на овакве злоупотребе у Србији. 

Тужиоц овом ревизијом и претходним судским поднесцима, ставља на дневни ред 

судским органима и правницима, правна питања од општег интереса унапређења 

људских права, злоупотребе психијатрије у политичке сврхе,  посебно у овој ревизији и 

у претходним судским одлукама указује на правна питања у интересу равноправности 

грађана пред судовима, која не постоји у довољној мери, што тврде и цитиране 

званичне правосудне  инстанце.  

Случај тужиоца и његови изнети ставови о овој материји, могу бити од користи ради 

уједначавања судске праксе, као и ако је потребно ново тумачење права.  

Др. Коста Чавошки, професор Правног факултета у Београду, је приредио монографију 

ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА . Саопштења и други 

документи , у издању Службеног глсника из Београда  2009.године,  у којој на више 

места и страна одаје признање тужиоцу за подршку Одбору за одбрану слободе мисли 

и изражавања и САНУ, ради унапређење људских права, да је покренуо правна питања 

од општег интереса за  унапређење људских права и  злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе,  и равноправности грађана пред судовима. и шире. Ставови тужиоца 

су коришћени приликом реформисања појединих закона из области психијатрије. 

др.Срђа Цветковић научни сарадник Института за савремену историју у Београду, у 

његовим књигама  Између српа и чекића, Репресија у Србији 1933−1943 Београд 

(2006);   Између српа и чекића 2, Политичка репресија у Србији 1943−1984 Београд 

http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
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(2011);   Између српа и чекића 3 Београд (2013), се на сличан начин изражава о тужоцу 

на више места. 

Међународне инстанце захтевају од Србије да усагласи своје законе и правосуђе са 

европским стандардима. 

 А тужиоц је од 1974.године дао ваљане доприносе у том смислу. 

Тужиоц прилаже линкове са  интегралним  текстовима његових 4 књига ( свих пет се 

налази у Архиву САНУ, сада припрема том 6, од 2004 до 2017.година и ЦРНУ КЊИГУ 

СУДСКА НАКНАДА ШТЕТЕ 1993-2017 година),  у којима се почев  од тома 3 , од 

1974.година до краја тома 3, и нарочито у тому 3 који покрива време од 1979 до 

1992.године, потом и у тому 4 од 1993 до 2003 године, налазе стотине скенираних 

докумената о најразличитијим областима кршења људских прав а у Југославији и 

Србији, којима се аутор бавио. Ове књиге су виђене као историјат борбе за људска 

права у Југославији и Србији од 1934.године  па надаље. 

Тужиоц је свестан да предметне судије неће имати времена да проучавају његове 

књиге, али их ипак ставља на увид правосудним органма и стручњацима , јер им, ако се 

посвете њиховој садржини, то може бити од користи  у даљем раду на унапређењу 

правосуђа у Србији.Уз напомену да су врло обимне, том 4 например има 1700 страна, 

отуда се врло споро отварају. 

Ове, и друге његове књиге се налазе у многим библиоекама у Србији, и у појединикм 

значајним библиотекама ван земље. 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1930-1943-

http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1943-1964-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1964-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-

1992.године- http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ...ићима Tom 4, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-

http://enlite.org/sage/4.pdf 

Тужиоц се обраћа Високом касационом суду да узме у обзир ове чињенице и да и по 

овом основу омогући т ужиоцу право на подношење ове ревизије. 

 

На основу свега изнетог тужиоц предлаже Високом касационом суду  да  на основу 

пружених доказа  донесе по својој објективној процени и нахођењу  одлуку, а тужиоц   

предлаже Високом касационом суду  да  на основу пружених доказа  донесе 

 

http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/3.pdf
http://enlite.org/sage/4.pdf
http://enlite.org/sage/5.pdf
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                                                               П Р Е С У Д  У  

 

УСВАЈА се тужбени захтев тужиоца Томислава Крсмановића из Београда, улица 

Станка Пауновића 70, 11090 Београд,  па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена Република Србија, 

Београд, Немањина улица бр 22-26, да тужиоцу на име накнаде  материјалне и 

нематеријалне штете исплати, и то: 

 

На име материјалне штете: Износ од 3,000.000. динара паушално 

 

На име нематеријалне штете: Износ од 2,000.000. динара, паушално 

 

Рента у износу од 8.040. динара месечно. 

У прилогу документа нумерисана од 1 до   . 

У Београду  2.12. 2016.године                                                                  Тужиоц                              

                                                                                                    Томислав Крсмановић 

Документ број  507 A.Интегралан текст. 

-Јануар 2017.године. Студенти за истину о Косову. 

Три године је прошло од потписивања Бриселског споразума са представницима Привремених 

институција самоуправе у Приштини, а резултати у погледу постигнутог забрињавају и бацају 

озбиљну сумњу на актуелни начин решавања овог вишевековног питања. Свесни смо да проблем Косова 

и Метохије сеже много даље од преговора у Бриселу и да он има специфичан историјски ток. Косово и 

Метохија нису проблем једне генерације. 

Разумемо опредељење за мир и стабилност и жељу да бриселска платформа послужи за остварење 

тог циља. Међутим, после три године преговора испоставило се да она Србима на Косову и Метохији и 

Србији као држави, није донела жељене резултате. Ток преговора је потврдио почетно уверење 

српскога народа који ју је сматрао издајом српских националних интереса у погледу Косова и Метохије. 

Да ће албанска страна бити неискрена у преговорима – свесни сте били тога. Бриселска платформа за 

споразумевање од почетка не представља и није могла представљати фер оквир за споразумевање, јер 

унутар водећих држава дате платформе, Србија није имала ни најмању подршку за остварење својих 

државних интереса. Та неравнотежа у преговарачким позицијама оправдавана је тежњом за 

приступањем ЕУ, али досадашње искуство није оправдало домете постављене тим оправдањем. 

На крају морамо поставити питање, да ли је бриселска страна та која је ове преговора учинила 

немогућим и неостваривим, не обезбедивши нити један услов да се договорени приниципи реализују. 

Тиме је показано још једном да ЕУ нема капацитете да успешно посредује у мирном решавању спорова, 

попут овог. Фијаско са почетка деведесетих довела ју је у питање као успешног мировног актера и 

покровитеља споразумевања овог типа, а преговори Београда и Приштине још једном то потврђују. 
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Стога, као незадовољна страна у преговорима, Република Србија има право да укаже на неуспех 

бриселског оквира и неспособност ЕУ да обезбеди услове за остварење принципа чији је покровитељ и 

тражи нови оквир, равноправнији, сврсисходнији, који поседује стварне капацитете за решење кризе, уз 

учешће и држава изван Европске уније. 

Уједињене нације, као једина легитимна инстанца за мирно решавање сукоба, и Савет безбедности, као 

орган заступљености и других утицајних актера и даље представља оквир за решавање криза попут 

ове. Са мањим или већим успесима, Уједињене нације су након Другог светског рата посредовале у 

многим мировним преговорима, а у свету све веће мултиполаризације, нема разлога не искористити све 

већи утицај Русија и Кине и тиме побољшати преговарачку позицију Србије. 

С поштовањем, 

Студенти за истину 

Документ број 508. 

--Фебруар 2017.године. Томислав Крсмановић:    ДРАСТИЧАН  ПОРАСТ  УМИРАЊА. 

 СРБИЈА ЈЕ У РАТУ. А НЕВИДЉИВОМ, ВИДЕ СЕ  ЖРТВЕ А  НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ.  

На београдским гробљима, број  погреба током јануара је премашио неславни рекорд из истог месеца 2000. године. 

Слично је и у суседном Панчеву, у последња два месеца је повећање до невероватних 60 одсто у односу на исти 

период прошле године, у Нишу ,у Ужицу, Новом Саду  Овако је у целој Србији.  

Кривуље рађања и умирања су се укрстиле, у Србији више умире него ли што се рађа, Србија је сваке године мања 

за један град осредње величине.  

За само десет година, опустошена је унутрашњост Србије, нестају читава села као потонули библијски градови, 
затварају се школе, празне се обори и штале, не обрађују оранице,  становништво стари, све је болесније, млади 

одлазе, распадају се породице, у многим селима се годишње роди једно а умре двадесетак житеља. 

На Србију се окомиле свакојаке пошасти, сиромаштво,  наркоманија, алкохолизам, пушење,  проституисање, прете 
педерастија и педофилија,  безнађе. Становништво је уморно и обеспомоћено. Содома и Гомора. У Србији се води 

необјављени рат, незамисливих размера и подмуклости,  најкрвавији од свих досадашњих. Последњих деценија су 
тихо и нерегистровано милиони  нестали у непознатом правцу, у црним демографским космичким  рупама,. Геноцид 

је врло слаба реч.  

Ниједна здравствена установа није обавила објективно научно истраживање  узрока овако масовног умирања широм 
Србије. 

А без тога се не могу преписати праве мере. 

Уместо да се укаже на суштину данашње кризе ДА СРБИЈА УБРАЗАНО НЕСТАЈЕ, и ПРЕПИШУ МЕРЕ спаса, у 
данашњој Србији се у жижу  јавности гурају  надмудривања   површних политичара и посланика  у Скупштини 

Србије, недорасли уредници медија се правдају да подиже продају тиража причама о  кафанским певаљкама,  
ријалити шоу, сликама  најзгоднијих задњица, научне установе се не изјашњавају.  

Синдикат пензионера тврди  да  се повећава смртност пензионера и тако  смањују буџетски издаци за пензије,  да се 

распамећена Србија по `` ескимском рецепту`` олобађа старих,  ризнице непотребне националне мудрости.  

Запажа се да здравствено изнурени грађани, нису  у стању да штите своја права, да се одупру незаконитим 

приватизацијама, да захтевају  повраћај одузетог, лустрацију и свакојаке накнаде штета.  Све су гласнији и они који 
упозоравају властодршце да снемоћао народ не може да брани своје границе и да се одупре потенцијалном страном 
агресору, да привређују како треба, да се расплођава.  

Сви се слажу да су транзициони богаташи проблем, да тако лешинарски  чувају  недирнут  STAUS QUO.   
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Чувена америчка списатељица је у њеном спису Глобална баланизација( 1977) предвидела балканске ратове 1990-их 

настале распадом Југославије, да су у супротности са разумом, атавистички, закључивши при томе, да су 
национални профитери увек злоупотребљавали национална осећања обесправљених да чувају, или долазе на власт, 

да је комунизам  до крајности подстакао националне антагонизме. 

После ``победе демократије`` 1992 године и у 2000 години, стари кадрови и превазиђена  схватања  не презају  ни од 

чега, ни по коју цену,  да би сачували своје позиције и  привилегије, помамно иду преко лешева, дубоко су уврежени 

и снажно се одупиру променама.  

Њима одговара обеспoмоћен народ. Пошто нема адекватне заштите судства и полиције, настају њихово самовлашће 

и криминал. 

Они заслепљени не бирају стредства, за њих су судбине, здравље и животи грађана виђени искључиво кроз призму 

остварења њихових личних амбиција и банковних рачуна. 

У  уџбеницима психијатрије стоје квалификације  о параноидној шизофренији, зато нико не сме да укаже на  злодела 

мафијаша `` en distance``, што је најопаснији злочин, на неки начин опаснији и разорнији од атомске бомбе.  А 
невидљив и недоказљив. А о том `` савршеном злочину``, узгред речено, који се примењује хиљадама година  ``Виде 

се жртве не виде се џелати``, више знају поједине западне кућне помоћнице, од већине наших опскурних министара 
и народних посланика.   

Нација убрзано копни  мислима из кабинета невидљивих тајкуна.  

 А сви ћуте, нити запажају шта се дешава. 

Докле год се у Србији не појаве такве интелектуалне  снаге кадре да ову опасну  у историји човечанства 

најукривенију, а најопаснију репресију,  разорнију од атомске бомбе, нечувену тиху кланицу Србије и њеног народа 
од стране тајкуна,  не разоткрију, као што су то учинили  Вацлав Хавел и његова група 1977.године у ЧСР, као и 

еминентни француски  интелектуаци 1980-их година,  Србија ће убрзано нестајати. 

Не постоје речи  НЕ МОЖЕ,  када је у питању ОПСТАНАК. Спашавајмо се! 

Острашћени `` мудри`` криминалци себе сматрају за проницљиве политичаре,  еугеника је светски тренд, па да и они  

`` експертски`` смање  број становника, да буду  у планетарном тренду Смањимо у Србији број становника,  

улижимо се светским моћницима!.  

Неки се блентаво правдају да морају, да им је тако наређено.  Ако је тако, зашто претерују у мучењима и пљачкама,  

зашто се енормно богате?,  

Скрећемо пажњу државним функционерима и онима на истакнутим друштвеним позицијама, да су они срачунато и 

злонамерно донекле поштеђени подареним лагоднијим животом  ( ''Чувајмо се Данајаца  када нам и поклоне 
доносе''), пре свега , су недовољно информисани, истина се од њих лукаво укрива, ''да се Власи не досете'', 

застрашени. Те су отуда лукаво пасивизирани. А сутра ће доћи ред и на њих. А тада може бити касно. 

Србија убрзано копни, ако се  црна злокобна дама која подмукло предводи дивизије невидљивих снајпериста 

јуришајући  на обеспомоћену Србију  не заустави, сваки дан ће охрабрена све немилосрдннје односити у својим 

канџама све више  наших највреднијих суграђана, и не само њих, не само оних старих, него и средовечних, па и 
млађих. Њена мета нису појединци, некакви политички некоректни, не , никако, њена мета је цео народ.  И мањине 

страдају, ништа мање, али као колатерална штета.  

Србија се може спасити једино ако се се спроведу корените реформе, заведе стриктно поштовање закона, ако заживи 

правна држава, ако профункционишу полиција и државни апарат, и посрнуло  здравство. Ако тајкунска завера `` en 

distance`` буде разоткривена јавно. 

На држави Србији је да покуша у последњем минуту националне трагедије да спасе наш народ од свеопште 

погибељи и нестанка.  

Предлог мера:  СПРОВЕСТИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ О СТАЊУ ЗДРАВЉА НАЦИЈЕ. ПРЕПИСАТИ  ПАКЕТ  

МЕРА.ОБАВЕСТИТИ  ЈАВНОСТ  О РЕЗУЛТАТИМА НАЛАЗА. МОБИЛИСАТИ  НАЦИЈУ ДА СЕ ИЗБОРИ ЗА 
ЗДРАВЉЕ. 
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 Напомена:  Мафијашка власт дан  данас подмукло и упорно угрожава  моје здравље са циљем физичког 
уништења, покушава  да спроведу нада мном тиху ликвидацију, без смртне пресуде и без пуцња,  да ме 

тако `` en distance`` спрече да добијем пресуђену накнаду штете. 

 За мене су последњих година интервенисали врло моћни појединци из САД, саветујући властодршцима 

Србије да испоштују моја права. УМЕСТО ПРАВИЧНЕ НАДОКНАДЕ, ПОРЕДАК НАНОСИ   НОВЕ  

КАЗНЕНЕ  МЕРЕ  И  ШТЕТЕ. Криминалци упорно и тврдоглаво желе да ме представе као бунџију, `` 
Србина``, или `` агента  ЦИА``, како кад,   како у ком контексту, ``кога треба уништити као медицинског 

пацова, не бирајући средства``. И да ме недорасли на силу покушавају да  постварују као средство 
застрашивања, да на мени паразитски  зарађују своје плате. Уместо да засучу рукаве.  

Дпкумент брпј 509. 

Данас 16 марта 2017.године,у  11 часова и 30 минута су опет нестали поједини урађени фајлови и поглавља из 

моје књиге САГА О ... ИЋИМА Том 6 ( 2004-2017.година ). исто се десило 10 овога месеца, 

 Нестаје мој вишедневни труд. 

 Вандализам починиоца се наставља. Пала им је кашика у мед. Седе у својим становима, одакле  повезани 

са провајдерима,  злостављју и киње оне који нешто раде за њиховим компјутерима, и  не сањајући да им 

то неко чини.  

 А они добијају дневнице.  

 А пошто су навикли да лако долазе до новца, дневнице су им недовољне, а неки  раде и `` по учинку``. 

 Снађу се. У дослуху са надређеним безбедњачким структурама добијају строго поверљиве податке, како да 

опљачкају банке, мењачнице, поште, све до приватних станова. 

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

 Они су у дилу са лоповима који несметано краду и пљачкају широм Србије, ојадили су села и градове од 

Прешева све до Келебије.  

 И о њиховим злоделима нико не говори на прави начин.  

 Починиоци који спроводе сметње моме личном рачунару од како користим компјутер 1997 године, 

настављају да то чине до данашњих дана. 

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

време од 1974 до данас, укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке,  искључење 

телефона, сметње у употреби факса. 

 Моје жалбе и тужбе досада нису дале резултате.  Оваква неспутана разбојништва могу да постоје у земљи 

безакоња и насиља каква је Србија, и какву воде интелектуална и духовна недоношчад. 

 Али фанатицима интелектуалним и духовним фундаменталистима је лако доскочити мудрошћу, јер су 

њихове мождане вијуге исправљене и испражњене мржњом и бесмисленим поступцима. 

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

Њима истиче рок употребе. 

 А то се већ дешава.. 

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

 Они који владају светом овде захтевају нове и свежија виђења. Њима су досада понекад били употребљиви, 

потребни,  лопови, пљачкаши, просјаци, и свакојаки антрополошки отпад. 

 Сада се они окрећу новим кадровима. 

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

ПОДНЕСУ ОСТАВКЕ. 

  

 Документ број 509 А. 

Јован Јовановић Змај.Три хајдука 

  

У УУ УУУУУ УУУУ УУУУ, 
УУУУУ-УУУУ УУ УУУ УУУУУ, 
УУУУУ УУУУУ, УУ УУ УУУУ 
УУУУУУ УУУУУ У УУУУУ УУУУ. 
УУУУУ-УУУУ УУУУ УУУУ: 

http://enlite.org/bela/05.doc.
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„УУУУ УУУУУ УУ УУУУУУУ?… 
УУУ УУУУУУ УУУУ УУУУУ — 
УУ, УУУУУУУУ УУУУ УУУУУ! 
УУ УУУ УУ УУУ УУУУ УУУУ — 
У УУУ УУУУ УУ УУ УУУУУ!“ 
„УУУУУ, УУУ, УУУУУ УУУУ 
УУУУУУУУ У УУУУУУУ, 
УУУУУ УУУУ УУУУУУ УУУУ, 
УУ УУУУУУ УУУУУ УУУУ!“ 
„УУУУУУУУ, УУУУ УУУУ, 
УУ УУУУУ УУ УУУУУ УУУУ, 
УУУ УУ УУУУ УУ УУУУУ, 
У УУУУУУУ УУУУУУ УУУУ. 
УУУУУ УУУ УУ УУ УУУУУ 
УУУУ УУУУ УУ УУУУУУУУ, 
УУ УУ УУУУУ, УУУ УУ УУУУ, 
УУУ УУ УУУУУ, УУУ УУ УУУУ!“ — 
УУУ УУУУУ — УУУУУ УУУУУ 
УУ УУУУУУУ УУУУУУ УУУУ — 
УУУУУУУ УУУУУ УУУУУУУ — 
УУ УУ УУУУУУ У УУУУУУУ. 
У УУУУУУУ УУУУУУ УУУУУУ, 
УУУ УУУУУУУ УУУУУ УУУУ, 
УУУ УУ УУУУУ УУУУУУ УУУУ, 
УУУ УУ УУУУ УУУУУ УУУУ — 
УУУУ УУУУ УУУ УУУУУУУ, 
УУУ УУУУУУУ УУ УУУУУУУ. 
УУУ УУУУ, УУ’ УУ УУУУ 
УУУУУ-УУУУ УУУУ УУУУУУ. 
УУУУ УУУУ УУ УУ УУУУУУ, 
УУ УУ УУУУУ, УУУ УУУУУУ. 

УУУУУУУУУ УУУУУУ УУУУ: 
„УУУ, УУУУ, УУУУУ УУУУ! 
УУУУ УУУ УУУУУ УУУУ — 
УУУ УУ УУУУУ УУУ УУУУ, 
УУУУУУ УУ УУУУУ УУУУ — 
УУУУ УУУУ... УУУ У УУУУ. 
УУ УУУУУУ: УУУ УУУ, УУУУ? 
УУУУ УУУУУ УУ УУУУ УУУУУ,  
УУУУ УУУУУ УУУУУУУУ, 
УУУУУ УУУУ УУУУУ УУУУ — 
УУУ УУУУУ УУУУ УУУУ! 
УУУУУУ У' УУУУ, УУУУ У' УУУУ — 
УУУУУУУУ УУ, УУУУУ-УУУУ!“ 
 
УУУУ У' УУУУ УУУУ УУУУ, 
УУУУ УУУУ УУУУУ УУУУУ. 
УУУУУ УУУУ, УУУУУ УУУУ, 
УУУУУ УУУУ — У УУ УУУУУ 
УУУУУУУ УУ... УУУ УУ УУУУУУ! 
 

УУУУУУУУУ УУУУУУ УУУУУ: 
„УУУ УУУ УУУУ УУУУ УУУУУ,  
УУУУУУ УУ УУУУУ УУУУ: 
УУУУУ УУУ УУ УУУУУУ УУУУ? 
У УУ УУУУ: УУУ УУУУУУ. 
У УУУУУУ УУУУУ УУУУУ, 
УУУУУУУ УУ УУУУ, УУУУ, 
УУУ' УУ УУУУ, УУУ' УУ УУУУ, 
УУУ УУУУУУУ УУУУ УУУУУУ 
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УУУ УУУУУУ УУУУУУУУ. 
УУУ УУ УУУУУ УУУУУ УУУУ, 
УУ УУ, УУУУ, УУУУУУ УУУУУ; 
УУ УУ, УУУУ, УУУ УУ УУУУУ; 
УУУУ УУ УУУУУ УУУУУ УУУ, 
УУУ У' УУУ УУУУУ УУУУУУ 
УУУУ УУ УУ УУУУУУ! 
УУУУУУУУ УУ УУУУУ УУУУ — 
УУУУ УУУУУ УУУ УУ УУУУ, 
УУУУУУУУ УУУУУ УУУУУ! 
УУУУУУ У' УУУУ, УУУУ У' УУУУ — 
УУУУУУУУ УУ, УУУУУ-УУУУ!“ 
 
УУУУ У' УУУУ УУУУ УУУУ,  
УУУУ УУУУ УУУУУ УУУУУ, 
УУУУУ УУУУ, УУУУУ УУУУ, 
УУУУУ УУУУ — У УУ УУУУУ 
УУУУУУУ УУ... УУУ УУ УУУУУУ! 
 

УУУУУУУУУ УУУУУУ УУУУУ: 
„УУУ УУУ УУУУ УУУУ УУУУУ, 
УУУУ УУУ У УУУУУУ 
УУУУУУУУУ, УУУУУ УУУУ, 
УУУУУ УУУУ УУУУУ УУУУ, 
УУУУУ УУУУУ, УУУУУ УУУУ — 
УУУУ УУУУУ УУУУ УУУУУ, 
УУУ УУ УУУУ У УУУУУУУ. 
УУУУУУУ УУ УУУУУУ, УУУУУ, 
УУУ УУ УУУУ УУУУ УУУУУ, 
УУУУУУУ УУ, УУ УУ УУУУУУ — 
УУУ УУУУ УУУУ УУУУ! — 
УУУУУУ У' УУУУ, УУУУ У' УУУУ — 
УУУУУУУУ УУ, УУУУУ-УУУУ!“ 
 
УУУУ У' УУУУ УУУУ УУУУ,  
УУУУ УУУУ УУУУУ УУУУУ, 
УУУУУ УУУУ, УУУУУ УУУУ, 
УУУУУ УУУУ УУ УУУУУУУ, 
УУУУУ УУУУ — У УУ УУУУУ 
УУУУУУУ УУ... УУУ УУ УУУУУУ! 

   

 Документ број 510. 

  

 -Април 2017.године.Томислав Крсмановић: Зашто млади протествују? Зато што избори нису били 
регуларни. 

  

 Млади  протествују зато што се они горе  одушевљени, зато што се непрестано блажено и победнички 
смеју . 

 А њима није до смеха. Њима је до плача.  

 А тај њихов занос многи од њих виде као `` Пала им кашика у мед, па нашли да нама продају рог  за 
свећу````. 

  A ми се злопатимо.. 

 Млади се у Србији  осећају сувишним. У Србији која се смањује територијално и бројчано, или се читаве 
територије празне, где становништво убрзано стари и побољева, а млади масовно беже из земље главом без 

обзира, у земљи  где се уместо начела способности примењује начело ``партијске књижице``, без прихода и 
стана, спречени да се образују, да заснују породице, да воле, или су продужено зависни  од родитеља, 
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изложени самовољи судова и уценама свакојаких асоцијалних силеџија, са свих страна на њих насрћу 

најподмуклије зaмке и пошасти, нема породице без превремене  читуље или опаке болести, у дубокој кризи 
идентитета, у непријатељском окружењу, без икакве наде и перспективе.  

 А за то време новопечени слој транзиционих богаташа, и привилегованих,  се шепури  у луксузним колима, 

вилама, тоне у изопачености и баханалије. Виде млади око себе  ријалитие, медија која скрећу пажњу , 
``хлеба и игара``. Медија отворена за површне  спонзоруше, а затворена за .њихове тегобе.  

 Овакву еуфорију оних горе млади доживљавају као потсмех, да их он може ``преводити жедне преко  
воде``. А данашњи  млади су ипак нешто друго од обеспомоћене и обеспамећене већине која поданички 
савија кичму. Иако су ово најтежа времена која распамећују, они су ипак сачували  потребну дозу 

оштроумности.  

 Власт то није схватила како треба,  у Србији поред обеспомоћених и помирених са судбином, којима се 

може свашта причати и муљарити, постоје и оштроумни, који објективно процењују.. 

 У овој чињеници ће се одигравати  будућа судбина политичара. 

 `` Изабрани `` су на чело државе која је у развалинима, која се топи,  како би народ казао`` гробље 
неопајано``. Уместо  непримереног ликовања , циничног ``победничког`` добацивања `` пораженим 

ривалима``, нови властодршци, ако стварно желе добро овоме народу и држави, а убећен сам  да они 
упркос свега ипак и то желе,  би требали да добро размисле, да трезвено погледају око себе, уз емотивну, 

временску и просторну дистанцу,  и са ваљаном емпатијом. Уместо раздраганости , требали би да буду 
дубоко забринути, да са највећом скромношћу и понизношћу, трезвено и искрено, иступе пред народ..  

 Они ипак  схватају ко су  `` губитници``, и  како су они ``победили``, `` ко  је најбољи``ту своју `` победу`` 
би требали да посматрају промишљеније и из угла`` данајског  поклона``, а не превасходно као резултат 
личне `` генијалности``и ``умешности`` изборних манихинација  и манипулација 

 Онда би их  народ, и млади поштовали. 

 На гробљу се не  весели, не оргија.,  

 Зато их  вређају. 

  

 Вучића треба разумети, није ни њему лако,  напротив, налази се у врло деликатној и сложеној позицији, 
пуној свакојаких замки, где се зачас излети и погреши. И он има његову истину, израњављену психу у 

прошлим деценијама рововских вишестраначких битки, Хтео би он, да  Србију изведе из тунела и поведе је 
спасењу, да је уведе у Клуб просперитетних народа . 

 Да би Србија могла добити какво такво ` зелено светло`` за постепене напретке и опоравак. од ње се 
захтевају значајне концесије. Које су понекад болне, али неопходне , да се више добије него што се  изгуби.  

 А већина грађана ту затамњену област не разуме. Како дати концесије, а да их неупућени народ не 

препозна на `` погрешан `` начин, да он на следећим изборима не буде изабран? 

 Овакав крајње деликатан пројекат није лако спровести у дело. 

 Али је овде питање мере. Вучићев реформаторски тим би требао да се запита: Које су то концесије, у 
коликој мери, какве би биле последице?  Како их спровести ? 

 Да ли се олако жртвују национални интереси? Да ли су повремено понети својим себичностима?  

 Уколико не вуче праве потезе, Вучић би могао доказати да је недорастао суптилном изазову Месије који 
треба да да даје уступке, да би тако спасао народ,. Може бити оцрњен као `` издајник `` и ``кајишар`` 

 Власт ако заиста жели какво такво добро своме народу, а не само да гледа своје себичне интересе, не би 
смела себи дозволити да прекорачује овлашћења, да безочно граби привилегије, да се енормно богати, или 

да без повода кињи и  некрофилно обеспомоћава суграђане. 

 А тога има.  

 Од 1974. године до данас 2017.године поредак ме дискриминише и прогони моје блиске.Ивица Дачић је на 
велика звона огласио јануара 2000.године  саопштење Кабинета Слободана Милошевића да  је `` Томислав 

Крсмановић страни плаћеник и изадајник` `што  је био позив на линч. Што су пренела мас медија србије, 

мој деманти није објављен по забрани Александра Вучића тадашњег министра информисња..   

 Али уз напомену, руку на срце, да су ту не ради превасходно  о формалној власти, Србију уназађују 

тајкуни, мафијаши и криминалци. То је неформална власт ван званичне, огромна скаламерија која 

управља  тајно, даје неформалне директиве без знања грађана судовима, полицији, социјалним 
установама, послодавцима, криминалцима, све до гангова у квартовима..  

 Народ живећи у кошмару, не схвата о чему се ради, све то приписује званичној власти..  

  Због тајкуна званична Вучићева власт  бива обеспомоћена и губи углед. (Али, је у исто  време захваљујући пресудној подршци 

неформалне власти победила на изборима).., 

  Ови избори су били нерегуларни због више разлога:  

 1.пре свега   из простог разлога јер у држави Србији која није правна, се не могу одржати  било какви 
регуларни избори. Логично је да она свемоћна група која узурпира власт и крши правне прописе, која има 
монопол над влашћу, ће то преимућство злоупотребити да бесправним и незаконитим поступцима сачува 
власт кроз режирања наводне изборне победе  

 Нација је у дубокој кризи идентитета, избори су се одвијали на брзину, у време кризе, страха, траума, беде, 

свакојаких злоупотреба и поремећаја, обмана и лажи. Грађани су у очају, у бризи да преживе, у страху од 
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власти и мафије да би  могли да се довољно ослободе и дају глас коме желе, предизборне кампање су биле 

прекратке, са мало медија и термина за опозицију, а са много порука Вучића..  

 2.данашња позавађана и крајње крхка и слаба опозиција уопште није у стању да 
ефикасно контролише изборе.За то су потребни врло значајни кадровски ресурси, 

новац, иинфраструктура, слога опозиције, моћ, правна држава, чега нема? .Како ће опозиција  да 
контролише изборе,  када је њена судбина, и блиских,  у рукама власти,  када није у стању да истера правду 

пред пристрасним судовима, послодавцима, државним, образовним  и социјалним установама, не могу да 
сачувају своју децу од насртаја гангова, да се лече, да живе у миру.  

 У оваквим околностима фер избори су провидна и неозбиљна фарса. 

 Опозиција би прво требала да се избори да се у Србију успостави правна држава. Тек тада би се могло 
говорити о одржавању регуларних избора.Посматрајући овако, опозиција између избора искључена из 

комуницирања са народом, је требала да буде свесна да не може победити, него да искористи изборе и 

добијене термине, да првенствено искористи да народу КАЖЕ ИСТИНУ, ДА ГА ПРОБУДИ  И  
ПОДСТАКНЕ, припреми  за  наредне изборе. 

 Тога је било, али недовољно. 

 То сада уместо опозиције чини оштроумна омладина. 

 3. Медија нису била у довољној мери отворена за друге учеснике избора, доступност медијима  је била 
потпуно  неравноправна. Вучић је непрестано у мас и свим другим медијима, ЛАЖ ПОНОВЉЕНА СТО 

ПУТА ПОСТАЈЕ  ИСТИНА ( Гебелс) .Поготово у Србији изнурених и безвољних , поводљивих, а 

понајвише оних којима није нимало стало до гласања ( За кога да гласамо, сви су исти, само да се 

нафатирају, Сјаши Курта да узјаше Мурта). Ако питамо шта људи знају и мисле о појединим  Вучићевим  
``пораженим ``ривалима,, схватићемо да већина о некима од њих не зна скоро ништа, а о другима врло 

површно, јер су за њих била затворена медија. Вучићев тим који је на власти , је успешно манипулисао са 
њима доступним личним подацима о ривалима, а мало ко од политичара да данас  нема барем нало путера 

на глави, да исчепрка нешто компромитујуће из њихових биографија, да то на сва звона огласи у јавности, 
да им тако направи  репове. А опањканим није дато довољно простора за реплику, поводљива маса би 

падала  под утицај непроверених информација. У науци је познато  начело-БОЉЕ ЈЕ НЕ ЗНАТИ  НИШТА 
НЕГО ЛИ ДЕЛИМИЧНО. Полуистине  су много опасније од ноторних лажи. 

 3. за ``победника`` је гласало нешто више од четвртине  потенцијалних гласача. Вучића није изабрао 
(изиграни) народ Србије, него  једна привилегована  мањина , као и они који су заведени  обећањима, 

уценама,  дезинформисане и поводљиве незналице., којима је Вучиће тим, уз подршку неформалне власти, 
успешно манипулисао Треба знати да на изборима глас дебила вреди колико и глас генија.А онима без 

разума није тешко манипулисати. То добро  зна Вучићев тим са више деценијским изборним искуством и  

гласачком инфраструктуром ( многи су из претходне масовне гласачке масе СРС, без да су иоле променили 

политичка убеђења, се повели за `` прелетачима`` , аутоматски  прешли, и гласају за СНС.). Народ се 
повукао, три четвртине нису изашле да гласају.  

 На абстинентима је одлучена  судбина ових избора. Већина који су за опозицију, деморалисани,  нису ни 
дошли да гласају. Милитантно језгро које би гласало  за победу демократије, се осуло и повукло услед 
страха, замора, апатије, разочарење,неповерења у неретко избламирану лажима  опозицију, итд,  

 Победници`` су преварили опозицију и народ,  захваљујући моћи и медијима, су снажно 
мотивисали своје врло компактно  (цеховски, клановски, интересно) организовано  чланство, сви су изашли

 на гласање. 

 А потенцијални гласачи опозиције су постали абстиненти. 

 4. на последњим изборима проценат абстинената (оних који нису изашли да гласају) је био врло висок, око 
40 %..  Абстиненти су сегмент гласача на коме ја опозиција пала на испиту, да су они били изведени да 

гласају опозиција би победила са огромном већином. јер су скоро сви они били за опозицију, али нису 
изашли да гласају због страха, неповерења у опозицију, апатије. Коалиција на власти је витално 

мотивисала своје врло компактно  чланство, сви су изашли на гласање..  

 6. данас је у моди израз `` Узети своју судбину у своје руке``, што би подразумевало самодговорност за 
своје поступке. Са стране се чују злуради коментари: Народ је тако одлучио, изабрао је Вучића`. Ојађени 

обеспомоћени народ Србије, је слуђен и лишен способности да направи аутентичан избор. такав 
обеспомћени  народ је био лак плен `` менталних спалеолога`` ( Вучићев `` победнички `` тим, мисли да су 

генијални манипуланти!, то су спољни данајски поклони). 

 Дакле, индивидуа, или читави народи, могу бити доведени спољним  поступцима, без њихове  кривице и 

одговорности,  у стање да нису у поседу својих потенцијала да доносе `` одговорне`` поступке. Нпр. у 

случају `` прања мозга``. Наш народ  је деценијама комунистичке  душегупке, и након тога, а то је донекле 

и вековно питање,  доведен у стање обеспомоћенсти и врсте распамећености. 

 Закључак: Народ Србије не може изразити свој аутентичан избор док не оздрави, док не ојача, док не 
постане сигурнији у себе, док се не ослободи страха. Народ је од 1990 -их године очекивао од опозиције да 

га заштити од тираније. Ништа од тога, сада је још горе, а народ сматра да је опозиција све мање 
заинтересована да га штити, него да гледа себе ( СВИ СУ ИСТИ). Морају да заживе институције правне 

државе. Народ мора бити заштићен од тираније,  охрабрен и препорођен, Када му буде дат сигнал и  нада, 
да на изборима мора да победи, и да ће бити после боље, он ће гласати за праве. 
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 Документ број 511. 

  

 Aлександру Вучићу 

 Ивици Дачићу 

 Томиславу Николићу 

   

 ВАШ ПОРЕДАК  НАСТАВЉА ДА ПРОГОНИ  МОЈУ  ПОРОДИЦУ  И  МЕНЕ  ЛИЧНО-КАО У 

ВРЕМЕ СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЋА.   

 РЕШЕЊЕМ  ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ  бр..82/10 od 13.12.2012.године сам 

оглашен  жртвом прогона и насиља из политичких разлога,  вербалног деликта и злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе, све у временском периоду од 1974.године до дана изрицања решења 13.12.2012.године, и 

да сам из истих  разлога био лишаван слободе, имовине и других грађанских права. 

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

 Иако сам званично рехабилитован 2012.године, исти они који су кршили моја права до 2012 године, не само 

да одбијају да надокнаде  почињене  штете, него настављају  дискриминације и насиље. 

 1993.године сам поднео суду Захтев за накнаду штете, дакле пре 23 године, поступак још увек траје. 

Упркос Решења  Вишег суда у Београду о рехабилитацији бр.82/10 od 13.12.2012.године ,  надлежни судови  

све до Уставног и Врховног касационог суда противно Уставу ,Закону о рехабилитацији и другим 

законима , одбијају  да изрекну Републици Србији обавезу да надокнади почињену штету, при том не 

дајући било какво ваљано образложење.  

 Од 1974. године до данас 2017.године трају хапшења због ненасилних речи, посезање за психијатријом,  

казне, отимачине, заплена необјављних књига, незаконитo  отуђење  родитељског стана,  пљачке, 

физички  обрачуни, покушај убиства, увреде, клевете и претње,судски трошкови,  опструкције личног 

рачунара и необичних кварова  и свакојаких нејасних врло стресних неприлика.  

  

 Ивица Дачић је на велика звона огласио  1999.године   саопштење Кабинета Слободана Милошевића да  је 

`` Томислав Крсмановић страни плаћеник ЦИА, и изадајник``, што  је био позив на линч. Што су пренела 

мас медија Србије, мој деманти није објављен по забрани Александра Вучића тадашњег министра 

информисња. 

 Доказ: Кривична  пријава  Јавном тужиоцу града Београда од  28.1.1999.год против  Окривљених:Главни и 

одговорни уредници :РТС (I, II , III програм), ТВ Политика.ТВ Телеком. ТВ Београд, Радио Београд I и II 

програм, Радио Политика, Дневник-Нови    Сад, Танјуг, Радио 202.  због кривичних дела лажног 

информисања, необјављивања исправке и одговора на клевете. Зато што су узастопно дана 13,13 и 14 

јануара ове године пренели саопштење Владе Србије које су   прочитали Ратко  Марковић и  др.   Милан 

Бојић  .   према коме је у дужем излагању о наводном тајном документу ЦИА , речено између осталога ,да 

ЦИА финансира поједине опозиционе странке концентрисане у Савезу за промене, и организације за   

заштиту   људских   права, укључујући и Покрет за заштиту људских права, чији је Томислав Крсмановић 

председник и овлашћено лице. А све са циљем да ове организације које сачињавају издајници и страни 

плаценици, тако чинећи желе да сруше државу и да раде против националних интереса.Овако чинећи 

наведени уредници медија су починили кривична дела преношења  неистинитих информација, клевете, 

нису објавили насу ИСПРАВКУ  послату 21.1.1999 године (у прилогу)..Покрет за заштиту људских права 

никад, и ни од  кога  није добио било какву финансијску помоћ .А што се може проверити,  ја   немам 

никакву ни покретну ни непокретну имовину, имам мала  и нередовна примања. Поврх свега ја сам поштен 

човек који је свој живот посветио општој ствари, те је оваква дезинформација утолико штетнија по моје 

интересе и углед у јавности. Захтевам од Јавног тужиоца града Београда да поступи по Закону, провери 

овде нанете наводе, и кривце казни по закону’’. 

 Суд није ништа предузео по овој тужби, нити су тужиоцу медија омогућила исправку. 

 Напомињем да сам после овог саопштења доживео истински линч. 

 Што се наставља до данашњих дана. 

 Патрола  Полицијске станице  је привела  послатог насилника који ме је физички напао у четвртак 26 

новембра 2014 године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици 

Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, и то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео 

пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце:`` Не плашим се никога, не плашим се полиције, 

http://enlite.org/bela/02.doc
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убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало  рвање  по тротоару. Том приликом су га органи 

полиције  привели и извршили увид у његове личне податке.  

  11 октобра 2014.године око 18 часова, на аутобуској станици број 38, на Миљаковцу 2, на улазу у 

Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без икаквог повода са моје  стране био сам у сличним 

околностима изложен неприликама од стране поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао 

бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` ,узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим се 

полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој компјутер````.  

 По  повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула  

2016 године, затекао сам померане ствари у стану,  преметачину, о чему сам обавестио надлежне органе. 

 Од тада  је  уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, све до  

уништавања инсталација и парализе стамбених погодности, укључујући и инсталације у купатилу. У то 

време сам затекао поломљен шпорет, па сам га заменио другим, раније оштећен бојлер, електричне 

инсталације, а маја  ове године мој лични рачунар је уништен.  

 О  чему сам благовремено обавештавао полицијске органе. 

 6 септембра  2016.године сам на моју емајл адресу Books@eunet.rs, добио емајл поруку од особе која се 

представља као Стеван Стевановић, у којој стоји: Krsmanovic, the peder, stuk se . Dolazi ti crni petak, procurile ti 

klozetska šolja , Achtung feld marshal . А затим опет . Iduce nedelje ti dolazi crni petak. Tvoj racunar će da bude 

ociscen .Bices ubijen. 

 Мој син Милан ( 34 ), је млад и здрав, атлета ( био недавно запослен у стоваришту, био принуђен да обавља 

најтеже физичке пслове, појавио се брух), QI-120, добро зна енглески, од детињства има лични рачунар, 

завршио је средњу грађевинску школу, вичан је и вредан, врло је мотивисан. Живи са тешко оболелом 

мајком ( 71) . .А  нигде не може да пронађе иоле адекватније стабилно запослење. Њих двоје се злопате и 

живе у беди. 

 Без довољних средстава за живот, у окружењу које доживљава као дубоко непријатељско, где свуда 

наилази на затворена врата и саплитања, доста му је свега у њему је све пукло,. Дубоко потрешен и 

разочаран је одлучио:``Желим најхитније да одем из Србије и да се никад више не вратим. Син Милан је 

био жртва  политичке дискриминације у основној и  средњој школи, на регрутацији 1998.године, је пред 

свима прозван као издајник ( због оца борца за људска права, и мајке јеврејског порекла), на њега су 

подстицане силеџије, оборен је у нејасним околностима на улици од аутомобила, возач није уопште 

процесуиран, отиман  му је мобилни, имао је мукотрпно детињство у породици бивајући очевидац упада 

насилничке полиције, уз његову и мајчину вриску. Данас не може нигде да нађе запослење , иако је млад и 

здрав. 

 Мој брат Милић, пензионер  мукотрпног живота, слична жртва , живи у беди. Сестричина Валерија , 

сличне мрачне прошлости, супруга органа обезбеђењсу јој недавно убили криминалци, је без сталног 

запослења.Сестра Нада, Валеријина мајка ( 1936-2010), је делила судбину политички прогањане породице, 

преминула је  у крајње нељудским околностима. 

 Судови одбијају да поступе по закону, растежу или доносе неправичне поступке.  

 Доказ: Бeла књига Тужба за накнаду штете-http://enlite.org/bela/01.doc. 

 У временском периоду  од 1974 укључујући  време пре појаве компјутера,  долазило је до  учесталих 

заплена преписке,  искључења телефона, сметњи у употреби факса. А од 1998.године , од када сам  у 

поседу личног рачунара, исти они који су ме ометали да користим телекомуникације, сада су наставили да 

ме перманентно од 1998.године до данашњих дана, ометају да несметано користим мој лични  рачунар и 

интернет. 19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе. Том приликом је почињен 

духовни злочин,  нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима  Том 6, ( 2004-2016),  на којој сам радио 

неколико година, сви драгоцени подаци и фајлови, преписка..10.6.2016.године сам купио нов компјутер. 

Наставља се опструкција новог личног рачунара од дана куповине новог, нестаjу фајлови, поглавља књиге, 

например дана 17 марта, и пре тога  10 марта 2017.године, су нестали фајлови и поглавља из моје књиге 

САГА О ... ИЋИМА Том 6 ( 2004-2017.година ).. Застоји, блокаде,  кварови, ресетовања, муке трају, 

губљење времена, енергије, новца, то је несносан свакодневни стрес који  руши нормалан живот и здравље. 

 Доказ: БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА-

http://enlite.org/bela/03.doc. . 

 МУП Србије је по наредби мафијашког подземља 2.3.2000 великим камионом запленио  2.000 примерака 

либертаријанских књига америчког професора  Кена Скуланда, Саветника Председника САД и Беле 

куће, рукописе 20 мојих необјављених књига , више хиљада досијеа жалиоца , стотинак часописа домаћих 

и страних где су били публиковани  моји стручни и научни радови, целокупну врло богату личну преписку, 

mailto:Books@eunet.rs
http://enlite.org/bela/02.doc
http://enlite.org/bela/04.doc.%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
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укључујући и са појединим значајним светским личностима, државницима, шефовима држава , 

књижевницима, научницима, све до стручних књига, машина и апарата, и личних фотографија. 

 Упркос предузетих радњи и свих потребних законом предвиђених благовремених и примерених поднесака  

уз очигледне  доказе и сведочења сведока, од 2000.године до данас судски поступци трају, од Првог 

ошгтинског суда преко  Четвртог суда, ствар је стигла до Врховног суда Србије- Заплењена архива још није 

враћена.  

 Доказ: Бела књига ЗАПЛЕНА АРХИВЕ-http://enlite.org/bela/03.doc. 

 Од марта месеца 2008 године, током 2009, 2010, а учестало 2011. све до 2013.године, сам учестало био 

позиван на информативне разговоре, под претњом да ћу бити насилно хоспитализован, позивајући се на 

правно обеснажену дијагнозу Завода за ментално здавље из  1974.године и ништаво Решења судије за 

прекршаје Општина Раковица уп.бр.1613/77 од 1.9.1977.године., са усменим образложењем ``зато што 

захтева повраћај заплењене архиве, и накнаду штете, пише саопштења``. Исти они који су  ме смештали 

насилно у лудницу, и проглашавали душевним болесником од 1974.године, хапсили ме и мучили, 

осуђивали за вербална дела, `` блати у свету самоуправну Југославију, агент ЦИА``, растурали ми 

породицу, и лишавали ме моје имовине, нису заборавили њихову омразу испољавану након тога 

деценијама. Био сам позван 2 марта 2008 године од стране познаника Велизара Павловића, правника ДСС-

Демократске странке Србије, улица Париска број 13, 11.000 Београд, који ми је саопштио да је у поседовању 

факсимила Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године који ми је показао, којим је покренут 

хитан поступак да буде лишен слободе и смештен у психијатријску болницу на неодређено време, ``због 

писања саопштења и судских поднесака``, којом приликом су се позвали на фалсификован и правно 

анулиран налаз Завода за ментално здравље и ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1974 године.  ( Напомена: односи 

са полицијом су поправљени, зштитила ме је од напада криминалаца). 

 Доказ: Бела књига о полицијским прогонима-http://enlite.org/bela/04.doc- 

 Познат сам  у јавности због залагања за угрожена људска права, још од 1974 године . 

 Због чега сам жртва дугогодишњих политичких прогона, и других приказаних  злоупотреба са  здрављем, 

као  и стреса који из њих проистиче, што се све временом манифестовало као смишљена разорна aгресија, 

са циљем кажњавања, и последично, разарања здравља. 

 Да би тако дискретно, без пресуде, био уклоњен као потражилац ускраћених права и незаконито отуђене 

имовине. 

  Мени је у оваквим околностима деценијама  угрожено право на здравље гарантовано међународним 

конвенцијама, Уставом  Србије и законским прописима у Србији. 

 Доказ: Бела књига о здрављу-http://enlite.org/bela/06.doc. 

 Напомињем да сам почео људска права, из искључивог разлога да бих се бранио, а не да се бавим 

политиком, и да сам се учтиво обраћао држaвним органима да ми кажу у чему  грешим, да се исправим.. 

 Безуспешно. То је та прича о жртвеним јарцима,  мене су деценијама претварали  распамећени  

безбедњаци,( укључујући и Мирослава Мишковића),  у непостојећег непријатеља, `` пуковника ЦИА``у 

њихово приручно средство  за рад, да на мени добијају дневнице, тезге, да приказују како пролазе 

непријатељи, да ме претворе у учионицу, да на мени надолазеће недорасле асоцијалне кадрове жељне `` 

леба без мотике``,  подучавају насиљу и мржњи, некрофилији  као једином средству самоодржања, а на 

штету народа и државе.  

 На делу је политички реваншизам према мени  као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних 

појединаца из редова претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 

апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се за демократију, да 

му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот. 

 Да ме тако тихо уклоне као неугодног сведока и жалиоца.  

 Иако су они формално уз Светски поредак, у души су остали затровани мржњом према непријатељима 

њиховог, бившег  поретка. 

http://enlite.org/bela/03.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
http://enlite.org/bela/05.doc-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90
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 То је већ посао за психијатре.  

 Ови моћници све чине да ме јавно дискредитују у земљи  као `` агента ЦИА` ,а ван земље као `` Србина``. 

Да ли ме дан данас злостављају зато што сам `` агент ЦИА``. ? Или пак уображавају да су успели да ме 

лажно представе у свету као `` Србенду, сметњу светском поретку``. 

 Мене добро знају у свету, ко сам ја, лидерима  Србије су се у вези мене обраћали врло моћни западни 

политичари. 

 Уместо да услише захтеве светских моћника да испоштују моја права, они острашћено, усијаних глава, 

настављају оно што су чинили за време  Тита и Милошевића. једно им говори разум, а друго њихова 

затрована политичка бирократска индоктринација, у свести су `` мондијалисти`` а на нивоу подсвести`` 

бољшевичке непоправљиве бирократе`` 

 На делу су продужени мафијашки покушаји   да ме заваде са поретком у Србији, представљајући ме као 

некакву бунтовну и сумњиву особу, која стално ровари против власти   

 Усташки фратри су наредили затворенцима  да маљем убију у Јасеновцу на Светога Саву јануара 

1932.године рођеног брата моје мајке Вељка Поповића ( из породице православих свештеника) ,и њеног 

ујака Ранка Беатовића, ујака моје мајке, покојне Зоре Крсмановић (1913-2002),  девојачко презиме 

Поповић), из Братунца- Сребренице. Моји сродници су спашавали Јевреје од Холокауста. Усташе ( не 

Бошњаци или Хрвати као народ, они су наша браћа са којима су нас подмукло вековима  завађали, то 

покушавају и данас-Латини су старе варалице) су поклале двадесетак сродника за време  Другог светског 

рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни. Опет су страдали од крволочне каме слова U на црним 

одорама  DIVIDER ET IMPERA у Сребреници и околини. (Мене је Насер Орић хапсио у Београду крајем 1980-их 

година, и Вука Драшковића, и поново правио Сребреницу 1990-их година) . 

 Уместо да живим у миру и да уживам плодове свога труда, принуђен сам да се у овим годинама прегањам  

са истим онима који су ме  унесрећивали и моје  блиске у време претходних режима. и за време Другог 

светског рата. 

 Већина грађана Србије облепљене читуљама, агонизира у кананџама подмуклих  злочинаца који вешто 

укривају своја недела.и  окрвављена слова мржње на њиховим одорама.. 

 Да тако обеспомоћени и обеспамећени грађани  не могу да  се бране од незаконитих приватизација, 
пљачки, да им се не врати одузето, да не буду обештећени, рехабилитовани, да кривци не буду приведени 

правди или лустрирани, да вечито остане њихов STATUS QUO. 

 Што би на делу значило укидање закона, устава, морала, културе и свих цивилизацијских норми и 
повратак Србије у мрак прошлих векова. 

 То желе они који управљају луткарским позориштем званим `` транзициони богаташи``. 

 Гео-политичка мапа планете се мења, ипак долазе боља времена, српске аутентичне елите су се у извесној 

мери престрашиле и истрошиле после пада  комунизма и надоласка нових времена транзиције, санкција, 

ратова, изолације Србије и  Срба.   

 Сада се Србија буди. 

 У САД и свету се дешавају значајне промене у корист Србије. 

 Долази време истине . 

 Захтевам од вас да интервенишете да се ХИТНО  донесе правична пресуда у моме захтеву за накнаду 

штете ( Високи касациони суд , РЕВИЗИЈА, поднета преко  Вишег суда у Београду -26.12.2016 године, и 

УСТАВНА ЖАЛБА Уж 10101-2016 од 29.1.2016). чиме ћете колико толико исправити трагичне пследице 

ваших непромишљених и незаконитих поступака. 

 Моја породица живи у беди. А неки од наших прогонитеља су милионери, а један је милијардер. 

  И тиме би доказали да сте се искрено определили за ствар препорода Србије и њених грађана. 

 Док Србија не раскрсти са отровним наслеђем прошлости , не може се окренути бољој будућности. 

Документ број 512. 

-Мај 2017.године. Томислав Крсмановић: Нато  бомбе  су штетне по здравље, али нису значајан 

узрок погоршања здравља и раста  канцера.   

НА  УБРЗАНО КОПЊЕЊЕ  ЗДРАВЉА  ГРАЂАНА  СРБИЈЕ  УКАЗАНО  ЈЕ  ЈОШ ПРЕ ЧЕТИРИ  

ДЕЦЕНИЈЕ, МНОГО  ПРЕ  ЧЕРНОБИЛА  И  НАТО  БОМБИ 1999.године. 
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Копњење здравља грађана је започето у израженијој мери  још 1970-их година, много пре НАТО 

бомбардовања 1999.године, и Чернобила ( а у другим земљама ближим Чернобилу  нема  здравствених 

аномалија  интензитета као у Србији) .  

Доказ су и здравствене статистике, али их треба умети објективно проучавати и на основу њих 

закључивати уз примену научног статистичког метода уважавајући особености геометријске прогресије 

раста обољења. 

Јер она је у питању. 

Слабљење здравља се убрзава, нарочито од 1970-их година, а све брже и брже из деценију у 

деценију, са растом синергије узрочника кризе, све до данашњих дана.  

Али тај раст не иде по аритмтетичкој прогресији, него је на делу блага,  геометријска прогресија 

раста обољења. Кад се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године 

у годину: 2 па онда 3, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим 

повећањем, него по начелу: прва година рачунања 2, друга 3, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд. 

 Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, јер је , све разорнији дејство 
узрочника  који су у развоју, као и њихов  интензитет.  

 Тако се стиче заваравајући утисак раста бројке, погрешно то тумачећи коинциденцијом са 

НАТО  бомбама. 

 У прилогу два текста.1 и 2.,један из 1978 и други из 1986.године, који су докази да је још тада 

настајало узлазно убрзано разбољевање.. 

 Добро је познато да су многи на овај разорни подмукли тренд указивали још пре више деценија, 

због чега су завршавали у затворима, или у лудницама као параноичари.  

 Није се смела рећи истина.  Ми смо што смо јoш тада овај мрак обелоданили, завршавали у 

казаматима. 

 Не дозвољавамо да данас стварни,  виновници здравствене катастрофе од оних дана до данас, 

обмањују јавност и лекаре. 

  У првом тексту је допис наше неформалне организације  ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА 

САМОЗАШТИТУ  којим се обраћамо  16 октобра 1978 године, ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ 

ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ у  САРАЈЕВУ. 

  У овом допису предочавамо  да се рапидно и масовно погоршава здравље нације, указујемо  на 

узроке:  пре свега политизацију медицине супротно интересу здравља. Многи болесници који су 

оболели услед разних утицаја, или пак дискриминаторских и репресивних мера у својој средини, 

краха медицинск етике  и правне државе, не добијају адекватну помоћ од њихових лекара . (Не 

смеју да им кажу зашто су настале њихове тешкоће, или пак многи и не знају зашто имају 

здравствене  тешкоће, у таквом су стању да не умеју да им објасне, или нису свесни узрока). 

Лекари у таквим случајевима, уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не могу 

како треба да помогну болесницима. 

  

 У другом допису се обраћамо   Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu SFRJ, 1.9.1986 

godine. Predmet: LOSE ZDRAVSTVENO STANJE POLITICKIH ZATVORENIKA I BORACA ZA 

LJUDSKA PRAVA, са вр ло детаљним подацима  лошем здрављу неколико стотина борац а за 

људска праав. 

  

 1. ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ       Београд  16.октобра 1978.  

  ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 САРАЈЕВО 

   ``Медицинска професија ствара величину и борбеност  једне нације. Основи њен 

задатак је да излечи, спасе живот, отклони бол, да буде у служби човека. 

  Потребно је борити се против свега што омета медицину да испуни свој основни и 

суштински задатак. 

  Лекар пре свега мора имати своју самосталност. Мора бити  руковођен својом 

професионалном екипом, њему се не смеју наметати никаква упутства, смернице од било кога 

које га могу ометати у његовој хуманој мисији. Бирократски утицаји не смеју имати било какве 

утицаје и последице на однос «лекар» - «болесник». Наименовања, положаји, у овој професији 
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не могу бити према било ком другом критерујуми сем према стручној, научној и људској 

вредности лекара, његовим могућностима да помогне болеснику.  

  Лекар, пре свага,  мора бити руковођен  својом професионалном етиком, а тек онда 

својим личним интересима, идеолошком и социјалном припадношћу. Ако је другачије онда се 

не ради о медицини и лекару, 

  Медицина се не може  користити у друге сврхе сем да помогне болеснику и човеку. Ако 
није тако, онда то није медицина у служби човека и живота, него у служби разарања. 

  Многи болесници који су оболели услед разних утицаја, или пак дискиминаторских и 

репресивних мера у својој средини, не добијају адекватну помоћ од њихових лекара . (Не смеју 

да им кажу зашто су настале њихове тешкоће, или пак многи и не знају зашто имају здравствене  

тешкоће, у таквом су стању да не умеју да им објасне, или нису свесни узрока). Лекари у таквим 

случајевима, уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не могу како треба да 

помогну болесницима. 

  Лекари нису упознати у довољној мери са овом чињеницом и како друштвено 

окружење може утицати  на здравље људи, или ако то знају ,  не реагују из страха, или због 

личних интереса. 

  Личност човека, његово здравље, и живот, његов лични, породични и брачни живот, су 
његова неприкосновена права у једном нормалном и демократском људском друштву.  

  Уpoтреба медицине у било које сврхе, уколико нарушава ова његова  основна и 

неповредива права је негација саме себе. 

  Због оваквих појава долази до стерилизације медицине, она почиње  да бива надојена 

механистичким и практистичким духом, њен престижни  ниво опада. Медицина онда не може 

да да оно што нација од ње очекује са свим последицама које из тога проистичу. 

  Човек је људско биће, а не «људски материјал» или чак «стока» како се према 

појединцима понекад односе бирократе. 

  Уколико се ови захтеви не поштују долази између осталога и до опадања угледа 

медицине у очима грађана и губљења поверења у њу. У питању су углед медицине и земље као 

једне цивилизоване нације. 

  Основни правни и морални принципи морају бити поштовани. 

  У питању су, такође,  материјалне штете које је тешко проценити. Потребно је 

ослободити  нашу медицину свих утицаја који могу бити на штету болесника.  

  Апелује се на Четврти конгрес лекара Југлславије да покрене процесе који ће нашу 

медицину ставити у потпуности на место које јој припада, а то су слава, част и углед 

југословенске медицине у служби човека и његовог здравља.`` 

   

  2. У овом другом допису се обраћамо   Saveznom sekretarijatu za pravosudje i opstu upravu 

SFRJ, 1.9.1986 godine. Predmet: LOSE ZDRAVSTVENO STANJE POLITICKIH 

ZATVORENIKA I BORACA ZA LJUDSKA PRAVA 

 На основу  анкетирања  бивших политичких затвореника, дисидената и бораца за људска права, 
установили смо да је све препознатљивије лоше здравствено стање политичких затвореника у 

југословенским затворима, и дисидената, бораца за људска права, свих оних који се боре за 

демократизацију и поштовање закона- а налазе се на формалној слободи.  

 Представили смо даље  здравствене податке  за већи број ових особа, разуме се оне којима ми 

располажемо. Напред су дати  податци о здрављу за око 600 особа, упркос поменутих 

ограничавајућих фактора сматрамо да је дата прилично репрезентативна скала информација о 

њиховом здрављу. 

  Када се ради о здрављу политичких затвореника, таквом стању здравља у затворима доприносе 

услови и режим живота, температура у просторијама зими уме да пада и око  нуле, обавезан рад, 

неадекватна исхрана, не може се говорити о правом медицинском третману и нези, 

карактеристичан је однос према политичким затвореницима, који заслужује специјалну пажњу, 
и преиспитивање од стране надлежних, има бруталности, и разних злоупотреба, тортура и 

мучења, којима се наноси штета њиховом здрављу. 

 Политички затвореници често већ после пар година обољевају, обично озбиљно или тешко.  

              

         Они који проучавају феномен дисиденције у савременом југословенском друштву долазе 

до закључка увидом у ситуацију , да такође категорије грађана као тзв "дисиденти" "борци за 

људска права", "неподобни" "политички не-конформни", "петиционаши" (потписници 

петиција), `` судски кверуланти``, и сл. су лошијег здравља од осталих грађана  (које је такође 

лоше, са тенденцијом рапидног погоршавања). Стопе морталитета и морбидитета  су  високе.  А 
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и стопа наталитета ниска и врло висока  стопа развода, продуженог целибата и удовиштво. (То 

су проблеми који муче целу нацију). 

  Судови. бирои за притужбе и жалбе, синдикати, државни органи, и функционери којима се 

грађани жале на повреде њихових права, запажају да се и код ових сегмената становништва 

констатује да су лошијег здравља него остала укупна популација .Тако комисија Већа савеза 

синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава да многи грађани док 
траже правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице 

(Дневник, Нови Сада од 1984/08/24   године). 

 Властодршци  мисле  да се тако чинећи обрачунавају са непријатељима, да чувају власт. 

 Што је заблуда са кобним последицама. Масовност и интензитет ове тенденције разарања су 

такви,  да то води слабљењу нације, наталитета, изазивају  огромне трошкове и расипништва и 

руше економију и виталност нације,  која постаје уморна и неспособна да привређује и брани 

своје територије. 

 Обсервирајући податке о здрављу ових категорија грађана, запажа се нарочито присуство 

следећих обољења: инфаркт и срчана обољења, кардиоваскуларне болести, крвни притисак, 

дијабетис, бубрези, јетра, чир у стомаку, нервне и душевне болести, несаница, депресија, 

астенија, анемија, главобоља , повећан број туберкулозе. Има и далеко више појаве рака него ли 
код других. Региструје се драстично већа присутност саобраћајних удеса, свакојаких 

трауматизама, свакојаких других удеса, има и самоубистава, него ли код остале популације. 

 Из приложених података се сагледава да су рак и друге болести  које се стављају као последица  

НАТО  бомбардоваља 1999.године, још тада биле у јаком порасту. 

 Са растом кризе 1980-их, са распадом Југославије, са ратовим на територији бивше државе, са 

санкцијама, светским рекордом инфлације, осиромашењем, крахом правне државе и драстичном 

криминализацијом земље,  пратећим страхом и све интензивнијим стресом,  су све снажније 

деловали   узрочници надолазеће националне здравствене катастрофе, добијајући обележја 

благе, али убрзане геометријске прогресије. 

  Рат, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  су разорно 

деловали на здравље.  

 Природно је да бомбардовање лоше утиче на здравље, да није здраво, али не у толикој мери, рак 

и друге могуће корелативне болести, су почеле много раније, много пре 1999.године, о чему смо 

и ми писали још од краја 1970-их и 1980-их година., што се види из ова два приложена 

документа. 

 Тренд раста ових обољења је узлазан, много више од артитметичке прогресије, на делу је 

геометријска прогресија.  

 Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати хиљаду 

година, јер они који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта ће се овде 

дешавати кроз хиљаду година ,  и ко ће овде бити тада. 

 Занимљива појава у политичком животу Србије, која по својој контрадикторности заслужује 

посебну анализу,  је да баш прозападна гарнитура на власти понекад баца свеукупну кривицу за 
лоше здравље нације, управо на међународну заједницу. .Поједини  `` мондијалист и``, 

званичници, као  и неформална власт Србије,  јавно оптужују САД и НАТО за  бомбардовања 

1990-их , као главне кривце за енорман пораст канцера и других повезаних обољења.  

 Уместо да укажу на узрочнике, они који владају Србијом, су тако лажно и кратковидо  

пребацивали кривицу на НАТО,. 

 Да би пред народом и гласачима скинули одговорност са себе.  

 Што никако није похвално за  ове `` високоумне мондијалисте`` и за њихову проницљивост и 

поимање данaшње гео-политике). 

 Они који жела да докажу да су НАТО бомбе изазвале националну здравствену катастрофу, 

уколико научно проуче стопу пораста ових обољења из године у годину из деценије и деценију, 

узимајући у обзир својства статистичке науке када се ради о геомeтријској прогресији обољења 

и узрочника, установиће да у оваквом научном приступу, не постоји статистички значајна 
корелација између НАТО бомби и раста канцера. 

 Доказ су званичне здравствене статистике. 

 У тимове оних који проучавају овај сложен досије, поред лекара и здравствених радника, 

социолога и политиколога,  политичара и свакојаких радозналаца, и нарочито оних који свесно 

желе да погрешно процењују паушално уважавајући искључиво њихове парцијлне интересе, 

треба укључити објективне научне раднике математичаре и статистичаре.  

 А ми такве стручњаке имамо, Србија је у овој области светска велесила. 
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 Сада Србија букти у нарастајућем истинском пожару мржње према Америци и ЕУ, Србији 

свакодневно подмећу подмукло кукавичје јаје антисемитизма, да је тако гурну у амбис,то чине 

Србији и Србима они који су вековима мрзели и прогонили Јевреје, а Срби су одувек са 

Јеврејима живели у слози и љубави. 

 Ови неформални центри моћи су узрочници  мржње према Западу, зато јер је они методично 

подстичу, јер на све стране провоцирају народ и грађане, приказујући им да нису они кривци за 
њихове  невоље или трагедије , него да су то САД и ЕУ, НАТО, то чине да себе оправдају, или 

да их изазову против Запада, да их так представе као `` сметњу``, `` непријатеља Запада``.Да би 

они једини овде могли да буду продужена рука Запада. И да онда тако добију добију радне 

задатке, хонораре, да из све снаге  навале на `` непријатеље Запада``, али да тако добију 

оправдања да пљачкају и робе незаштићени народ. 

 Њима одговара изнурен  народ, међу њима је  раширена једна прећутна свест и спознаја,  

руиниран и обеспомоћен народ нам одлично одговара, јер нам се не може супротставити: ДА 

МОЖЕМО БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАМО  

НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧИМО ОНЕ КОЈИ НАС МОГУ ТУЖИТИ  ЗА НЕДЕЛА, 

ДА ОНЕМОГУЋИМО РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ,ДА 

СПРЕЧИМО СНАЖАН ОТПОР.ДА САЧУВАМО ЗАУВЕК status quo. 

 Ваљда је Америци и ЕУ стало до тога да  буду прихваћени и да међу грађанима Србије према 

њима постоји`` good will``. 

 Овакав катастрофално настао одбојан имиџ Америке и ЕУ у Србији,  је последица застаревања 

на разним попуцалим шавовима, недовољне компетенције ових неформалних сегмената моћи, 

њихове недовољне прилагођености на брзо мењајуће односе у свету, занетости баханалијама и 

оргијама у моћи и луксузу. 

 У Србији се труби да су кривци искључиво Америка, Бжежински, Јевреји Мадлен Олбрајт, 

Сорош, Ротшилд, банкари, итд.  

 Чиме се узрујаној Србији у кризи идентитета подмукло подмеће кукавичје јаје анисемитизма.  

Србији која је одувек са овим владарским народом живела у слози `` још од Римских времена, `` 

како је казао недавно Натанијаху. Подмукли желе да је тако лише подршке, да се са њом могу 
лако обрачунавати. 

  Поводом подизања спомен плоче у центру Приштине жртвама Холокауста,  су се огласили 

представици Јевреја протераних са Косова. Нисим  Комфорти, протеран са Косова 1999.године у 

Израел, каже  да су  Јевреји на Косову у свим ратовима били пљачкани и убијани.1999. године 

припадници тзв. Ослободилачке  војске Косова су учествовали у протеривању Јевреја из 

Приштине .Према сведочењу Јевреја који су преживели Холокауст име Џафера Деве 

поистовећивало се са Хитлером. Такође, занемарује се улога Скендербег дивизије која је била 

састављена од Албанаца,која је учествовала у хапшењу Јевреја из Приштине и помагање 

снагама нацистичке Немачке у њиховој депортацији и убиствима. Дакле Албанци на Косову су 

активно учествовали и помагали окупаторске силе најпре Италијане а потом и Немце у 

Холокаусту над Јеврејима а занемарује се прича о неалбанцима и Србима који су спашавали 

Јевреје на Косову  

   

            

 Албанци, и не само они,  ојађеној Србији на превару подмећу кукавичје јаје 

антисемитизма. Да тако Србију изолују, да је  гурну у амбис, да је лише подршке 

моћног јеврејског народа са којим су Срби кроз историју увек имали односе 

уважавања и пријатељства. 

 Да Србе тако лише заштите, да их могу некажњено робити и пљачкати.  

 А себе желе да представе као народ који воли Јевреје, што не потврђују чињенице и 

историја. .  

 Обмана о НАТО бомбама доприносе и извори из Рима, према њима, италијански војници који су 

били изложени Нато бомбама 1990-их година на  ратиштима на Косову, често умирали од рака.  

 И ово је доказ да хушкање Срба против Америке и Јевреја, гурање у изолацију, долази и отуда. 

  А за то време здравље је многима неповратно назадовало. 

  

 

  Документ број 513. 

Обратио сам се 17 маја надлежним државним органима.  Томислав Крсмановић. НАДЛЕЖНИМ  

ДРЖАВНИМ  ОРГАНИМА. 
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 ЈАВНОСТИ. 

   

 Мерил Грегориан, најбољи студент и доктор политичких наука -жртва политичке 

дискриминације и прогона. 

 Доктор Мерил Грегориан ( 37) , интелектуалка високих достигнућа у образовању и науци,  

полиглота, изузетно отресита и способна жена, је упркос њених највиших квалификација и 

завидних личних способности и разноликих стручности,  суровом политичком 

дискриминацијом  и прогонима онемогућена да пронађе било какво запослење, остављена је без 

прихода, без стана, на улици, у свакодневној јагми за преживљавање и спас себе и своје двоје  

деце. 

 Њој се свете поједине државне безбедоносне агенције ( чији идентитет засада нема намеру да 

износи  у јавност) , зато што  је одбила да са њеним разведеним мужом ( страним 

држављанином) са њима сарађује, да путује и борави у појединим азијским и афричким 

земљама, и да тамо за њих обавља обавештајне задатке и прикупља податке. Она је се замерила 

и њеним ангажманом против корупције у Србији и у правосуђу Србије, и против незаконитих 

пост упака органа правосуђа. Њена докторска дисертација јавно одбрањена дана 17. маја 2016. 

године на Факултету политичких наука у Београду ( са највишом оценом)  ``Улога правосудног 

система Републике Србије у борби против корупције",.је плод њеног деценијског истраживања 

корупције у правосуђу. 

  

  Колико је доктор Грегориан изузетно стручна и способна особа се види из даљих података о 

њој: 

 -.дипломирала је Филолошки факултет у Београду (3 године) -смер оријенталистике, ( са 

десеткама) Факултет политичких наука у Београду- 3 године студије политикологије,  завршила 

2 године последипломске академске студије на државном Факултету политичких наука у 

Београду,  са просеком 9.44 .Завршила 3 године докторске студије по Болоњи, на државном 

Факултету политичких наука у Београду, на одсеку Политикологије, Докторска дисертација 

јавно одбрањена дана 17. маја 2016. године на Факултету политичких наука у Београду  ``Улога 

правосудног система Републике Србије у борби против корупције". 

  -аутор неколико запажених књига: Корупција у правосуђу Републике Србије ",, Чигоја 

штампа "; Београд; 2014,.Вахабизам као интерпретација ", Ласер штампа, Београд; 

 Спољна политика и дипломатија Исламске Републике Ирана "; Ласер штампа; Београд;  

Улога правосуђа, политичких субјеката и органа унутрашњих послова Републике Србије у 

борби против корупције "; Ласер штампа, Београд; 2014 .  

 -приказала јавности своје ставове у научним часописима ,, Религија и толеранција `` Република 

", Социолошки преглед ", и другим.  

 

 

 -Поред објављених научних чланака и књига превела философско дело познатог иранског  

аутора Мортезее Мотахарија, Фетрат "(Природа и бит човека"; 1997., извршила комплетну 

коректуру и лектуру текста.Превела философско дело иранског аутора Мохсена Гераатља под 

називом ,, Трачак тајни намаза "; Ирански културни центар; Београд; 1998.,  

 -полиглота је, говори шест страних језика 

   

 - упркос забрана и опструкција на сваком кораку, није се либила да изналази и прихвати сваки 

посао, који би јој био доступан, па и оне мануелне, да би тако преживела и опскрбила своју 

децу, Стекла је широку лепезу искуства и стручности у разноразним областима: од послова 

секретаријата, продаје и комерцијале, превођења, лектура, корекција, чувања деце, одржавања 

станова, давања часова, врло је стручна у раду на личном  рачунару и телекомуникацијама, у 

опхођењу са људима. као спикер на ТВ, научна истраживања, и друго.   
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 Reference: професори Факултета политичких наука у Београду  др. Зоран Стојиљковић, 

др.Радомир Милашиновић, др. Дејан Миленковић dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs,, др. Снежане 

Ђорђевић, др. Драган Симеуновић, др. Мирољуб Јевтић, др. Милан Милошевски,  др. Иван 

Радисављевић, др. Раде Вељановски, др. Небојша Владисављевић. 

   

 Упркос  оваквих највиших стручности, она на сваком кораку наилази на сметње, саплитања, 

претње, долазе интервенције послодавцима, судовима, социјалним установама, државним 

органима. Она је изложена линчу, осуди на смрт без пуцња, дуги низ година прогоњена као 

звер, немилосрдни загрижени и осветољубиви прогонитељи желе да јадну жену униште, и њену 

децу.  

   

 У оваквим околностима невиђене хајке, успели су да поремете њене односе  са часним и 

поштеним родитељима, са мајком  госпођом Катарином и оцом господином Михајлом, и са 

њеним бившим супругом заслужним грађанином његове велике земље, са Центром за социјални 

рад  Звездара, са појединим судовима.. 

   

 Одговорност за њен живот, и за тренутачну, или све убрзанију  смрт  која може наступити услед 

незамисливог стреса и злостављања , изгладњивања,  страха , њено здравље је озбиљно на 

рушено, и све убрзаније копни- сносе они који је прогоне. 

   

 Захтевамо  од надлежних државних безбедоносних агенција, којима ће ово саопштење бити 

достављено, да се заложе да се хајка над њом  ОДМАХ  ОБУСТАВИ, да јој помогну да ШТО 

ПРЕ НАЂЕ ПОСАО, приходе, да може да се лечи и брине о својој деци, да спасе своје врло 

озбиљно угрожено  здравље и свој живот. 

   

 Др. Мерил Грегориан, врло разумна особа, нема никакву намеру да се свети починиоцима 

гнусних злодела према њој, нити да им нашкоди на било кој начин, или да у јавност износи 

податке. 

   

 Једино што жели је да они према њој поступе људски, да поправе што се може поправити, да јој 

помогну да нађе посао, да има приходе, да може да преживи,  и њена деца. 

   

 Спремна је да се сретне са њима и да изнађу решење. 

   

 У нади да ће тако бити 

   

  Документ број 514. 

  

 22 мај 2017.године. Томислав Крсмановић.                                                                                             

 ЗАШТИТНИКУ  ГРАЂАНА 

 Предмет: ПОШТА  СРБИЈЕ  ОДБИЈА  ДА  МИ  ИСПОРУЧИ  ПОШИЉКУ СА  ЧЕКОМ  БЕЛГИЈСКЕ  ПЕНЗИЈЕ.  

 Поштовани, 

 Сваког месеца, око 1 у месецу , добијам од поштара Раковица  коверат са чеком пензије из 

Брисела, Белгија,  преко банке у Немачкој, у коверту  горњи леви угао стоји VIA AIR MAIL , 

PAR AVION , са десне стране горњи угао пише ROYAL MAIL postage paid GB  ХК 7644. Испод 

тога имају нејасни жућкасто наранџасти знаци ( вероватно својствени врсти таквих 

специфичних пошиљки)    

 Пошиљка још није стигла, (ни до данашањег дана,). Услед чега још   нисам плат ио рачуне 

којима ис тиче рок. 

mailto:dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs
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 Дана  14 маја ове године, време: 2017/12/04 01:21:36 ПМ, сам се са мoје емаил адресе 

Books@unet.rs, се обратио надлежној служби Поште Србије захтевом да се истражи шта се 

десило са поштанским писмом са чеком моје пензије из Белгије. 

 Мој приговор је примљен под бројем: 31048. 

 Задужени  сарадник Поште који је примио мој захтев, није поступио професионално, и направио 

је озбиљне пропусте,уместо да иницира истрагу где се затурио чек, то није учинио.. 

 Он ми је саопштио у неколико наврата,. у одговор на мој учтив захтев: 

 Одговор Поште Србије:  поводом Вашег поновног обраћања, подсећамо Вас да је предметна 

пошиљка како сами кажете, обична. Уколико Вам из Брисела тврде да су је послали за Београд, 

требало би да то и докажу неким аргументом.  У сваком случају, на полеђини пошиљке пише, 

како сами наводите, следеће: „If undelivered returne to PO BOX 261,BOURNEMOUTH, BH7 

United Kingdom―, што у преводу значи да се пошиљка, уколико се не уручи, врати 

пошиљаоцу.   Предлажемо Вам да у пословној банци у којој и иначе подижете пензију по 

основу поште из Белгије, проверите има ли начина да Вам се исплати овај износ. Наиме, 

финансијске институције, по правилу, не шаљу новчане документе обичном (нерегистрованом) 

поштом. Овај вид комуникације служи само као информација кориснику пензије, тј. Вама да су 

средства за Вас приспела у банку. 

 Мој одговор: Брисел не тврди да је пошиљку послао за Београд, него да је износ проследио 

страној банци , и то 18 априла ове године, што се види на њиховом сајту www.mypension.be. У 
коверту који шаље страна банка  је чек, није само вид информације, када тај чек добијем идем у 

банку Интеса да подигнем износ од 80 евра, банка Интеса може уплатити износ само на основу 

поднетог чека кога нема .Ваша тврдња да стоји: „If undelivered returne to PO BOX 

261,BOURNEMOUTH, BH7 United Kingdom, није основана , јер није враћена пошиљаоцу јер је 

негде затурена у архивама Поште Србија.. У неколико наврата досада Пошта Србије ми  је 

неблаговремено испоручивала чек са белгијском пензијом  на моју адресу, тек на на моју 

упорну  рекламацију би истражила и пронашла ту пошиљку.То знају људи из Поште 

Раковица, тога је било неколико пута. Изволите УРГЕНТНО предузети истраживања да се та 

пошиљка пронађе. У нади да нећемо бити у позицији да предузмемо мере. И да ћете Ви 

најхитније предузети кораке да исту пронађете и доставите је на моју адресу, мени лично. 

 Одговор Поште Србије:  С обзиром да је у питању нерегистрована писмоносна пошиљка, 

сложићете се да је у оваквим случајевима врло тешко утврдити  где, када и због чега иста није 

уручена примаоцу. Наиме, пошиљке предате на овај начин, нигде у свету па ни у Републици 

Србији није могуће пратити кроз токове преноса с обзиром да се не евидентирају кроз 

манипулативне исправе, што никако не значи да се са овим пошиљкама поступа са мање пажње 

и одговорности у односу на регистроване пошиљке.Такође, желимо да Вас обавестимо да у 

поштанским токовима, свакодневно циркулише стотине хиљада пошиљака и није могуће 

утврдити да ли је нерегистрована пошиљка уопште послата (а самим тим ни да ли је приспела у 

Србију), будући да је једини, тзв. доказ да је пошиљка послата, потврда о пријему пошиљке, која 

се издаје само за регистроване пошиљке. 

 С тим у вези, препоручујемо Вам да пошиљалац убудуће, приликом слања било које врсте 

пошиљке, потражи савет од поштанског радника о најпогоднијој врсти пошиљке, у односу на 

садржину коју шаље. Садржину пошиљке, која по својој природи, значају и стварној вредности, 

има посебан значај за пошиљаоца (и примаоца), упутније је послати у регистрованој поштанској 

пошиљци. Регистрована пошиљка се, за разлику од нерегистроване, евидентира и прати у 

токовима преноса. Свакако, Сви поштански оператори, имају одговорност и обавезу да било 

коју врсту пошиљке уручи квалитетно у сваком погледу, али определивши се за регистровану 

поштанску пошиљку, поготово када је у питању слање значајне садржине, пошиљалац 

обезбеђује додатна права и могућности, у случају евентуалних мањкавости квалитета услуге, 

као што су губитак, оштећење или кашњење са уручењем пошиљке.  

 Мој одговор: Брисел шаље пензију на исти начин као мени у све земље света, и такве 
неприлике није нигде сусрео до сада. Откуд Србија ``бела врана``? Пошта Србије је досада у 

више наврата тако поступала, може се обична пошиљка једном загубити, али ако се то 

дешава често, више пута, то је знак нечега много озбиљнијег. Сасвим оправдано могу 

закључити да то неко намерно зауставља. У ЕУ се не улази таквим поступцима. Нама су се 

mailto:Books@unet.rs
http://www.mypension.be/
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жалили на Пошту Србије, а у нашој архиви постоје многе жалбе још од времена Милошевића до 

данас. Узимајући у обзир ове чињенице захтевам од вас да ОДМАХ потражите и пошаљете 

чек на моју адресу, као што сте чинили досада, јер неко у Пошти Србије зна где је чек. 

 Добио сам крајњи одговор од Поште Србије: У вези Вашег поновног обраћања путем контакт 

форме на корпоративном сајту Предузећа, обавештавамо Вас да смо Вам у претходним 

одговорима пружили све информације везане за статус нерегистрованих пошиљка у 
међународном поштанском саобраћају. 

 Мој одговор Пошти: Уместо да буду предузете истражне радње да се пошиљка пронађе као 

што је то било у неколико наврата раније, јер је пошиљка на крају ипак негде била пронађена, 

контакт 4 кобно и непримерено завршава, без да је то предузето -не можете добити вашу 

пензију. 

 Ја сам сиромашан човек, издржавам породицу, та скромнна белгијска пензија нам омогућава да 

преживимо и плаћамо  рачуне. Учтиво Вам се обраћам захтевом ДА НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ 

ПОШТЕ СРБИЈЕ , ПОСТУПЕ ПО ПРОПИСИМА И ДА СПРОВЕДУ ИСТРАГУ ГДЕ ЈЕ 

ПОШИЉКА ЗАТУРЕНА, КАО ШТО СУ ЧИНИЛЕ РАНИЈЕ И ПОШИЉКУ СУ НА 

КРАЈУ ПРОНАШЛИ. 

 Изволите пронаћи_ХИТНО и доставити. Напомињем да је тога било у неколико наврата и 

раније у 2014.години, на крају после мало упорнијих претраживања ваши сарадници би 

пронашли негде затурена писма.  

 На делу је флагрантно кршење интерних прописа  Поште Србије , и позитивних законских 

прописа., јер није СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ПИСМО.  

 Молим Заштитнка грађана да ХИТНО реагује , и захтева од Поште Србије да поступи по 

закону ДА СПРОВЕДЕ ИСТРАГУ ГДЕ СЕ ПИСМО НАЛАЗИ, као што је раније чинила, и 

ПР ОНАЂЕ ПИСМО. 

 Молим за примерену хитну интервенцију, јер услед неплаћања рачуна,  прети прекид услуга 

релевантних јавних сервиса. 

 с`поштовањем 

 Томислав Крсмановић 

  

 Документ број 515. 

26 мај 2017.године. Томислав Крсмановић,УБИСТВО  БЕЗ  СУДСКЕ  ПРЕСУДЕ. 

 Поредак убрзава уништавање. 

 Водим борбу на живот и смрт.  

 Обавештавам јавност и надлежне државне органе  да сам изложен ИСТИНСКОМ ЛИНЧУ, као и 

моји најближи сродници, што се тиче личне безбедности и имовинске сигурности, 

свакодневним  претњама, провокацијама, и застрашивањима. 

 Што поприма одличја вишегодишње несносне и по здравље разорне тортуре. 

 А што се састоји: 

 -већ 23 годину водим судски спор за накнаду штете,упркос Решењу Вишег суда у Београду из 

2012. године, којим сам  рехабилитован као жртва вербалног деликта и злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе са  правом на накнаду штете, судови одбијају да ме обештете. 

 -BELA KNJIGA TUŢBA ZA NAKNADU ŠTETE -http://enlite.org/bela/01.doc- 

 -BELA KNJIGA REHABILITACIJA -http://enlite.org/bela/02.doc- 

  -22 другог Априла2000 године органи полиције су запленили моју личну и страначку 

 архиву..Отето још није враћено. 

 -BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE http://enlite.org/bela/03.doc-BELA  

  Полицијска управа града Београда је учестало покушавала од 2008 

до 2013 године, да ме насилно спроведе на неограничено време 

у психијатријску установу затвореног типа, `` зато што тражи 

обештећење и узнемирава јавност`` 

 -BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA-http://enlite.org/bela/04.doc-BELA  

http://enlite.org/bela/01.doc-BELA
http://enlite.org/bela/02.doc-BELA
http://enlite.org/bela/03.doc-BELA
http://enlite.org/bela/05.doc-BELA
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 Изложен сам перманентним, свакодневним, врло стресним и 

узнемиравајућим крајње дрским опструкцијама у раду на моме личном 

рачунару.  

 -БЕЛА КЊИГА О СМЕТЊАМА У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА-

http://enlite.org/bela/03.doc. 

 На делу су  методично дуготрајно замарање, производња страха и стреса, финансијско 

исцрпљивање, узимање времена и енергије.Свако ко познаје овакве злоупотребе, 

врло добро му је познато да ако трају дуги низ година, да проузрокују 

перманетан и по здравље разоран стрес. Починиоци у кратким 

интервалима нагло интензивирају атаке, и акумулиурају стресове и 

последице злоупотреба са здрављем, и отворено ме питају: Кад ћеш да 

умреш?  

 BELA KNJIGA O ZDRAVLJU -http://enlite.org/bela/06.doc  

  Од 1974. године до данас 2017.године трају хапшења због ненасилних речи, посезање 

 за психијатријом,  казне, отимачине,заплена необјављених књига, незаконитo  отуђење  

родитељског стана,  пљачке, физички  обрачуни, покушај 

 убиства, увреде, клевете и претње, судски трошкови,  опструкције личног рачунара и необичних 

кварова  и свакојаких нејасних врло стресних 

 неприлика.  

 Ивица Дачић је на велика звона огласио  1999.године саопштење Кабинета Слободана 

Милошевића да  је `` Томислав Крсмановић страни плаћеник ЦИА, и изадајник``, што  је био 

позив на линч. Што су пренела мас медија Србије, мој деманти није објављен по забрани 

Александра Вучића тадашњег министра информисња. 

 Напомињем да сам после овог саопштења доживео истински линч. 

 Што се наставља до данашњих дана. 

 Патрола  Полицијске станице  је привела  послатог насилника који ме је физички напао у 

четвртак 26 новембра 2014 године, око 18 часова и 30 минута, у улици Станка Пауновића 39 А, 

на Миљаковцу 1, и то без икаквог повода са моје стране,  11 октобра 2014.године око 18 часова, 

на аутобуској станици број 38, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј 

улици, без икаквог повода са моје  стране био сам у сличним околностима изложен неприликама 

од стране поодраслог дечака, који ми је претио убиством. 

 19 маја 2016.године је мој лични рачунар стављен ван употребе. Том приликом је почињен 

духовни злочин,  нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима  Том 6, ( 2004-2016),  на којој 

сам радио неколико година, сви драгоцени подаци и фајлови, преписка..10.6.2016.године сам 

купио нов компјутер. Наставља се опструкција новог личног рачунара од дана куповине новог 

до данас.,  

 По  повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула  

2016 године, затекао сам померане ствари у стану,  преметачину, о чему сам обавестио 

надлежне органе. Од тада  је  уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, 

све до уништавања инсталација и парализе стамбених погодности, укључујући и инсталације у 

купатилу. У то време сам затекао поломљен шпорет, па сам га заменио другим, раније оштећен 

бојлер, електричне инсталације, а маја  ове године мој лични рачунар је уништен.  

 О  чему сам благовремено обавештавао полицијске органе. 

 6 септембра  2016.године сам на моју емајл адресу Books@eunet.rs, добио емајл поруку од особе 

која се представља као Стеван Стевановић, у којој стоји:претња смрћу.  

 У аутобусу 49 ми је у пар наврата за време викенда 6 и 7 маја ове године од непознате особе 

упућена претња-Готов си, како ти је здравље? 

 Када сам се 10  маја око 10 часова и 30 минута вратио у стан на адреси Станка Пауновића 70, 

стан број 3, затекао сам у купатилу хаварију, и малу поплаву. Неко је у моме отстуству извукао 

цев, и пустио воду. 

http://enlite.org/bela/04.doc
http://enlite.org/bela/06.doc
mailto:Books@eunet.rs
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 Оваквих улазака у стан је било и раније.Невоља је највише у томе, што онима који то чине стоји 

на располагању храна. Након претњи у аутобусу за време викенда , наступиле су озбиљни 

здравствени поремећаји, који трају.  

 У рат широких размера се укључује и Пошта Србије, одбија већ 24 дана да ми уручи чек са 

белгијском пензијом,( Нада Петровић, в.д.директор Поште Србије)  Телеком 23 маја искључује 

телефон због неплаћеног р ачуна( не могу да платим јер нисам добио пензију), ЕУНЕТ АДСЛ 

ми два пута наплаћује рачун за њихове услуге за Фебруар ове године., Телеком је преувеличавао  

рачун за телефон, ЕПС за струју. 

 Обавештавам  јавност да починиоци покушавају да ме убрзано униште. Под свакодневном сам 

опсадом.  

 Што је  упорна и методична стратегија изнуривања, рушења здравља, покушај подмукле, 

дискретне, физичке ликвидације, без пуцња. Поготову то је очигледно ако се знају моје године ( 

80 ). 

 Решењем о рехабилитацији Вишег суда у Београду .рех.бр. 82/10 од 13.12.2012.године,  сам 

оглашен као жртва вербалног деликта и злоупотребе психијатрије, и по здравље континуелних 

врло опасних  медицинских и фармацеутских злоупотреба, од 1974.године, до дана Решења о 

рехабилитацији 2012. године.   

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

и какве су његове погубне последице по организам. 

 Зато то и чине. 

  Стрес је данас у Србији подмукли разбојник-убојица, удружен са другим подмуклим 

починиоцима,је невидљиви масовни убица. 

 Стрес је Србију облепио читуљама. Смањује је из дана у дан. 

 То ми се чини зато што захтевам : обештећење за претрпљене 

деценијске прогоне од 1974 године ; зато што сам поднео захтев за 

рехабилитацију; водим поступак за повраћај одузете архиве, и 

заплењене имовине оцу моје мајке покојном Василију Поповићу, вредну 

неколико милиона евра; иступам у јавности против свих оних који крше 

моја права и закон, и делају против интереса државе и њених грађана. 

  Да будем отворен: овако је са већином грађана Србије. У Србији одјекују канонаде нечујних 

масовних егзекуција 

  Србија нестаје. 

  ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ,А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ. 

  Грађани Србије су тако подмукло онеспособљени да се бране од пљачкаша,  да привређују, и 

да се расплођавају. 

  Побеђени су без објаве рата. 

  Терористи се правдају да им је то ``наређено споља``. Што је нетачно. Зашто се онда 
изживљавају, злостављају, и енормно богате? Једва чекају повод да наводно `` бране светски  

поредак``. А у  

 ствари су деликвенти који хоће хлеба без мотике.   

  Не само да се не може добити судска заштита, нема се право на жалбу и критику, ови кукавни 

слабићи ( извитиоперене шоње-психопате) очекују да им се апалаудира што киње и уништавају 

народ. Они су  укинули устав, законе, морал, културу, цивилизацију, вратили су Србију у мрак 

робовласништва. 

   

 Одговорност за моје здравље сносе наведени починиоци, многи 

су преминули превремено, али још има ратоборних и острашћених 

самоубица појединаца, иако су махом оболели. 

 Ко није у стању да логички размишља и уважава очигледне аргументе, 

губи битку. Наши заштитници им кажу:``Што код паметног постигне 

разум, код будале постигну батине``..  
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 И ми имамо право да се удружимо-JOIN INSTEAD TO OPPOSE. Што смо и 

учинили. Нека то знају `` недодирљиви``, када могу они `` да се удруже``, то можемо и ми. 

Климају им се фараонске ст олице.. 

  

Имамо право на самоодбрану. Имамо заштиту.  

Документ број 516.  

Дејство НАТО бомби на канцер. 

Да би се прецизно научно установило да ли постоји статистички значајна корелација између бачених 

бомби 1999.године и раста тренда обољења. 

Доказ су званичне здравствене статистике. 

Не негирам штетност бомби НАТО, само тврдим да су обољења и рак епидемијских размера снажно 

кренули много пре НАТО бомбардовања 1999.године.  

Нисам никакав НАТО и САД  лобиста нити  адвокат, ја сам објективиста, и патриота, залажем се за 

објективно процењивање, у интересу општег добра.. 

У науци важи правило: БОЉЕ ЈЕ НЕ ЗНАТИ НИШТА. НЕГО ДЕЛИМИЧНО.   

Испитивање утицаја НАТО  бомби на здравље није само медицински феномен, него захтева 

интердисциплинаран приступ. Суштина у истраживању је  да се примени научни метод:  а то значи: 

објективност, свеукупност и  континуитет.  

На делу је деценијска геометријска прогресија раста обољења још пре 1999.године,  проузрокована све 

снажнијим и убрзанијим дејством, у даљем тексту  поменутих узрочника.  Раст бројке болести, 

морбидитета и морталитета,у Србији, у овом временском периоду.  се није кретао по аритметичкој 
прогресији, него је на делу блага,  геометријска прогресија раста обољења. Кад се ради о аритметичкој 

прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у годину: 2 па онда 3, па .6, итд. Геометријска 

прогресија се не одликује сваке године истим повећањем, него по начелу: прва година рачунања 2, друга 

3, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд. 

Тако се стиче утисак раста бројке, то тумачећи искључиво  коинциденцијом са НАТО  бомбама. 

Колико су НАТО бомбе деловале на раст обољења, чињенично стање се може утврдити анализом тренда 

раста обољења петнаестак  година пре 1999.године, у поређењу са прогресијом  обољења од 1999.године 

до данас.  

Да би се прецизно научно установило да ли постоји статистички значајна корелација између бачених 

бомби 1999.године и раста тренда обољења. 

Доказ су званичне здравствене статистике. 

У тимове оних који проучавају овај сложен досије, поред лекара и здравствених радника, социолога и 

политиколога,  политичара и свакојаких радозналаца, и нарочито оних који свесно желе да погрешно 

процењују паушално уважавајући искључиво њихове парцијaлне интересе, треба укључити објективне 

научне раднике математичаре и статистичаре.  

Верујем да таквих има, али да ли ће они бити изабрани да то учине?  

Погледајте анкете јавног мнења, то није често научна истина него пропаганда лажи.  
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Такође поставља се и питање тачности мишљења о интензитету штетности бомбардовања 1999.године. 

Научна истина је једна. Ако је примењен научни метод, сви истраживачи морају доћи до истога налаза. 

А тако није, има разлика у тумачењима. Једни кажу једно а  други супротно. 

Значи досада у једној оваквој процени није примењен научни метод. 

Свести  националну здравствену катастрофу започету у комунизму, појачавану од 1970-их, кроз 1980-и 

све погоршаванију до данашњих дана, интензивирану и убрзавану под дејством синергије врло бројних 

и сложених узрочника-на  НАТО бомбардовње  март-јуни 1999.-године, је не само ненаучно, него је 

крајње неморално.  

Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, и пре 1999.године, јер је , деловало  све 
разорније дејство узрочника  који су у развоју, као и њихов  интензитет. Са растом кризе 1980-их, са 

распадом Југославије, са ратовим на територији бивше државе, са санкцијама, светским рекордом 

инфлације, осиромашењем, крахом правне државе и драстичном криминализацијом земље,  пратећим 

страхом и све интензивнијим стресом,  су све снажније деловали   узрочници надолазеће националне 

здравствене катастрофе, добијајући обележја благе, али убрзане геометријске прогресије.  

 Рат, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка транзиција,  су разорно деловали на 

здравље.  

Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење здравља исказано све 

већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко познато, погледајте здравствене 

статистике, алармантне извештаје  разних медицинских комора, удружења, НВО, појединаца,  храбрих 

лекара, прелистајте новине,  чујте народ.  

Пронађите негде лист Дневник, Нови Сада од 1984/08/24, године, према коме Комисија Већа савеза 

синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава да многи грађани док траже 

правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице .. 

Нико не негира да су НАТО бомбе врло штетне по здравље.  

Али постоје чињенице да су описане здравствене аномалије биле врло изражене и настајале много пре 

тога.  

Сада кулминирају, стиче се утисак да су последица НАТО бомби 1999.године. 

А откуд онда енормни раст болештина пре 1999.године?. Тада није било бомбардовања?  

Не дозвољавамо да данас стварни виновници здравствене катастрофе од оних дана до данас, обмањују 

јавност и лекаре.  

Виновници,  желе по сваку цену да прикрију своју одговорност пред успаниченим народом Србије.  

Зна се који су узроци катаклизме националног здравља, ко их је произвео, како и зашто, и ко је 

обеспомоћио народ да лако сачува STATUS QUO, и како  се ућарио  транзицијом, и ко је кривац. 

Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати хиљаду година, јер они 

који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта ће се овде дешавати кроз хиљаду година 

,  и ко ће овде бити тада. Према изјави А. Вучића и других државника, у Србију долазе све више 

странци, и Американци, њих ће бити све више. Нова Америчка амбасада је саграђена у 
најбомбардованијем делу Београда, у блиској  ваздушној дистанци са брдом Стражевица, 

најбомбардованијм делом Београда, Полицијском академијом, Болницом  Драгиша Мишовић. 

На Косово је бачено далеко више НАТО бомби него ли на Србију.? 

 Документ број 517. 
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 -Септембар 2017.године. Томислав Крсмановић: ГАЛОПИРАЈУЋИ УЗЛАЗНИ ТРЕНД 

КАНЦЕРА ЈЕ ПОЧЕО ДА БУКТИ  МНОГО  ПРЕ  НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999.године. 

 Обмана становника Србије- стварни виновници желе да скину одговорност са себе,   шире 

дефетизам, застрашују и прете им да ће због бомби обољевати још хиљаду година. 

 У Србији се ствара врло мучна атмосфера и шири паничан страх, из различитих извора из земље 

и споља, умножавају се тврдње да је тло у бившој СР Југославији због бомбардовања са 

осиромашеним уранијумом  трајно загађено отровним материјама следећих хиљаду година, 

Тврде да ће наредне генерације које живе на бомбардованом тлу, патити од канцерогених 

обољења, леукемије, да ће бити повећан број спонтаних побачаја и деформитета новорођенчади 

..Према овим изворима више токсичног радио-активног материјала је бачено на Србију него ли 

на Хирошиму.  

 Овакви закључци нису засновани на објективној и свеобухватној процени заснованој на 

примени научног метода.  

 Број раста оболелих од канцера је био енорман из године у годину и пре 1999.године, јер је  

деловало  све разорније дејство узрочника  који су у развоју. Са растом кризе 1980-их, са 

распадом Југославије, са ратовимa на територији бивше државе, са санкцијама, светским 

рекордом инфлације, осиромашењем, крахом правне државе и драстичном криминализацијом 

земље, због злоупотреба у здравству и медицини и са националним здрављем, са пратећим 

страхом и све интензивнијим стресом,  су све снажније деловали узрочници надолазеће 

националне здравствене катастрофе, добијајући обележја благе, али убрзане геометријске 

прогресије. Рат, бомбардовање, санкције, разарања, али  понајвише неправична и пљачкашка 

транзиција, и све оно што она носи, су разорно деловали на здравље.  

 Докази: Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење здравља 

исказано све већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко познато, 

погледајте здравствене статистике, алармантне извештаје  разних медицинских комора, 

удружења, НВО, појединаца,  храбрих лекара, прелистајте новине,  чујте народ. Пронађите 

негде лист Дневник, Нови Сада од 1984/08/24, године, према коме Комисија Већа савеза 

синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава да многи грађани док 

траже правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице. 

 Ако пажљиво проучите здравље извесног броја ваших блиских, сродника пријатеља, 

,познаника,суседа,открићете визију истинске некрофилије, која је започета пре 1999.годионе. 

 Нико не негира да су НАТО бомбе врло штетне по здравље. Срби су сасвим оправдано огорчени 

на НАТО због бомбардовања 1999.године. Они имају право да истакну штете и да траже 

накнаду, да добију подршку да се уклоне радио-активни  материјали, јер је то могуће, да буду 

обештећени. 

 Нисам никакав НАТО и САД  лобиста нити  адвокат, ја сам објективиста, и патриота, залажем 

се за објективно процењивање, у интересу општег добра.   

 У мојим књигама и извештајима који се налазе у Архиву САНУ и Народној библиотеци Србије, 

су приказани званични и други подаци и докази о здравственој катаклизми у периоду од почетка 

1970-их година до данас. Због чега сам био хапшен, суђен и осуђиван  и нада мном је 

примењена казнена медицина, био сам  смештен  насилно у лудницу јуна 1974.године, настали 

су каснији вишедеценијски прогони. Доказ: О томе сам написао и књигу ( писац сам више 

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

 Није се смела рећи истина.  Ми смо што смо још тада овај мрак обелоданили, завршавали у 

казаматима. 

 Да сам као појединачна жртва био у праву , признао је и Виши суд у Београду, децембра 

2012.године сам Решењем Вишег суда у Београду рехабилитован као жртва вербалног деликта и 

злоупотребе медицине у политичке сврхе. 

 Свести  националну здравствену катастрофу започету у комунизму, појачавану од 1970-их, кроз 

1980-их, интензивирану и убрзавану до данашњих дана, под дејством синергије поменутих 

http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/
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бројних и испреплетаних узрочника-на  НАТО бомбардовање  март-јуни 1999.-године, је не 

само ненаучно, него је крајње неморално.  

 Раст бројке болести, морбидитета и морталитета,у Србији, у овом временском периоду се није 

кретао по аритметичкој прогресији. Него  је под утицајем све интензивнијег деловања синергије 

врло бројних и сложених узрочника, настала на делу блага  геометријска прогресија раста 

обољења. Кад се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу, из године у 

годину: 2 па онда 3, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим 

повећањем, него по начелу: прва година рачунања 2, друга 3, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд. 

 Тако се стиче утисак раста бројке, то тумачећи искључиво  коинциденцијом са НАТО  бомбама. 

 Чињенично  стање се може необориво утврдити .Треба установити стопу пораста  ових 

обољења из године у годину из деценије у деценију, пре 1999.године, например од 1972 

године. И упоредити стопу  тренда обољења до 1999.године, са трендом пораста обољења од 

1999.године до данас, узимајући у обзир својства статистичке науке, када се ради о 

геомeтријској прогресији обољења и узрочника. Да би се тако установило  да ли постоји, или не,  

статистички значајнa  корелација између НАТО бомби 1999.године и раста канцера. 

 Она не постоји. Доказ су званичне здравствене статистике. 

 Такође поставља се и питање тачности мишљења о интензитету штетности НАТО бомби са 

уранијумом.Научна истина је једна. Ако је примењен научни метод, сви истраживачи морају 

доћи до истога налаза. А тако није, има разлика у тумачењима. Једни кажу једно а  други 

супротно.Значи досада у једној оваквој процени није примењен научни метод. 

 Не дозвољавамо да данас стварни  виновници здравствене катастрофе  обмањују јавност и 

лекаре. То је крајње аморално и увреда свих нас који смо се борили, то је понижавање целе 

нације, енормног броја оболелих, такорећи у Србији је мало породица у којој нема или није било 

оболелих од канцера joш пре 1999.године, то је лешинарска трговина са мртвим душама и 

гробовима .Србија нестаје, смањује се из године у годину одавно..  

 Чињенице желе да  кривотворе виновници, да прикрију своју одговорност пред успаниченим 

народом Србије. И да кривицу са себе пребаце на друге. Зна се који су узроци катаклизме 

националног здравља, ко их је произвео, како и зашто, и ко је обеспомоћио народ да тако сачува 

STATUS QUO, ко и како  се ућарио  транзицијом. Руиниран и обеспомоћен народ се не може 

супротставити енормним богаташима: ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА 

БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ  НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ  ИХ 

МОГУ ТУЖИТИ  ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ 

ЗАУВЕК status quo. 

 Оно што је најтрагичније је порука коју овако шаљу остарелом и обесхрабреном народу Србије : 

још хиљаду година ћете обољевати и умирати као заморчићи, рађаћете децу без очију, синови ће 

вам бити стерилни и импотентни.На делу је сејање дефетизма, застрашивање, убијање наде.Да 

прихвате јарам заувек. Значи, они имају намеру да наставе геноцидна дејства започета већ 

неколико деценија уназад, да тако пљачкаши заувек упропашћавају ову јадну земљу и да њен 

народ збришу..  

 То би био реквијем за Србију и Србе. 

 Будући да се зна да је Америка најјача сила на планети, и да ће таква бити и у будућности, 

према њој се треба понашати дипломатски и са тактом, не гурати прст у очи, кога је митити није 

га љутити. Велики и богати Јапан,  који је претрпео ужасне последице по здравље од атомских 

бомби, се одувек према Америци односио са дужним  поштовањем и уважавањем, са 

рафинираном дипломатском учтивошћу. Време је показало да је то било најмудрије решење.  

 Нажалост, снаге злобе и  мржње према Србима, у свету, и унутар Србије, нарочито у блиском 

гео-окружењу, гурају озлојеђену и силовану Србију у супротном смеру,  у настављање 

конфронтација, уместо мудре дипломатије.  Да тако Србе опет осаме у следећим годинама, или 

деценијама? 

 На Косово је бачено далеко више НАТО бомби него ли на Србију.? Зашто Албанци не криве 

Америку?  
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 Данас се води одлучна борба да се свет сврста у два табора: ПОБЕДНИЦИ и ОНИ КОЈИ ТО 

НИСУ.  Србији  је место у Победницима.  А њу смушену и озлојеђену, злобници и мрзитељи,  

гурају против Победника, а да се они улижу и себе извуку из блата Губитника.  

 Ако емоције уступе место разуму, и подршци кроз придруживање Победницима, као што то 

чини већина земаља Европе, не заносимо се,  и Русија и Кина , Иран, Сирија, Венецуела, сви они 

из потаје, видљиво или дискретно, заговарају мудру дипломатију помирења и сарадње, учтиве 
дипломатије, (а нас неки злобници гурају да будемо `` Срби храбри момци``) , нећемо бити 

губитници ни понижени, поражени. Него ће Србија тако узимајући своју судбину  у своје руке, 

себи обезбедити БУДУЋНОСТ, ПРОСПЕР ИТЕТ, СЛАВУ И ПОНОС, и место Србије које јој 

припада међу народима и државама планете. Нашом мудром политиком могу бити И ВУЦИ 

СИТИ  И ОВЦЕ НА БРОЈУ. И ТОРОВИ, и БРОЈ СТАНОВНИКА  и ДЕМОГРАФИЈА.  

 На нашој страни су не само правичност  и правда, него и ИСТИНА и АРГУМЕНТИ. Тако је 

увек било кроз историју, тако ће и бити ,ИСТИНА НА КРАЈУ ИЗАЂЕ НА ВИДЕЛО.  

 Има симптома да се на планети нешто колосално кува . Доналд Трамп, је у праву када каже `` 

Срби су наши пријатељи`` .  Натанијаху: ``Срби и Јевреји су пријатељи од Римског доба``. 

 Изгледа да долази маколико стидљиво,  час освешћења,  да се наш народ спашава. Ми ову 

шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост.Узмимо своју судбину у своје руке.  

 Ако кормило Србије не узму у руке прагматични експерти, Србија ће опет у годинама и 

деценијама које наилазе бити постварена  у непријатеља,сатанизован народ без будућности, у 

страшило, у  учионицу, у свеопштег кривца-жртвеног јарца `` Срби јаки момци``.. 

 Нова незамислива СРПСКА ТРАГЕДИЈА.  

 Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост. БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ! 

 Предлози:  

 Оформити КОМИСИЈУ ЕКСПЕРАТА састављену од представника из Србије, Америке, ОУН и 

Светске здравствене организације, поред лекара и здравствених радника, социолога и 

политиколога,  политичара, треба укључити научне раднике математичаре и статистичаре. 

Ова Комисијаби требала : 

 1.Проучити тренд раста инкриминисанх обољења од 1972 до данас, установити да ли постоји 

статистички значајна корелација између рата обољења до 1999.године у поређењу са оним од 

1999.године до данас 

 2. установити токсичност бачених бомби. 

 3.у међувремену се учтиво обратити САД  и мећународној замедници да помогну Србији  да 

прецизно лоцира и уклони бачени уранијум и радио-активни отпад, и да виновник испоручи 

разумну накнаду штете. 

 3. Спровести научно  истраживање да се окткрију узроци националне здравствене катаклизме, и 

препишу МЕРЕ. 

Документ број  518. 

-21 септембар 2017.године. Томислав Крсмановић: Међународна политика Србије на странпутици: 

Србе желе да овековече као НЕПРИЈАТЕЉЕ? Како спречити нову надолазећу СРПСКУ 

ТРАГЕДИЈУ?  

  ``На муци се познају јунаци`` а ``На ребусима мудраци``.`` После незнања остаје једно 

велико ништа``. `` Најтеже је учити некога ко се не да учити`` 

   

 Зашто и како је Југославија, некадашње мезимче међународне политике, постала непријатељ? 

  Ова област остаје неразјашњена до данашњих дана. А упрaво у њој се налази кључ енигме 

трагедије Срба и Србије. 

  Србија  је у претходним деценијама постепено од `` пријатеља Америке`` постајала 

``непријатељ``.  До драстичног ремећења изразито пријатељских односа две државе је дошло 

када је СР Југославија због војне интервенције НАТО прекинула дипломатске односе са САД  
24. марта 1999. године. 
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 А пре тога односи САД и Србије су одувек били пријатељски. Србија и САД успостављају 

званичне дипломатске односе 1881. године. 28. јула 1918 на четврту годишњицу објаве рата 

Аустроугарске Србији, Председник Вудро Вилсон издао је саопштење америчком народу које је 

прочитано у црквама широм земље и објављено у скоро свим утицајним  дневним 

новинама. Српска застава је подигнута изнад Беле Куће као и свим зградама јавних институција 

у главном граду САД.  

 Уговори Америке и Србије ка најповлашћеније нације остали су на снази и за време Краљевине 

СХС, односно Југославије и Демократске Федеративне Југославије, односно касније ФНРЈ и 

СФРЈ.  

 Након успостављања дипломатских веза, односи САД и Србије крајем 19 и већим делом 20 века 

били су традиционално добри и пријатељски. Рефлектовали су се конкретно кроз америчку 

подршку стварању прве заједничке државе Јужних Словена 1918. године.. Савезништвом у два 

светска рата и развијеним политичким контактима и значајном економском помоћи коју су САД 

пружиле Југославији након Другог светског рата. 

 Југославија је од 1938-године, стицала све већу наклоност САД и све до 1980-их година је била 

слављена у свету као самоуправна, несврстана  демократска социјалистичка државе, шампипон 

мирољубиве коегзистенције, мост између Истока и Запада. Југославија је била мезимче Запада, 

enfant terribe међународне политике. 

 Ми који смо се борили за људска права и демократизацију Југославије знамо добро на какве смо 

препреке  наилазили  у нашим обраћањима међународној заједници, током 1970-их година смо 

наилазили на истински зид-наше жалбе су биле одбациване од представника  западних држава 

са образложењем да је Југославија демократска држава која поштује људска права.  

 До промене односа међународне заједнице , укључујући и САД, настајало је крајем 1970-их 

година , а нарочито све више 1980-их година,  западне државе су почеле све више да подржавају 

југословенске дисиденте и борце за људска права,  у почетку дискретно, а онда све снажније. 

Југославији су изрицане критике, које су из године у годину  постајале истинска упозорења, у 

вези Косова, односа нација, тензија на релацији Београд-Загреб- Љубљана. 

 Оваква еволуција  Запада и САД према Југославији би се могла тумачити као коинциденција 

приближавања пројеката краха комунизма, рушења Берлинског зида, и распада СССР-а ЧСР и 

Југославије.  

 Нарастајући анимозитет међународне заједнице према Југославији у овим годинама би се могао 

видети и као последица недовољног прилагођавања Југославије убрзаним променама у свету, у 

упорном инсистирању окошталог од света деценијама размаженог бирократског апарата да 

сачува нетакнут STATUS QUO, како у земљи тако и  на међународној сцени,  као Југославије 

неспособне да сагледа објективно промене у свету и да се на њих прилагоди. Уместо тога, 

повређени лидери земље Срби, пре свега они из Србије и Црне Горе,  Боне и Херцеговине, 

Хрватске, су кренули  у расправе са САД, које су постале огорченост што Америка подржава 

дисиденте и друге нације.  

 Лукавији и упућенији комунистички лидери из Хрватске и Словеније , удружени са партнерима 

припадницима несрпских нација широм ондашње Југославије, су у таквој инфантилној 

осионости и дечијој повређености сујета размажених бирократа из Београда, све више 

распиривали  окретање леђа Београда Западу,  и подмукло подстицали раст симпатија преме 

СССР-у и Русији.  

 Да тако изолују Србију, да је сломе, и да тако најзад остваре њихове сепаратистичке амбиције... 

 Да би Србија и Југославија у распаду,  крајем 1980-их година и нарочито током 1990-их година, 

од мезимчета Запада и САД, постала најомраженија, демон, сатана. 

 Србија је кроз векове, била окружена махом непријатељским државама, које су не само имале 

претензије на њене територије, него су биле надојене отровном  мржњом према Србима као 

народу, Србија је била вековима  инструментализована по девизи DIVIDER ET IMPERA,  

против ње најснажније на овим просторима су подстицани мањи народи, из чега су настајали 

крвави ратови MAGNUM CRIMEN. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1881
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
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 САД су далеко преко океана, имају изуезтно стручне политичке аналитичаре. Ипак се не може 

отети утиску да су САД у том критичном периоду по Србију , поступиле по инерцији наслеђеној  

из вековних европских односа према Србији, пре свега  од стране поменутих суседних држава. 

 Нагла промена Америке према Србији, нема подлогу у историјату међусобних односа. Ту , 

такође, не би могло никако  бити било какве етничке нетолеранције, него пре свега се ради о 

политичком прагматизму. 

 Спољна политика САД је врло рационална, и у исто време врло прагматична, у политици нема 

емоција, него постоје само интереси. Америка добро зна да су Срби одувек били пријатељи, они 

симпатишу Америку, и Америка симпатише њих.  

 Али су се поступци Америке према Србији нагло променили.  

 Зашто? 

 Поредак Слободана Милошевића се супроставио пројекту рушења комунизма и 

Југославије.Можда га је требало привести покорности прибегавајући НАТО бомбама?   

 Али је добро познато да комунизам није произведен у СССР-у или Југославији, него да је 

конципиран споља. Да ли би то значило да се комунистички робот отео контроли?   

 Милан Панић, Американац српског порекла, власник фармацеутске компаније ИЦН Галеника, је 

био ривал Слободану Милошевићу на председничким изборима, раширено је убеђење да је 

добио више гласова на изборима, да је био покраден. Међународна заједница је на оптужбе за 

крађу његових гласова реаговала анемично. 

 Да је Панић постао председник државе, можда не би било ратова и сукоба са НАТО?  

 Не би се могло узети као поуздано образложење да су Срби пали у немилост у доброј мери зато 

што су традиционални пријатељи Руса. 

 Тачно је да Србе и Русе веже иста крв, вера, језик, дух, да су Руси кроз  историју увек у 

најтежим тренуцима били уз Србе и Србију.  

 Али је исто тако тачно, да су панславизам и русофилија, све до завођења комунизма у 

Југославији после Другог светског рата, били углавному у  јачој мери  присутни међу 

ангажованим интелектуалцима . Широке народне масе су СССР виделе не само као словенску 

државу, него као омражени бољшевички поредак.  

 Комунисти су од доласка на власт у Југославији 1934.године, завели интензивну кампању 

развијања словенофилства и љубави према Русима. У исто време су у Србији надојеној 

традиционалним симпатијама према Америци, скојевци певали`` Америка и Енглеска биће 

земља пролетерска``. 

 Сад наједном ``Срби Руси Балкана`` 

 Изнурене и ојађене Србе подмукли суседи из бивше Југославије желе да лажно представе као `` 

острашћене  Русе``., да их тако изолују као наводне ``опасне непријатеље``, да их `` уз Русе``, да 

их тако  могу лакше робити, пљачкати их, слабити, да се улижу моћним  државама, да на 

Србима перу историјске комплексе. 

 Дакле, могло би се закључити,  да су Срби у оваквим сложеним гео-политичким  и 

историјским околностима,  постали непријатељи САД, иако су кроз историју били 

пријатељи.  

 Да ли је овакав по Србију трагичан исход био условљен објективно, или. је последица 

недовољне политичке промишљености Београда и Срба?  Да ли је поредак Слободана 

Милошевића повлачио одмерене и рационалне потезе? Да ли су то чинили они пре њега? И 

после њега? Како данашња власт Србије поступа? 

 Потребна је научна анализа друштв а у Србији. Где се налазимо, дијагноза свих проблема?  

 На основу којих треба  донети пакет мера. 

 Овако Србија лута у магли, као брод на олујном мору без компаса.  

 За то време боље информисани  аморални уседи,  не само они, на нама на странуптици ћаре. 

Гурају нас у супротном смеру. уз ветар. 

 Да нас тако дискредитују и изолују.  

  Политика  је сурова, у њој царују само интереси. , у политици  емоцијама нема места. 
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 Данас се води одлучна борба да се свет сврста у два табора: ПОБЕДНИЦИ и ОНИ КОЈИ ТО 

НИСУ.  

  Србији  је место у Победницима. 

  А њу смушену и озлојеђену, злобници и мрзитељи,  гурају против Победника, да себе извуку из 

блата Губитника... 

  СУШТИНА ДАНАШЊЕ СВЕПШТЕ КРИЗЕ СРБИЈЕ И СРПСКОГ НАРОДА ЈЕ ЊЕНА 
НЕРАЦИОНАЛНА СПОЉНА ПОЛИТИКА И ОРИЈЕНТАЦИЈА  засноване на објективној 

процени и закључцима на основу стварних чињеница.  

 Наша судбина као народа, све до појединаца, судбина наше државе, зависи највише од оних `` 

споља`` , а не од оних `` унутра`` , и то на свим нивома и у свим областима. 

  Лидери Србије и српске елите , народ, тога нису довољнио свесни.  

  Због недовољно промишљене гео-политике и рационалних одредница спољне политике, пре 

свега односа према светској сили број 1 Америци, а потом и ЕУ, и појединим великим 

светским силама, смо запали у садашњи ћор сокак и нестајање. 

  Савремена политика је постала изузетно сложена, на први поглед контрадикторна, или 

нелогична, постала је лабиринт препун ребуса, из  кога ће се, када се једном залута  тешко 

изаћи.  Наука је политику учинила рационалнијом, претворила је у убојито оружје богатих и 
просвећених народа. Политикологија, политички маркетинг, инжињеринг, пропаганда, ПР, 

толики  разрађени политички концепти- су  сви скупа непознати , или недовољно познати  

врхунским елитама огромне  већине држава планете, не воде они довољно рачуна о науци у 

политици.  

  Нажалост, тако је дан данас, огромна  већина.je  недовољно упућенa у све оно што се  дешава у 

свету и на Балкану., 

  Концепт НЕПРИЈАТЕЉА  је  у данашњим  односима међу државама снажно  научно разуђен  и 

примењиван. (Али то је и библијско питање). 

 .Шта се у савременим друштвеним политичким наукама подразумева под појмом `` 

НЕПРИЈАТЕЉ``?  

 Зашто се то овде истиче? 

  Зато јер је употреба и примена овога појма  СУШТИНА трагедије данашње Србије. 

  Рекао бих: Понекад су НЕПРИЈАТЕЉИ, кориснији од  ПРИЈАТЕЉА.   

 На први поглед нелогично. Али је тако. Поготову, ако се ПРИЈАТЕЉ не понаша разумно. Тако 

му и треба.  Турска пословица: Понекад сами себи може учинии више зла, него да се сви наши 

непријтељи  уједине против нас. 

  Дан данас испаштамо наше погрешке. 

 Социолози и политиколози добро познају како се концепт НЕПРИЈАТЕЉ може употребити у 

политици, као средство социјалне ( друштвене) контроле. Разрађена је доктрина владавина 

државе и друштва путем вештачке производње непријатеља, што данас добија кулминацију:.  

 -стварањем непријатеља се појачава кооперација у држави, заједници држава, збијање уз себе 

других држава 

 -стварају  се хаос и конфузија, емоције, мржња, што омогућава моћнима да лове у мутном 

 -омогућава обрачун са ривалима 

 -стварају се жаришта сукоба, подстичу ратови, и потреба за `` ватрогасцима`` 

 Балканска држава Србија је претворена је беспомоћна, збуњена и слуђена  и без своје стварне 

кривице,  у `` страшило``, у  ` учионицу``.,  

 Србију грубо понижавају и комадају, оправдано постаје огорчена и емотивно  политички 

некоректна. 

  Онда од ње праве `` школу ``, да њеним примером наслађују неке њене вековне непријатеље, по 

девизи да КОМШИЈИ ЦРКНЕ КРАВА, да застрашују друге, да други виде како пролазе 

непослушни. 

 Прете свету свеопштом казном-БАЛКАНИЗАЦИЈОМ, 

 Да их тако све скупа збијају у табор победника. 

 Трамп: Срби су пријатељи Америке. Натанијаху: Јевреји и Срби су пријатељи још из Римског 

доба. 

 Долази време истине. 

 Нека свако зна да је одговоран за своје поступке. 



3215 
 

 Како  се мудро отарасити те злокобне анатеме непријатеља? 

  ЗМИЈУ ГЛАДИ, ИСПОД  ЊЕ  СЕ ВАДИ. 

 У/место освешћивања, спознаје чињеница  уместо тријумфа логике разума над емоцијама 

конфузије и лоших процена, Срби, нажалост, понекад, дан данас, а неки све острашћеније,  

настављају да падају у замку злобе и злих намера. Њих, гео-окружење пре свега, подмукло 

подбада против оних Моћних од којих зависи њихова судбина:.  

 Нека Срби буду вечити непријатељи Америке? Вечити бутнтовници, снажни момци, хероји , 

бахати  балкански снагатори. Да их тако осамимо, лишимо моћних савезника, да их можемо  

лакше черупати и отимати им немоћним њихове територије. 

 А они сами се за то време додворују онима против којих подстичу ојађене Србе. Иако су неки од 

њих кроз историју били у табору Губитника. А Србија у Првом и Другом светском рату у табору 

Победника 

 Европске нације, и оне балканске, али и поједине просвећеније државе ван Европе, се упињу 

свим силама да се мудром политиком и разумом, спасу, тако, да ускоче на Брод победника. А у 

свеопштој јагми да се зграби појас за спасавање, и ускочи у Брод победника, они који ``знају``, 

бацају са палубе непожељне, гурајући их веслима и моткама  у чељусти ајкулама,  у узбуркано 

море лоших процене и замерање СВЕМОЋНОЈ АМЕРИЦИ.  

 И сви мангупи углас уличарски улизички гракте: Срби лоши момци. Русофили.Мали Руси. Руси 

Балкана.  Да се тако додворе и спасу, а да огорчене Србе још више озлоједе и учврсте у улози 

поносног  `` Светског Дон Кихота``.                      

 У планетарном Балу под маскама, уређене државе мудро предводе своје народе  у походу у 

Обећану земљу, једно мисле, друго кажу, а треће раде., САД, ЕУ, Кина, Русија, Северна Кореја , 

Сирија, Ирак, Исламска држава, Иран, Азија, Африка, Латинска Америка.  

  А за то време су улични шибичари усмерили расчерупану и силовану, обеспомоћену  Србијицу 

да буде перјаник борбе ПРОТИВ. 

  У овој аморалној работи, не учествују само они `` споља``, него и домаће шићарџије. 

 

 И тако зарад свога личног ћара наводе своје народе, у све већа страдања и пропасти. 

  Немојмо се сврставати уз оне које у свету пежоративно, или сажаљиво,  називају `` .политички 

абориџини``, ``храбри момци`` 

 Србију санкционишу, што се на све стране, на велика звона  показује, да сви виде како пролазе 
непослушни. 

  У оваквим околностима би се могло спекулисати да би Србија била утилитарнија  као 

непослушна. Сатана. Непријтељ, `` школа``.. 

 Понављам, сетимо се 1980-их и 1990-их година приликом распада Југославије и насталих 

ратова, тада су Хрватска и Словенија, мудром политиком се сврставале уз Америку и ЕУ. А 

Србију  промовисале у `` храброг момка`` , да тако  напакосте Србији, да је гурну у амбис лоших  

процена, у погрешан табор, и да себе спасу. Успели су да  ондашње комунистичке властодршце 

лидере Србије у свеопштој насталој конфузији и хаосу прогласе, и нажалост убеде, да су `` 

руски савезници,  русофили``. 

  Тада су комунистички властодршци Србије били намагарчени. 

  Неко може рећи: Па шта су могли чинити, Србија је била угрожена од НАТО и Америке и 
морала је да се брани?  

  Морала је. Тачно. Али да ли је одбрана била добро промишљена? 

  Али, да ли је могла да се мудрошћу одупре  постваривњу читавог једног народа и државе  , који 

као такав није могао да нађе мудар одговор таквом агресивном исходу смишљене балканизације 

Европе и планете?   

  Да ли је кривица Србиjе била у томе што је погодовала да буде претворена у `` страшило``, у ` 

учионицу``? 

  Историја је учитељица живота. Народи који не проучавају историју су осуђени на пропадање.  

  Ми Срби, имамо кратко памћење. Када кажем Ми Срби, не мислим на српски народ, него на 

поједине елите које имају кратко памћење, из незнања и недорслости, или `` се праве луди```` 
поткупљени``, или смртно застрашени. 

 Ако емоције уступе место разуму, и подршци кроз придруживање Победницима, као што то 

чини већина земаља Европе, не заносимо се,  и Русија и Кина , Иран, Сирија, Венецуела, сви они 

из потаје заговарају дипломатију помирења и сарадње, нећемо бити губитници ни понижени, 

поражени. Него ће Србија тако узимајући своју судбину  у своје руке, себи обезбедити 
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БУДУЋНОСТ, ПРОСПЕР ИТЕТ, СЛАВУ И ПОНОС,  и место Србије које јој припада међу 

народима и државама планете. Нашом мудром политиком могу бити И ВУЦИ СИТИ  ОВЦЕ НА 

БРОЈУ. И ТОРОВИ, и БРОЈ СТАНОВНИКА  и ДЕМОГРАФИЈА.  

 На нашој страни су не само правичност  и правда, него и ИСТИНА и АРГУМЕНТИ. Тако је 

увек било кроз историју, тако ће и бити ,ИСТИНА НА КРАЈУ ИЗАЂЕ НА ВИДЕЛО.  

 Нажалост, снаге злобе и  мржње према Србима, у свету, и унутар Србије, нарочито у блиском 
гео-окружењу, гурају озлојеђену и силовану Србију у супротнм смеру,  настављање 

конфронтација, уместо мудре дипломатије.  

  Толико има свакодневних примера . за ову тврдњу. 

  У Београду је на Тргу републике одржан значајно посећен и покривен од званичних прозападних и проамеричких 

медија  скуп  поводом Дана светске солидарности са пријатељском земљом Венецуелом и њеним 

народом..Од организатора и присутних је пружена безрезервна подршка на путу одбране 

слободе, суверенитета и независности Венецуеле, као и Палестине, Сирије, Ирака и свих земаља 

и народа изложених  спољним притисцима, насиљу САД , санкцијама и мешању у унутрашње 

послове ових земаља. 

 У Србији се на све стране, у свим сегментима , у медијима, НВО, па понекад и у државним 

структурама,  упорно понавља да је за здравствену катастрофу  криво НАТО бомбардовање 1990 

их година, да су том приликом  бачене хиљаде тона најотровнијег уранијума, зато народ 

масовно обољева и умире од канцера. 

 Што је нетачна тврдња, сигурно да бомбардовање има своје негативне ефекте по  здравље, али 

је тренд канцера  убрзано јачао још од 1970 -их година.  

 Доказ: Здравствене статистике. 

 На све стране у Србији се труби да су кривци за трагедју Србије искључиво Америка, 

Бжежински, Мадлен Олбрајт, Сорош, Ротшилд, банкари, итд.  

 На недавном званичном обележавању годишњице бомбардовања од 1999.године,  се  говорили о 

бомбардовању  као о ужасном геноциду који ће трајати хиљадама година, скоро као Хирошима. 

 Да непромишљено збију гласаче уз себе. 

 А  на штету САД.  

 Из Рима се србијанска медија стално бомбардују подацима о наводном масовном разбољевању 

од канцера италијанских војника који су се затекли на територији бивше Југославије у време 

НАТО бомбардовања 1990-их година. Указује се из Рима на мрачњачку улогу Кисинџера, 

Мадлен Олбрајт, Сороша, итд.  

 Чиме се из те кухиње подмукло подстиче  мржња према Америци и НАТО и Јеврејима. 

 У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, где нема у довољној мери научних 

друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање чињеница и мрак притискају и 

питања односа Срба и Јевреја. Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни 

злоупотребљавају врло сложену међународну политичку ситуацију, и садашњу пролазну 

изолацију Србије, и Срба, да у метежу Србе наведу на погрешне процене, да им прикажу 

јеврејски народ као кривца за садашње, и прошло,  распеће Србије, да се Србима подметне 

кукавичје јаје антисемитизма.  

 Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства са 

читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно страдали са 

Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво гурају у провалију.  

 Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ  ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ 

ЗЕМАЉА КАО СРБИЈА. Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан потенцијал.  

Чувајмо брижљиво и приљежно историјске чињенице. 

 Не дозволимо да нас злобници манипулишу!  

 Будим мудри, боримо се да преживимо.  

 Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега можемо имати 

непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима у 

традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети данашњу 

голготу.  

 А они сами се систематски улизују Јеврејима, да изгладе злочине које су им чинили кроз 

историју. Зашто то чине?  Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога народа, 
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њихове трагичне погрешке према Јеврејима које не могу да обришу векови. Желе тако чинећи 

да преживе, да се спасу.  

 А нашу дубоко унесрећену  младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши злотвори 

подло да наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје анти-семитизма. Да нас гурну у амбис, 

да тако изоловане Србе , дефинитивно дотуку. 

 Будимо мудри! Не дозволимо да нас наши непријтељи завађају са нашим пријатељима, који нам 

могу бии од неизмерне користи у овим тешким и деликатним временима.  

 Не дозволимо да од нас праве непријатеља! Не дозволимо преваре!  

 КОГА ЈЕ МИТИТИ НИЈЕ ГА ЉУТИТИ..                                                                                                                                          

 Србијом данас владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових функција 

владали у време Тита и Милошевића, данас злоупотребљавајући затечене дојучерашње позиције 

моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних стаљиниста  бирократа, у блатњави брлог 

транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, мафијаше и криминалце.  

 Тврде да су се обогатили и сачували моћ, проглашавајући себе за мудраце који су се снашли у 

транзицији, хвале се дa су од ортодоксних комуниста мудро  мутирали у верне слуге Запада. 

Нису знали раније, правдају се, сада знају, скоцкали су делове слагалице, брзо су се 

престројили. 

 Сада опет могу да краду, пљачкају, злостављају већину, као и раније, То су чинили још за време 

Тита и Милошевића.Тврде да су опет свемоћни. Uпињу из све снаге да сачувају привилегије и 

нетакнут STATUS QUO, стечено незаконито богатство.  

 Њима одговарају хаос и метеж, конфузија,.Њима не одговара јасна ситуација, рационална 

сагледавање стварности света, они су  птице хаоса  метежа. Овако поступајући очигледн да желе 

да наставе да српски народ држе у лошим проценама, да га претварају у `` храброг момка`` да  га 

нахушкавају да гура прст у очи свемоћних,  Да уместо да Србију  и Србе преведу у Табор 

победника, од Срба праве `` непријатеље``, гурају их у нове изолације, шт о су чинили у 

прошлости  1990-их година, на валу ондашшњих планетарнх и гео-политичких  коњунктура. 

 Намењујући  Србима  трагичну улогу `` жртвеног јарца``, постварујући га, уместо да се избори 

за спас  и просперитет, бацају Србију у блато абориџинских  лоших процена и понижења, 

представљајући Србе као `` примитивне Балканце``, ` силеџије``. `` мрзе  просвећени свет ``.Да 

би тако опстали, да чувају Америку од ``непријтељског српског народа`, а они подбадају српски 

народ против Америке.  

 Очигледно да желе да наставе политику  навођења Срба на  конфонтацију са Свемоћнима 

,уместо да се са њима нагоде мудром политиком.  

 Зачуђујуће, остарела и здравствено руинирана , осиромашена  Србија, данас постиже врхунске  

успехе у појединим спортпвима? Како то?  Млади Србије , понижени су охрабрени, цела Србија 

а прати спортске утакмице са огромо пажњом  и надом, Што би требало да буде подстицај да 

збијемо  редове,  и да мобилишемо последњи атом  снаге да се спашавамо. 

 А шта ако злобници из гео-окружењу , ту нову енергију почну да усмеравају у погрешном 

правцу, да се кочоперимо, уместо да будемо  мудре дипломате? 

 Долази час освешћења. што би могао бити трачак светлости на изласку из тунела, да се наш 

народ спашава, да уместо бескрупулозних пљачкаша дођу експерти. А њих пре свега има у 

Дијаспори, али и у Србији.  

 Има симптома да се на планети нешто колосално кува . Доналд Трамп, је у праву када каже `` 

Срби су наши пријатељи .   

 Америка је мудрост и моћ, зато побеђује. 

  Ватикан увиђа да се гео политичка слика  света драстично мења. Дошло је време да се Јужни 

Словени ослободе од вишевековног нечувеног зла и деструкције. Нама су потребни прави 

савезници, и нова филозофија спољне политике. 

 Гео политика и свет се убрзано мењају, што захтева брза прилагођавања , чега овде нема, 

настају застаревања. 
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 Долази час освешћења,  да се наш народ спашава, да уместо бескрупулозних пљачкаша дођу 

експерти.. 

 Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост. 

 Узмимо своју судбину у своје руке.  

 Ако кормило Србије не узму у руке експерти, Србија ће опет у годинама и деценијама које 

наилазе бити постварена ,претворена  у непријатеља,страдалника, сатанизован народ без 

будућности, страшило, учионица, жртвени  јарац..Нова незамслива СРПСКА ТРАГЕДИЈА.  

 Ми ову шансу треба да искористимо, потребна је велика мудрост.  

 БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ! 

 Срби нису НЕПРИЈАТЕЉИ. Они су ПРИЈАТЕЉИ.  
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ИНДЕКС ИМЕНА 

НАПОМЕНА:  Није дат број страна, читалац лако може пронаћи тај податак преко 

Претражвача на GOOGLE.  Довољно је да  отвори књигу у  електронској  верзији, и упише 

назив траженог податка , Претраживач ће пронаћи. 

 

A. 

Абвер 

Авала 

Авантуре Чпнатана Галибла 

Áve María, grátia pléna 

Аврампвић Дрина 

Ада хуја 

Ада Циганлија 

Адвентистичка заједница   Божидара Аџије број 4, Београд 

Адвентистишка црква  

Аде, Узпвница 

Азбукпвица 

Азербејчан 

Азија 

AI Amnesty International , London 

Ајети Бајрам 

Ајнщтајн Алберт 

Алаху акбар 

Албанија 

Албанци 

Алексић Милпсав 

Алемпијевић Александар 

Алешкпвић Мила 
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Алешкпвић Мира 

Али Агча Мехмед 

Allian Barriere 

Али Мохамад 

Алијев Хејдар 

Ал Каида 

Алпи 

Алпина, Крщ 

Амајић 

Амбасада Русије у Бепграду 

Амбасада САД 

Амбасада Француске 

Америка 

Американци 

American country musiк. 

Америшка щахпвска федерација 

Анастасијевић Дејан 

Андрић, Ив п 

Андр ић Мипдраг 

Андрпппв 

Анђа Црнпгпрка, Ада 

Анђелкпвић Драгпмир 

Анкара 

Антисемитизам 

Антпнијевић Милан 

АПА-Америшка аспцијација психијатрије 

Апелаципни суд 
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Аппстплпвски Алксандар 

Аппстпл Павле 

Арад 

Аранђелпвац 

Арапи 

Арапскп прплеће 

Арбитражни суд у Хагу 

Арбутина Петар 

Аргентина 

Ардени 

Армстр пнг Нил 

Арнп, саветник Амбасаде Француске у Бепграду 

Арсен, Далматинац, дијализа , Ада 

Арсенпвић Бпбан 

Арсенпвић Лилица 

Арсић Жаркп 

Арсић Ивкпв Маринкп 

Архив САНУ 

Асад, Ел БащарСирија 

Асанж Чулијан 

Атина 

Аустралија 

Ауст рија 

Аустр пугарска  

Aутпкпманда 

Аущвиц 

Афганистан, Афганистанци 
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Ахтисари Марти 

Б. 

Бабић Милан 

Багдад 

Пд Бадена Маргерита 

Бајагић Бранислав 

Бајден Жпзеф 

Бајина Бащта 

Бајић, Милорад 

Бајконур 

Баки Албанац, Ада 

Бакић Анка 

Бакић Бпдражић Ивана 

Бакић Гплуб 

Бакић Савп 

Баланескпвић Впјислав 

Балкан 

Балканска улица 

Балкански Аущвиц 

Балкански лепрпзаријум 

Балтик 

Бамфић Еди 

Бамфић Илпна 

Банатскп Пландищте 

Бангладещ 

Банија 

Банић Миле 
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Бан Кин Мун 

Банпвићи 

Баоа Кпвиљаша 

Баоа Лука 

Бар 

Барбара 

Барещић Мирп 

Бари 

Барпвић Јпван 

Барпвић Никпла 

Барселпна 

Басајев Щамил 

Баскија 

Баскпв п, Фудбалск игралищте Дпрћпл 

Батај Ив 

Батакпвић Дущан 

Батајница 

Батаља Рикардп 

Батић Владан 

Баур ић 

Беара Владимир 

Беатпвић Аца 

Беатпвић Батп 

Беатпвић Бранп 

Беатпвић Веселин 

Беатпвић Венсан 

Беат пвић Данилп 
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Беатпвић Деса 

Беатпвић Дущкп 

Беатпвић Ђпрђп 

Беатпвић Ивка 

Беатпвић Јпван 

Беатпвић Мира 

Беат пвић Миркп 

Беатпвић Ранкп 

Беатпвић Тпмислав 

Бегеј 

Бежанијска кпса  

Бежанијска улица у Земуну 

Бекп Милан 

Бекпл Лпрен 

Бек рић  Емир 

Бела коига заплена архиве 

Бела коига пплицијска малтретираоа 

Бела коига сметое у упптреби кпмпјутера 

Бела коига  тужба за накнаду щтете 

 

БЕЛА КУЋА 

Белгија 

Бела кућа 

Белгијски провајдер TWO 

Бели пптпк 

Бели Руси 

Белпрусија 



3225 
 

Бенгази 

Бепград 

Бепград на впди 

Бепгр адска кпщава 

Београдски психијатријски Голи оток 

Бербатовић, новинар 

Берлински зид 

Берлускпни Силвип 

Бермудски трпугап 

Беш 

Бечић Игор 

Бжежински Збигњев 

Бибе, дефектплпг  

Библија 

Библиптека Милу тин Бпјић 

Библиптека Ракпвица 

Библиптека Свети Сава Земун 

Бижић  Радпслав 

Бијеле впде, Немић 

Бијелп дугме, музишки ансамбл 

Бијељина 

Бин Ладен Псама 

БИП Фабрика пива 

Бираш 

Бирп за притужбе и жалбе ЦК СКЈ 

Бисеркп Споа 

Битлси 

Бича, Ада 
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Бјеланпвић, Петар 

Бјелпвац 

Благпјевић Љубища 

Благпјевић Милисав 

Блпмспј Труд 

Бпбек, Стјепан 

Бпбеткп Јанкп 

Бпбија 

Бпг 

Бпгавац Дущан 

Бпгданпвић Бпгдан 

Бпгданпвић Милпщ 

Бпгданпвић Ненад 

Бпгданпвћ Предраг Сци 

Бпгпвац Милан 

Бпгпвац Слпбпдан 

Бпдражић Вера 

Бпжић 

Бпжић Дубравка Дуца 

Бпжпвић Владимир 

Бпжпвић Миршета 

Бпжпвић Рраде 

Бпјанић Андреа 

Бпјић  Марина Кащанин   

Бојић Миодраг,  

Бојичић Душанка 

Бојовић Вук 
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Бпкаса, цар  

Бпкп харам 

Бприна 

Бпрска улица 

Бпрша 

Бпса, Ада 

Бпсанка 

Бпсна 

Бпсна и Херцегпвина 

Бпснић Чпн 

Бптвиник 

Боуазизи Мохамед 

Бошков Вујадин 

Бпщоак Пливера Вукшевић 

Бпщоак Срба 

Бпщоаци 

Брабант килерс 

Брајкпвић Драган 

Бразилија 

Брајущкпвић Мища 

Брамерц Серж 

Бранкпв, Радпван 

Бранкпвић Велимир 

Брасина 

Братва, Рпбер, Брисел 

Братствп Крсманпвића 

Братствп Свети Сава 
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Братунац 

Браун Ева 

Браун Стивен 

Браун Хари 

Браћа Стаменкпвић, Дпм културе Бепград 

Брдар Милан 

Брезпвик 

Брежоев 

Брејвик Андерс 

Брест пвик 

Брипни 

Брисел, Белгија., 

Бркић Јадранкп 

Бркић Милпван 

Брнабић Ана 

Брпз Јпванка 

Брпз  Јпсип Титп 

Бугарска 

Будимпещта 

Буенпс Ајрес 

Бузанкић Живпјин, 

Бујанпвацђ 

Бугарска 

Булатпвић Никща 

Булгакпв 

Буоевци 

Бутиган Милица 
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Бутп Беназир 

Бущ, Председник САД 

В. 

Вавринка Станислав 

Вадаоал Маја 

Валдхајм  Курт 

Валжан Жан 

Валпнци, Валпнија 

Ваљевп 

Вараждин 

Вардар 

Варщава 

Варщек Мирпслав 

Василијевић Свет пзар 

Васиљевић Александра 

Васиљевић Гпрдана, удружеое инвалида 

Васиљевић ђпр ђе 

Васиљевић Јездимир 

Васиљкпвић Александра 

Васићи 

Васић Бпјан 

Васић, др.Ђпрђе 

Васић Јплка 

Васић Миле 

Васић Нада 

Васић  Ненад, Нещп 

Васић Предраг 
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Васић Раде 

Васић Светлана 

Васић Тпмп 

Васић Цуја 

Васина впда Стара Љубпвија 

Васина улица 

Ватан Мијпкп 

Ватерпплп, сппрт 

Ватикан 

Ващингтпн 

Ващингтпн Чпрч 

Велес 

Ведес, Издавашка кућа 

Вејн Чпн 

Велика Британија 

Велика Иванша 

Велики брат 

Веља 

Вељкпвић Бранислав 

Вељкпвић Драган 

Вељкпвић Радпмир 

Вера 

Веселић Жоја 

Вехабије 

Wieder Andre ( tom 3), 169 Av. de Domain, Брисел 

Видакпвић, прпфеспр Правнпг факултета у Бепграду 

Виде се жртве, не виде се челати 
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Видикпвац 

Видпвдан 

Визел Ели 

Визентал Симпн 

Вијетнам 

Вилијамс Естер 

Вимблдпн 

Винкпвци 

Вис, пстрвп 

Виспки касаципни суд 

Виспцки Харплд 

Вищеград 

Вище јавнп  тужилащтвп у Бепграду 

Вищи суд у Бепграду 

Вищоишка баоа 

Вјещтица Ђпкп 

Влада Републике Српске у изгнанству 

Влад Цепещ 

Власеница 

Власи, Влах 

Влащки Александра 

ВМА 

Внукпвп 

Впденица Мике Никплића, Ущће 

Впјвпде Степе улица 

Впждпвац 

Voinovich George 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Voinovich&action=edit&redlink=1
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Впјинпвић Зпран Кеп 

Впјинпвић Дпбр пљуб, Деда мраз 

ВПЦ Сава Дунав 

Време, шасппис 

Врујци, баоа 

Вујасинпвић Дада 

Вујашић Вук 

Вујинић Десимир 

Вукадинпвић Миљуркп 

Вукић, кум 

Вукпвар 

Вукпвић Жика 

Вукптић Вељкп 

Вуле, Ада 

Вулин Александар 

Вушић Александар 

Вушић Андреј 

Вушић Бпрка 

Впјвпдина 

Впјинпвић Зпран, Кеп Дринске регате 

Вплга, Вплга, филм 

Врхпвни суд Србије 

Врщац 

Вујић Жељкп 

Вујпщевић Дубравка 

Вукаспвићева улица. 

Вукпв сппменик 
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Вукптић Вељкп 

Вуксанпвић Светлана 

Вукшевић Бпщоак Пливера 

Вукшевић Желимир 

Вуле, Ада 

Вушић, Александар 

Вушићевић Ема 

Вушкпвић Мига 

Г. 

Г 17 плус 

Габен Жан 

Гаврилпвић др Жаркп 

Гадафи 

Газа, ппјас 

Гајић Владимир 

Гајрет 

Галеника 

Гамс Андрија 

Ган, Белгија 

Ганић Ејуп 

Гаращанин Радисав 

Гарднер Ава 

Гардпщ 

Гаспрпм 

Гацкп 

Гашер Мери Лу 

Гашић, лекар ДЗ Љубпвија 
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Гвпздп електришар Узпвница 

Геј парада 

Генерала Махина улица 

Геншић Јелена 

Гепспнда 

Гинтер Грас 

Главишки, Раде 

Главишки Милпрад 

Главна улица Земун 

Глазер Натан 

Глампш 

Глампшанин Јпван 

Глампшанин Милан 

Глас Дрине 

Глебпва Наталија, Мис света 

Глигић Глигп 

Глигић Милена 

Глигпр, стражар у Дуванскпј станици у Ђевђелији 

Глигпријевић Ика 

Глигпријевић Мира 

Глигпрић Андријана 

Глигпрић Буба  

Глигпрић, Светпзар 

Глигпрпв, Кирп лидер Македпније 

Глищић, прпфеспр 

Глищић Драгпслав 

Глищић Милпван 
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Глувић Тпмислав 

Глумац Милан, Паншевп 

Гпвпркп Ваоа 

Гпјкпвић Здравкп 

Гпјкпвић, Предраг Цуне 

Гпли птпк 

Головић Драшко 

Голубовић  Загор ка 

Гпранци, Гпра 

Гпрбашпв 

Гпроа Тријещоица 

Гпрое Кпщље 

Гпрои Миланпвац 

Гпсппдар Јевремпва улица  

Гптардски базни тунел 

Гптп Кеои 

Гпщинце, Македпнија 

Градска бплница Звездара 

Граић Радпслав, Граја 

Грахпвац Славица 

Грашаница 

Грегприан Мерил 

Греј Тпмас 

Гремп Рене 

Грпбарпв Јакпв 

Грпзданпвић Недељкп 

Грпзни 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB
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Грпјсман Вплпдимир 

Грпцка 

Гршка 

Гружа 

Грузија 

Грујић, Бпщкп 

Грујић Љубпмир 

Грујишић Слађана 

ГСУП 

Гршка 

Губерина Вељкп 

Гус тиншић Ју риј 

Гускпв Јелена 

Гуцић Јпван 

Гушевп.  

Д. 

Дабшевић Савка Кушар 

Давид Филип 

Давидпвић Грпл, пплитишка странка 

Давидпвић Младен 

Давишп Пскар 

Давутпглу Ахмет 

Дакп Пјер 

Дакпвић Ненад 

Далмација, Далматинци 

Дамаск 

Дамјанпвић Милпщ 
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Дана 

Дангић Адам 

Дангић Впјин 

Дангић Јездимир 

Дангић Јелена 

Дангић Љиљана 

 Дангић Нада 

Дангић Невенка 

Данишић Ришард 

Данпјлић Милпван 

Данпн Пскар 

Данска 

Дапшевић Владп 

Дарданци 

Даукас Братас 

Даукас Виргис 

Дащић Валерија 

Дашић, Ивица 

Двпр Краља Петра 

Де Ни рп Рпберт 

Дебелп брдп 

Дедиое 

Дедић Арсен 

Дел Ппнте 

Делез, Брисел 

Делта Хплдинг 

Деретић Јпван 
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ДХС-Демпхрищћанска странка Србије 

Деспић удата Ппппвић Хелене 

Дивац Владп 

DIVIDER ET IMPERA   

Дивјак Јован 

Дзиза Плег 

Дијасппра 

Дима  Андре 

Димитријевић Зпран 

Димитријевић Впјин 

Димитријевић Кпста 

Димитријевић Љубица 

Димитријевић  Миле 

Димитријевић Млађа 

Димитрпв Гепрги 

Димић Тривун 

Димпнсп Андре 

Динан 

Динара 

Динарци 

Династија Карађпрђевић 

Динкић Млађан 

Дин Чемс 

ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМПЗАЩ ТИТУ 

Дмитр пвић Раткп 

Дпбривпје, шпвек без нпге, Ада, РСУП 

Дпдик Милпрад 
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Дпм ваздухпплпвства Земун 

Дпм впјске Србије  

Дом за стара лица у Крњачи. 

Дпм здравља Љубпвија 

Дпм ЈНА 

Дпм култ уре Ракпвица 

Дпм културе Студентски грд 

Дпоа Букпвица 

Дпоа Трещоица 

Дпоецк 

Дпрћпл. 

ДПСИЈЕ, Издавашка кућа Правнпг факултета у Бепграду 

Дпс тпјевски Фјпдпр 

Дравић- Милена 

Драгащ Бранкп 

Драгин Саща 

Драгић Михајлп 

Драгић Предраг Кијук 

Драгпбрат 

Драгпман 

Дракула 

Дращкпвић Вук 

Дращкпвић Даница 

Дрина 

Дринка 

Дринска дивизија 

Дринска регата 
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Дрински ращампн 

Дрлаше 

 Дрндарски, Нина 

Дрпбоакпвић др. Мпнпграфија КПСМАЈ 

Други ват икански кпнцил 

Други ппщтински суд у Бепграду 

Други светски рат 

Другп јавнп ппщтинскп тужилащтвп 

ДС, Демпкратска странка 

ДСС 

Дубрпвник 

Дуванска станица Ђевђелија 

Дулић Пливер 

Думанић  Щура 

Дунав 

Дунав станица 

Дуракпвић Ћамил 

Дурмитпр 

Дутерте Рпдригп 

Душић Јанкп 

Дущанпва улица 

Дущанпвац 

Ђ.  

Ћапић Гпран 

Ђевђелија 

Ђекић Драгана 

Ђелић Бпжидар 
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Ђелпщевић Небпјща 

Ђенпва 

Ђерића брдп, Узпвница 

Ђилас Аким 

Ђилас Алекса 

Ђилас Драган 

Ђилас Милпван 

Ђилас Щтефица 

Ђинђић Зпран 

Ђпгп Гпјкп 

Ђпкпвић Нпвак 

Ђпрђевић Љубища 

Ђпрђевић Милан 

Ђпрђевић Мипдраг Стаоинац 

Ћпрђић Видан 

Ђпрђић Видпје 

Ђуканпвић Драган 

Ђуканпвић  Милп 

Ђукановић Мило  из Београда,  

Ђукић Верица Михалшић 

Ђукић Дејанпвић Славица 

Ђукић Мипдраг 

Ђукић Узелац Тамара 

Ђуре Ђакпвића улица 

Ђурекпвић Стјепан 

Ђурић Бранкп 

Ђур ић Зпран 
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Ђурић Јово 

Ђур ић Михаилп 

Ђурић,  Мища 

Ђурић, Страхиоа 

Ђурищић, Ђура 

Ђурпвић Слпбпдан 

Е. 

Ебел Фраоа 

Еве Макс 

Evoy Marshall Bruce 

Еврпазија 

Еврпазијска екпнпмска унија. 

Еврпвизија 

Еврпмајдан, Кијев 

Еврппа 

Еврппски суд за људска права у Стразбуру 

Егберг Анита 

Египат 

Ејдпмени 

Екпнпмски факултет у Бепграду 

Експрес Лист за пплитишке скандале 

Елизабета, Б ританска Краљица 

Elwood  Jim 

Еминовски Воја  

Енгдал Фредерик Вилијам 

Енглези,Енглеска 

Енка Ппл 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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ЕПС 

Ердевик 

Ердпган, Речеп   Таип 

Ерера, прпфеспр УЛБ 

Ерић Гпрдана Гпца 

Ета 

Етнпграфски музеј  у Бепграду  

Етнпселп Врппље  

ЕУ, Еврппска унија 

Еулекс 

Еунет 

Ж. 

Жабаљ 

Жаркпвп 

Jeff, Мorgan 

Живанпвић, Жив ина Ђпрђе 

Живанпвић Милисав  

Живанпвић Радмила 

Живановић Србољуб 

Живкпвић Бпјп 

Живкпвић Верица 

Живкпвић Живпјин 

Живкпвић Јпрдан 

Живкпвић Јуца, БИП 

Живкпвић, Милан, Аранђелпвац 

Живкпвић Милан рпђак, Узпвница 

Живкпвић Плгица 
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Живкпвић Павле 

Живкпвић Слпбпдан 

Живпјинпвић Бата 

Живп тић Миладин 

Жигпн Јелена 

Жигпн Стевп 

Жикилие.Режин ( Никпл, рпђака из Париза). 

 Girardot, Annie  

Житиште 

Житкпвац 

Josckwidof , Nadine 43 rue Gochard, Бр исел 

Жпли  Ангелина 

Жплт Лазар 

Жпщуа 

Журдан Луис 

Завера  Југпславије прптив Југпславијне, Пети тпм Саге п ..ићима 

Завишајни клуб Азбукпвшана у Бепграду 

Завпд за прпушаваое кул турнпг  развитка Бепграда 

Завпд за унапређеое култ урнпг развитка Бепграда 

Загон 

Загреб 

Задужбина Гпјкпвић 

Задужбини краља Петра I Карађорђевића на Опленцу 

Заев Зоран 

Зајешар 

Зајлер Тони  

Закпник Цара Дущана 

Залазје  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Annie_Girardot
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
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Заплена архиве 

Зарпжје 

Заставникпвић Веселинка 

Защтитник грађана 

Звездара 

Звпрник 

Звпрнишка клисура 

Здравкпвић Драган, Пантер 

Здравкпвић Тпма 

Зебец  Драгутин 

Земунски кеј 

Земунски парк 

Зилкић Адем 

Зимбабве 

Зимпоић Ненад 

Златибпр 

Змај пд Нпћаја 

ЗНД Заједница независних држава 

Зпрић Снежана 

Зпр ишић Милан 

Зукић Бприслав 

Зупан Дущан 

И.   

Ибара 

Иванпв Ђпрђе 

Иванкпвић, Дпбривпје 

Иванпвић Ана 
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Иванпвић Живпта 

Иванпвић Иван 

Иванпвић Мища 

Иванпвић Пливер 

Иваоицки Пља 

Ивкпвић Бранислав 

Ивкпвић Маркп 

Игоатијевић Бата 

Игоатпвић, Драгпљуб 

Игоатпвић Љиљана 

Игоатпвић Сузана 

Игп Виктпр 

Извпрци, Узпвница 

Издавашка кућа Пещић и синпви 

Изетбегпвић Бакир 

Израел 

Икаш Недедљкп 

Илија Илијевски 

Илић Велимир 

Илић Вида, 

Илић Милпван Минимакс 

Илири 

Имщир пвић Павлущка 

Индија 

Индијанци ( Америка) 

Инђић Тривп 

Инквизиција 
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Institut de socilogy , Parc Leopolod, Брисел 

Институт друщтвених наука Бепград 

Инцкп Валентин 

Ирак 

Иранци., Иран 

Ириг 

Ирска 

Ирска република 

ИСИЛ, Сан Францискп 

Исламска држава у Ираку 

Исламска држава 

Исланд 

Истанбул 

Истпшна Србија 

Исцељеое нащег света др. Мери Руварт 

ISIL-a Bruce Evoy Memorial Award 

Истамбул 

Истпријски архив САНУ 

Истпшна Бпсна 

Италија 

Италијанска мафија 

ИЦН Галеника 

Ј.  

јабланик, планина 

Јагпдина 

Јагпдоа 

Јадранскп мпре 
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Јакпвљевићи 

Јакпвљевић Верица 

Јакпвљевић Видпје 

Јакпвљевић Зприца 

Јакпвљевић Микп 

Јакпвљевић Руја 

Јакпвљевић Станкп 

Јакщић Дущан 

Јанић Никпла 

Јанкпв Нада 

Јанкпвић Зпран 

Јанкпв Нада 

Јанкпвић Бранкица 

Јанкпвић Данпјла 

Јанкп Јанкпвћ стражар у дуванскпј станици 

Јанкпвић Саща 

Јанкпвић Светлана Велмар 

Јанукпвиш Викт пр 

Јапан 

Јарчевић Слободан,   

Јасенпвац, лпгпр 

Јасна др. Јпванпвић 

Јатаган мала 

Јахјага Атифете 

Јахприна 

Yahoo groups- ЉУДСКА ПРАВА 

Јацеоук Арсније 
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Јевреји 

Јеврејска ппщтина 

Јеврејска улица  

Јевремпвић Дущанка 

Јевремпвић Мики 

Јеврић Небпјща 

Јевтић Милпщ 

Јединствена Србија 

Јелащић Радпван 

Јелић Миркп 

Јелпва гпра 

Јељцин Бприс 

Јемен 

Jennifer Jones,  

Јеремић Вук 

Јерина, ТВ 

Јерусалим 

Јермени 

Јефтић Миле 

Јефтић Плга  

Јехпвини сведпци 

Јешменица Плга 

ЈНА 

 

Јпванић. Милица 

Јпванпвић 

Јпванпвић Батрић 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Jones
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Јпванпвић Биљана 

Јпванпвић Бпда 

Јпванпвић, Видпје 

Јпванпвић Владан 

Јпванпвић Гпрдан 

Јпванпвић Јпван  

Јпванпвић Натаща 

Јпванпвић Пливер 

Јпванпвић У рпщ 

Јпванпвић Шеда 

Јпвићевић Тпмислав 

Јпвић Миркп 

Јпвић Савп, прптпјереј 

Јпвишић Јпвица 

Јпвишић Шеда 

Јпка, рпђака девпјашкп презиме Крсманпвић, удпвица ппкпјнпг Бпте 

Јпкпвић Јелена 

Јпкп Пнп 

Јпнпвић Надежда 

Јпсиппвић Ивп 

Јпханспн Ингемар 

Јпшић Драган 

Југпслав, Брисел 

Југпславија 

Југпслпвени 

Јужна Кпреја 

Јужна пруга 
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Јужна Псетија 

Јужна Србија 

Јужни тпк 

Јукпм, НВП 

ЈУЛ 

Jung 

Јунгпвић, др.Љубища 

Ју рић Тијана 

Јуршевић Нещкпвић Пливера 

Јусуфспахић Хамдија 

К ..  

Кабул 

Кавказ 

Кадијевић Вељкп 

Казимирпвић Стева 

Казнена психијатр ија-кп је пвде луд 

Калај Јудал 

Калајић Драгпщ 

Калащоикпв Михаил 

Калварија 

Каленића пијаца 

Калимегдан 

Камерпн Дејвид 

Каменград, Ада 

Канада 

Канаревп брдп 

Кандић Натаща 
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Канцелаија Председника Републике, Б. Т адића 

Капн 

Капитализам за децу, Karl Hes 

Капетан Драган 

Каписпда Филип 

Капишић Јпвп 

Каппр Мпмп 

Карабурма 

Караклајић, щахиста 

Карађпрђева улица 

Карађпрђевић Александар Др уги, Престплпнаследник 

Карађпрђевић Александар син Павла 

Карађпрђевић Павле 

Карађпрђевић Тпмислав 

Караулац Ми рпслав 

Карачић Вук 

Карачић Радпван 

Карем анс Тпмас 

Кареоина  Ана 

Карићи 

Карпати 

Карппв Анатплиј 

Каспарпв Гари 

Кастратпвић Страхиоа 

Кастрп Фидел 

Кастрп  Раул 

Каталпнија 
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Катана Брацп 

Катана Пакиза 

Ката рина Пливера 

Катинска щума 

Катић Бранислава 

Катплишка црква 

Кашински Лех 

Кащанин Марина 

Кащанин Милан 

Кебп, Уз пвница 

Кеви Анета 

Келти 

Кендал  Френцис 

Кенеди Тед 

Кенеди Чпн 

Кери Чпн 

Кеспвија Тереза 

Кијанпвић Нада 

Кијев 

Кијевп 

Ким Џонг Нам 

Ким Џонг Ун 

Кина 

Кинески мпст 

Кип ППбеде, САД. 

Кирщ, наушник, Б рисел 

Кисинчер Хенри 

Китар пвић Грабар Кплинда 
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Кјеза Ђулијетп 

Klein Мicke 

Клинтпн Бил 

Клинтпн Хилари 

Кљајић Драгана 

Кљајић Јелка 

Кљајић Рајп 

Кљајић Сека 

Кљајић Срећп 

Кнаусгард Уве 

Кнежевић Гпран 

Кнежевић Никпла 

Кнез Михајлпва, улица 

Коажевац 

Коижевни клуб Карађпрђевић 

Коижовне нпвине УКС 

Кпалиција ДСС-Двери 

Кпвашевић, Дущан 

Кпвашевић Живпрад 

Кпвашевић Михајлп 

Кпвашевић Павле 

Кпвашевић Радпван, кум 

Кпвашевић Радпмир 

Кпзлук 

Кпзма  Маријан 

Кпјић Верица 

Кпјић Зприца 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Marijan_Kozma
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Кпјић Маркп 

Кпјић Мика 

Кпјић Милан 

Кпјић Миле 

Кпјић Мићун 

Кпјић Нпвка 

Кпјић Србп 

Кпјић Сретп 

Кпјић Стевп 

Кпјић Тпмп 

Којовић, Мирољуб 

Кокунешоски 

 Kołakowski Leszek 

Кпларшев универзитет у Бепграду 

Кплащинац, бацаш кугле 

Кплубара 

Кпманин Жаркп ` 

Кпмарпвски Бпра 

Комисија за рехабилитационо обештећење 

Кпмитет за защтиту људских права 

Кпмненић Радмила 

Кпмненић Слпбпдан 

Кпмфпрти Ар пн 

Кпмфпрти Нисим 

Кпндић Вера 

Кпнрад  Даница 

Кпнрад Рихард 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ko%C5%82akowski


3256 
 

Кпн тић Сава 

Кпнузин Александар 

Кпнфушије 

Кппапник, ПД Бепград 

Кппенхаген 

Кппривица Гпрдана 

Кппривица Драгпслава 

Кпраксић Предраг 

Кпршнпј Виктпр 

Кпсјерић 

Кпсмај 

Кпспвп 

Кпспвска Митрпвица 

Кпспр  Јадранка 

Косорић Мира,  

Костелић Ивица 

Костић Бора, Плава чигра 

Костић Владимир, САНУ 

Костић, Миле 

Кпстић Мирпслав 

Кптек 

Кпщ Ерих 

Кпщарић Сава 

Кпщтуница Впјислав 

Кпщћина Силва 

Кпщутоак 

Кравица 
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Крајина 

Крајищник Мпмшилп 

Кракпв 

Краљ Петар, глумац 

Краљ Петар Карађпрђевић Други 

Краљевина Југпславија 

Крамник Владимир 

Крду Петре 

Крестић Василије 

Krief, Bernard Брисел 

Крим 

Кристи Агата 

Кркпбабић Јпван 

Кристпфер Впрен 

Крсманпвић  Бпјка 

Крсманпвић Василије 

Крсманпвић, Велибпр Бпра 

Крсманпвић Велизар 

Крсманпвић, др психијатар са Аде 

Крсманпвић Драган 

Крсманпвић Драгпљуб 

Крсманпвић Живкпвић Дущанка 

Крсманпвић Ђпјп 

Крсманпвић Зпрка 

Крсманпвић Јпвп 

Крсманпвић Маркп 

Крсманпвић др. Милан, пукпвник, Рпдпнашалник Братства Крсманпвића 
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Крсманпвић  Милан, син 

Крсманпвић Милић, брат 

Крсманпвић Милић, рпђак, ппкпјни 

Крсманпвић  Милут ин 

Крсманпвић Васић Мица 

Крсманпвић Нада 

Крсманпвић Пбрен 

Крсманпвић Пела 

Крсманпвић, Пещић Александра 

Крсманпвић Раденкп 

Крсманпвић Бугарски  Ружа 

Крсманпвић Симић Драга 

Крсманпвић Симп 

Крсманпвић Слава 

Крсманпвић Слпбпданка 

Крсманпвић, Сретен 

Крсманпвић Стефан 

Крсманпвић Танасије 

Крсманпвића Мпн пграфија Братства 

Крстајић Данилп 

Крстић, др Љиљана 

Крстић Тамара, нпвинарка 

Крстић Радислав 

Крстић Радмилп 

Крупао 

Крущевац 

Крщ, Дрина, Љубпвија 

Ксенија, кћерка сестре Наде 
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Кршмаревић Ранкп 

Круз Тед 

Куманпвп 

Крф 

Крчић Вера 

Крщ, Љубпвија 

Ксавије Кпле 

Куба 

Кув ељић Милан 

Кувељић щпфер Нпвпг грпбља 

КУД `` Бранк Крсманпвић`` 

Кујпвић Ивп 

Кујунчић Пера 

Кукплеша Биљана 

Кукплеша Рале 

Кукплеша Стеван 

Куле Сибиоанин Јанка,   

Куманпвп 

КУРДИ  

КУРДИСТАН 

Курщумлија 

Кућа греха, Тпншић Вушета 

Кућа Ђуре Јакщића 

Кућа слпбпде Оу Делхи 

Кумпдраж 

Курдистан, Курди 

Кусту рица Емир 
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Кућа цвећа 

Кушевашки спкак 

Кухар ић Фраоп 

Кушевп 

Кушевци 

Кущнер Бернар 

Л. 

Лабус Мирпљуб 

Лаврентије, Владика  

Лаврпв Сергеј 

Лагуна, Издавашка кућа 

Лазаревић Владимир 

Лазаревић Љубпмир 

Лазаревић Милпщ 

Лазаревић Мира 

Лазаревић Пстпја 

Лазе, селп 

Лазић, Раде 

Лакић Драган 

Лалпвић Иван 

Лангп Дуоа 

Ларсен, щахиста 

Лас Вегас 

Латини 

Лаущевић Жаркп 

Le quart 

Лекај Нпле 
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Ленђер 

Лескпвац 

LES RELATIONS,, часопис УКС 

Лещће, гр пбље 

Либан 

LI-Liberty International 

Либија 

Лика 

Ли Кећанг 

Лил 

Лила, сусетка 

Линта 

Липн 

Лисабпн 

Лист Југпслпвена у Щвајцарскпј 

Литванија 

Лјубјанка 

Лпзница 

Лпјпур Миле 

Лпндпн 

Лпншар Жпзеф 

Лпншаревић, председник Туристишке прганизације Братунац 

Лпоин 

Лпоински бук на Дрини 

Лпрен Спфија 

Лув Лепн 

Лужишки Срби 
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Лукас Аца 

Лукащенкп 

Лукић Бане 

Лукић Живкп 

Лукић Радица 

Лукић Сретен 

Лушићи, Пила тпвац 

Лушић Радмила 

 Љ 

Љајић Расим 

Љиг 

Љубинкпвић Света  

Љубишић др Владимир 

Љубишић Раде 

Љубљана 

Љубпвиђа, река 

Љубпвија 

Љубпвија, ппщтина 

Љубпјевић ( Крсманпвић) Јела 

Луганск 

Људи са маргине 

Људска права, црна рупа 

М. 

Магдалена 

Magnum crimen 

Мадрид 

Мађарска, Мађар и 
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Мажест ик, Хптел 

Мажуранићева улица Земун 

Мајдан 

Мак Дпналдс 

Макавејев, Сергеј 

Макарска 

Македпнија 

Македпнци 

Макитан Зпран 

Макищ 

Макси, ланац супермаркета 

Максимпвић Десанка 

Максимпвић Раја 

Мала  крсна 

Malden Karl 

Мали Звпрник 

Мали Мпкри Луг 

МАЛИ РАЈ, кафана у Узпвници 

Мали  Синища 

Малпвић Снежана 

Маљен 

Манасијевић Љубпмир 

Манастир Свете Трпјице 

Мандић Клара 

Мандић Милица 

Мари  Енди 

Маринкпвић Зприца 



3264 
 

Маринпвић Никица 

Марипкпв  А. 

Марио, сарадник Драгана Нешковића 

Марио дел Монако 

Марић Драган 

Марић др. Јпван 

Марјанпвић Јелена. 

Марјанпвић Јпван 

Марјанпвић Миркп 

Маркес  Габријел 

Маркпв Младен 

Маркпвић Анте 

Маркпвић Велизар, Вела 

Маркпвић Владимир 

Маркпвић Гпран 

Маркпвић, Кућа Ђуре Јакщића 

Маркпвић Маркп 

Маркпвић Миле 

Маркпвић Мира 

Маркпвић Михаилп 

Маркпвић, кум, правник ппщтина Братунац 

Маркпвић Пливера 

Маркпвић, Предраг 

Маркпвић Раде 

Маркпвић  Раткп   

Маркпвић Тпта 

Марпкп 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Марплан 

Марсељеза  

Марти Дик 

Мартинпвић Бранислав 

Мартинпв Златпје 

Марущевац, Славпнија 

Masson Arthur 

Математишка гимназија у Бепграду 

Матић Веран 

Матић Владанка 

Матић Живкп 

Матић Тпмп, Црнша `` Јапанска ружа` 

Матица српска 

Матпщевић Радмила 

Маузплеј 25 мај 

Мацка, министар унутращоих ппслпва Аустр ије 

Мацка Аница 

Машва 

Машкпв камен 

Мащан Тибпр 

Медакпвић Дејан 

Медведник 

Медведев Димитриј 

Медведник  

Медвеђа 

МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

Међуна рпдни арбитражни суд 
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Међународни студентски  камп у вили Рашица у Дубровнику  

Меза, река у Белгији 

Меј Тереза 

Мексикп 

Мемпрандум САНУ 

Мемпријални центар у Пптпшарима 

Менгеле 

Мендела Н елспн 

Менса 

Мердари 

Мери Бпни Линда 

Меркел Ангела 

Мерпн Тепдпр 

Месић Стипе 

METEQUES ,  Метеци, метек 

Метпхија 

Мецелер Стефан 

Миајилпвић Бранислав Браца 

Мијић Мипдраг 

Мики, Ада 

Микле 

Микуљак 

Милан, Ада 

Миланпвић Дафина 

Миланпвић Драган 

Миланпвић Зпран 

Милатпвић Петар Пстр пщки 

Милер Артур 
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Миле тић Милена 

Милер Винцент 

Миливојевић Десанка 

Миливпјвић Звездан 

Милинкпвић Милица 

Милић,Драган  

Милићи 

Милић Мића 

Милићевић Александар Цале 

Милићевић Влада 

Милићевић Нада 

Милпванпвић Мића 

Милпванпвић Ранкп 

Милпјевић Драган 

Милпјевић Мима 

Милпјка избеглица из Бпсне 

Милпрадпвић Михаил 

Милпсављевић  Слпбпдан 

Милпсављевић Тпмица 

Mилпщевић Бп рислав  

Милпщевић Вера 

Милпщевић Никпла 

Милпщевић Рајкп 

Милпщевић, Слпбпдан 

Милунпвић Вујадин 

Милутинпвић Милан 

Милутинпвић Сима Сарајлија 
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Миљакпвац 

Миљакпвашка щума  

Миљущ Весна 

Миљущ Стевп 

Министарствп здравља Србије 

Министарс твп људских права 

Министарствп правде 

Минск 

Мипна 

Миркпвић Бпривпје 

Мисита Дращкп 

Мистерије прганизма, филм 

Митанпвски, Деса 

Митић Рајкп,  

Митра Барун 

Митрић Спбпдан 

Митрић Стевп 

Митр пвић Александар 

Митрпвић Верица,  ту ристишки впдиш Железнишар 

Митрпвић Жељкп 

Митрппплит Кирил, Патријарх Р усије 

Михајлп Михајлпв 

Михајлпвић Вељкп 

Михајлпвић Драгпслав 

Михајлпвић Јелена 

Михајлпвић Мићп 

Михајлпвић Предраг 
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Михалић Фраоп 

Мићић Раде 

Мићунпвић Драгпљуб 

Михалкпв Сергеј 

Мића дпктпр 

Мићовић   

Мищкп, Крущевљанин 

Мищкпвић Мирпслав 

Млада Бпсна 

Младенпвац 

Младенпвић др Маркп 

Младенпвић Микица 

Младенпвић  Милан пд Лужица 

Младенпвић Марија, Рускиоа Јерменка 

Младенпвић Мирпслав 

Младенпвић Михајлп 

Младић, Раткп генерал 

Млађенпвић, председник Ппщтине Братунац 

Мк Кан Ерикспн, Брисел. 

Млин, Узпвница 

ММФ Међунарпдни мпнетарни фпнд 

Мљет, пстрвп 

Мпгадищ 

Мпјспв Лазар 

Мпкраое  

Мплдавија 

Мплерпва улица 
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Мпљкпвић Илија 

Мпрп Жана 

Мпсадек, Иран 

Мпсква 

Мпстар 

Мптел Љубпвија 

Мптелу на Старпј Љубпвији кпд мпста за Братунац  

Мптика Ристп 

Mohamad, Афганистанац, Брисел 

Мрђа Ружа 

Мубарак 

Мугабе Рпберт 

Мујкановић Мухамед 

Мујчиновић Мехмед 

МУП 

МУП Бепград 

Муслимани 

Мустафа Иса 

Мутаппва улица 

Мухамед  Али 

Н- 

Нагпрнп Карабах 

Надал Рафаел 

Назарбајев Нурсултан 

Нарпдна библиптека Батпшина 

Нарпдна канцеларија ДС 

Намир,Белгија 
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Нарпдна библиптека Ваљевп 

Нарпдна библиптека  Љубпвија 

Нарпднп ппзприщте у Бепграду 

Натанијаху Бенчамин 

НРС Нарпдна радикална странка 

Натп 

Наципнална пензипна служба Белгије 

Наща реш, шасппис 

Недељкпвић Гпрдана 

Недељкпвић Милан 

Недељкпвић Саща 

Недељкпвић, Славпјка 

Недељкпвић, Славпљуб 

Недељкпвић Тпмица 

Недић Зпран, Дебпс 

Недић Изабела 

Недић Радпслав Дујп 

Негптин 

Независни синдикат Независнпст 

Некрпфилија 

Немаоина улица 

Немашка 

Немић 

Немцпв Бприс 

Немцпв  

Ненадпв Љиља. 

Непал 
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Нерпн 

Несврстани, Ппкрет 

Нефпрмалн центри мпћи, коига 

Нещић Милан 

Нещкпвић Драган 

Нещкпвић Ђпрђе 

Нещкпвић Перп 

Неурпхирурщка клиника у Бепграду 

Нигерија 

Никащинпвић Милица 

Николић Вера 

Николић Вида 

Николић Града 

Никплић Мика 

Никплић Милан, кппирница у Гпсппдар Јевремпвпј, шлан савета наще прганизације 

Никплић Милан, глумац 

Никплић Мпмшилп 

Никплић Тпмислав 

Никплић Цина 

Никщић 

НИН 

Ниншић, Мирпслав Микпс``., Av. Brughman 160, Брисел 

Нирнберг 

Нис 

Нищ 

Нищикпри Кеј 

НКВД 

Нпбелпва награда 
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Нпва Србија 

Нпвакпвић Лпла 

Нпвица, Херцегпвац, Ада, 

Нпви Пазар 

Нпви Сад 

Нпрвещка 

О. 

Оегпщ Петар  Петр пвић 

Оу Јпрк 

П. 

Пбама Барак 

Пбезбеђеое Слпбпдана Милпщевића 

Пбрадпвић Бпщкп 

Пбрадпвић Вук 

Пбрадпвић Миља 

Пбренпвац 

Пбренпвић 

ПВК Кпспва 

Пдбпр за защтиту шпвека и пкплине УКС 

Пдбпр за пдбрану слпбпде мисли  изражаваоа САНУ 

Одбор УКС за пријем нових чланова 

Пдбп ри за људска права УКС 

Пдељеое за људска права ПУН 

Пдеса 

Пгоанпвћ Мищп 

ПЗНА 

Пјданић Драгпљуб 
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Пкупација дп Нища ( албанска) 

Пкружни суд у Бепграду. 

Пктпбарска ревплуција 

Плбрајт Мадлен 

Планд Франсуа 

Плпвп 

Плспн Лепн 

ПЛУЈА, Крајина 

Плујић Драгпмир 

Плујић Предраг 

`` Пнпгпщт`, Никщић 

Ппалић Петар 

Ппарница Мища 

Ппарница Мпмшилп 

Ппатија 

Ппашић Драгица 

Пперација Гладип 

ППСТАНАК, Удружеое прптив беле куге 

Ппщтински суд у Белпј цркви 

Ппщтински суд у Пбренпвцу 

Прић Насер 

Прлпваша, грпбље 

Прлпвић Мића 

Псаћанка, кућа 

Псешина 

Пслп 

Пснпвни  суд у Сребреници 
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Пспје 

Пстрпщки Петар Милатпвић 

ПТВПРЕНА ВРАТА, Канцеларија 

Птпка, рукавац Д рине пкп Крсманпвића шагеља у Узпвници 

П ` Тул Питер 

ПТАЦ, нарпдна песма Гагић Јанкп 

ПУН 

ПУП Ракпвица 

П.  

Павелић Анте 

Паварпти Лушанп 

Павић Зприца 

Павић Милпрад 

Павкпвић Небпјща 

Павлина Петрпва 

Павлица Михајлп 

Павлица Натаща 

Павлпвић Бранислав ,Бане, дентиста 

Павлпвић, Бранислав Ппп 

Павлпвић Велизар 

Павлпвић Љуба, Спкплска нахија 

Павлпвић Миладин 

Павлпвић Мипдраг 

Павлпвић  Стпјадин  

Пајевић Јелица 

Пајшин Ксенија 

Пакистан 
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Палавестра Предраг 

Палилула 

Пампанини Силвана 

Памук Прхан 

Панајптпвић Илија 

Панић Кристина 

Панић Љубица 

Панић Милан 

Панић Никпла 

Панић Радивпје 

Панић Радпванпв Љубицаћ 

Панпвић Брена 

Панпвић Влајкп 

Панпвић Драган 

Панпвић  Живанка 

Панпвић Жика 

Панпвић Зпран 

Панпвић Максп 

Панпвић Милан 

Панпвић Милена 

Панпвић Прке 

Пантић Марија 

Пантић Станислав 

Паншевп 

Паншић Тепфил 

Папа Римп-катплишке цркве Јпван Павле II 

Папа Бенедикт 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_II
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Папа Впјтила Карпл 

Папа Фраоп 

Папска нпнцијатура у Бепграду 

Парага Дпбрпслав 

Парага Дпмагпј 

Парада ппнпса 

Париз 

Парламенту Данске 

Парлпв Мате 

Паскаљевић, Гпран 

Pasqualina 

Патријарх Српски Павле 

Пат ријарх Српски Епискпп нищки Иринеј 

Патријарщија СПЦ 

Патр ијарх Руске правпславне цркве Кирил 

Пахлеви Риза 

Пахпр Бпрут 

Пацпли 

Пащина раван  

Певац, кафана 

Pejcev  Anuska , Рускиоа, Брисел,  tel.491115 

Пекинг 

Перез Щимпн 

Перишин Мипдраг 

Перищић Мпмшилп 

Перић Пливера 

Перунишић Бпрјанка 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Перућац 

Петиција 

Петкпвић Серафим 

Петкпвић Злата 

Петкпвић Милијана 

Петкпвић Мищ а 

Петрић Бранка 

Петрпвић Бранислав 

Петрпвић Маоа 

Петрпвић Щкерп Вида 

Петрпвић Нада 

Петровић Петар 

Петровић Слободан 

Петница 

Петрпвац на Млави 

Петрпва гпра 

Петрпвић, Александар Саща 

Петрпвић Драгпљуб Шале 

Петрпвић Дущан 

Петр пвић Дущанка 

Петрпвић Јпван 

Петрпвић Маоа 

Петрпвић, Петар, Оегпщ. 

Петрпвић Слпбпдан 

Петрпвић  др.Стеван 

Петрущић Невенка 

Пећ, Кпспвп 
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Пећанац Љиља 

Пећка Патријарщија 

Пецка 

Пешат, шасппис 

Пещић Александар 

Пещић Весна 

Пещић Впјислав 

Пещић Дрина 

Пещић Иван  

Пещић Саща 

Пилат Ппнтије 

Пилатпвац 

Пинк, ТВ 

Пинпше Аугуст 

Пипер Пред раг 

Пирански залив 

Пирпт 

Пјпнгјанг 

Плави впз 

Планинарски савез Русије 

Пленкпвић Андреја 

Ппарп Херкул 

Ппвеља ШСР 1977.гпдина 

Ппвереник за защтиту равнправнпсти 

Ппвљен 

Ппдгприна  

Ппдгприца 



3280 
 

Ппдмпскпвље 

Ппдриое 

Ппжаревац 

Ппздер Фадил 

Ппзитивна Слпвенија 

Ппзнић Никпла 

Ппкрет за защтиту људских права 

Ппкрет спцијалиста 

Ппкпрни, Дущан 

Пплгар сестре, мађарске щахисткиое 

Пплицијска управа града Бепграда 

Пплић Бпјан 

Пплић Дејан 

Пплић Живка 

Пплић Мијп,  заппслен  у Цркви Узпвница 

Пплић Мијп, електр иша р из Узпвнице,  ради у Бепграду 

Пплић Милан  

Пплић Мпщп 

Пплић Тпмп 

Пплка 

Ппљска 

Ппппв Небпјща 

Ппппв Раща 

Ппппвић  Андрија 

Ппппвић Блажп 

Ппппвић Бпгдан 

Ппппвић Василије 
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Ппппвић Владан 

Ппппвић Вељп 

Ппппвић Дущица 

Ппппвић Јелена 

Ппппвић Љубица 

Ппппвић Љубп 

Ппппвић Мищп 

Ппппвић Милан 

Ппппвић Мића 

Ппппвић Плгица 

Ппппвић Савка 

Ппппвић Срђа 

Пппрад, Слпвашка  1992. гпдине 

Ппртищ Лајпщ 

Ппртугалија 

Ппсланствп Свете Стплице у Бепграду 

Ппстеое, Ппстиое, Ппстијеое 

Пптпшари 

Пптуршеоаци ( јанишари) 

Ппхпрска улица у Бепграду 

Ппцерина 

Ппщта Србије 

Правни факултет у Бепграду 

Прегантил, Француска 

Прекајски Иван 

Прещевп 

Прва мущка гимнаија у Бепграду 
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Прва бепградска гимназија 

Први ппщтински суд у Бепграду 

Први светски рат 

Првп пснпвнп јавнп  тужилащтвп 

Превер Жак 

Председнищтвп Републике 

Прекрщајни суд у Бепграду 

Прещевп 

Примакпв Јевгениј 

Принц Фердинанд пд Аустрије 

Принцип Гаврилп 

Призрен 

Прпданпвић, др Никпла 

Прпески Тпще 

Прпкпп, нпва железнишка станица 

Прпкупље 

Прпслпп 

Прптић Љубпмир 

Прптић, Радип Спкп, Љубпвија 

Прптпкпл  кућа претка Алексе  Крсманпвића, у Бепграду на Теразијама брпј 34, где је пбављен  

истпријски шин прпглащеоа уједиоеоа Срба, Хрвата и Слпвенаца  1.12. ( 18 .11) 1916  

Прудникпв  Ђпрђе 

П. Б  Психијатријска бплница `` Лаза Лазаревић`` 

Психијатријска бплница Централнпг затвпра у Бепграду 

Лукпвић Миланкп 

Пуђ Дампн  

Пулејкпвић Мира 

Пупинпв мпст 
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Пуртић Динда 

Пуртић Милена 

Пут свиле ( нпви(  

Путин Владимир 

Пуцаревић Ацп 

Пуцаревић Јела 

Пуцаревић Јпван 

Пуцаревић Раденкп 

Р. 

Радакпвић Шеда, Цвекла 

Радип Бепград 

Радип Бепград 2 

Radio France Internationale 

Радип Снага нарпда 

Радип студип Б 

Раднишка партија Курдистана 

Радпванпвић Јпвп 

Радпванпвић Мирпслав 

Радпванпвић Слпба 

Радпвић Јелка 

Радпвић Катарина 

Радпв ић Радпмир 

Радпсављевић Никпла 

Радулпвић Слпбпдан 

Радулпвић Слпбпдан Ц маркет 

Рађевина, али и из Ппдгприне, па све дп Псешине, или ка Бајинпј бащти и Ужицу.Залутали би 

ппнекад придпщли с` пне стране Дрине, из Бпсне,  Бпсанци , Бпсанке би Ракпвица 

Ражнатпвић Светлана Цеца 
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Рагуз 

Раде, власник фирме Ракета у Грабпвици 

Радецки, Земунски кеј 

Radio France Internationale 

Рајакпвић Никпла 

Рајс Кпндплиза 

Ракета, Грабпвица кпд Љубпвије 

Ракић Лидија 

Ракић Мипдраг 

Ракит ић Слпбпдан 

Ракпвица  

Ракпвишка црква 

Ракпвишки манстри у Реснику 

Рама Еди 

Ранђелпвић Раде 

Ранкпвић Александар 

Ранкпвић Љубпдраг 

Рапнић, Милпщ 

Расел Чеин, глумица 

Распу тин 

Расулић Нпвица 

Раткпвић, Впјислава 

Раткпвић Јелка 

Ратнп пстрвп 

Ращевац, селп 

Рашић Батица 

Рашић  Дара 
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Рашић Лалица 

Рашић Миладин 

Рашић Мипдраг 

Рашић Мищкица 

Рашић Радмилп 

Рашић Сека 

Рашић Слпбпдан 

Рашић, шетнишки впјвпда 

Ращица 

Рахмпнпв 

Рахпј Ма ријан 

Ращка 

Ращић Катарина 

Ращкпвић Ивић Санда 

Ращкпвић др Јпван 

Рваш, приппветка 

Ревизија 

Ревплуција Влада 

Реган Рпналд 

Резплуција Инфпрмбирпа 1948 гпине 

Реина, Истанбул 

Рекпрд ,фабрика гуме Ракпвица 

Ренд Ејн 

Република шасппис 

Република Српска  

Републишки јавни тужилац 

Ресник 
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Рехабилитација 

Решење Судије за прекршаје општине Раковица од 1 септембра 1977.године. 

Рибић Миленкп 

Рибишић Митја 

Ријалити 

Rina Salvatore 

Ристпвски Лазар 

Рим 

Римпка тплишка црква 

Рипао 

 Ристанпвић Карађпрђе 

Ристпвић, директ пр Галенике 

Рпгатица 

Рпгашица 

Рпгпщић Вељкп 

Рпдић Александар 

Рпдпслпв Б ратства Беатпвића 

Рпдпслпв Крсманпвића 

Рпжао 

Рпзенсафт Менахем 

Рпкфелер Дејв ид 

Рплпвић Владимир 

Рпман п Бриселу 

Рпманија. 

Рпми 

Рптаревић 

Рптердам 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 Рпхани Хасан 

РТВ Пплитика 

РТС-Радип телевиија Србије 

Руварт др.Мери 

Ругељ, др Јанез 

Ругпва Ибрахим 

Рудић Драгић 

Ружичић Синиша 

 Рузвелт Франклин 

Рузвелтпва улица 

Рујевац 

Румунија 

Румуни 

Руни, Мики 

Руси, Р усија 

Русини 

Руска академија наука 

Руски дпм  

Руски цар Бепград 

С. 

Сабпрна нарпдна странка 

Сабпрна црква у Бепграду 

Сава 

Сава-Дунав Впдппривреднп предузеће 

Сава мала, 

Сава Саванпвић, српски вампир 

Савез за прпмене 
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Савет безбеднпс ти УН 

Савин Марија 

Савић Веселин 

Савић Јпван 

Савић Микаелина 

Савић Пантп 

Савић Ранкп 

Савић Споа 

Савић Таоа 

Савкпвићи 

Савкпвић Данилп 

Савкпвић Мирјана, Уд ружеое пензипнера Щабац 

Сага п ..ићима 

Сајам  туризма у Бепграду 

Сајед, Хасан 

Сакан Драган 

Сакар , селп на Дрини 

Салех Абдулах. 

Самарчић Љубища 

Самарчић Слпбпдан 

Сана 

Санадер Ив п 

САНУ 

Санчак 

Саоина Мира 

Сапна, кпд Тузле, Бпсна 

САП-Светска аспцијација психијатр ије 
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Сарајевп 

Сарамандић Живан 

Сарашевић Ма рина 

Сарашевић Милица 

Саркпзи Никпла 

Саудијска Арабија 

Сахара 

Света Бпгпрпдица 

Свети Јпван, Крсна Слава 

Свети Сава 

Свети Сава, бплница 

Светски јеврејски кпнгрес 

СДБ 

СДП 

СДС Српска демпкратска странка 

Dr.Sean Gab 

Севастпппљ 

Северна Ирска 

Северна Кпреја 

Северни тпк 

Седлар 

Селић Мпмшилп 

Селимпвић Меща 

Секула Катар ина 

Секулпвић Впјислав 

Селакпвић Никпла 

Селенац 
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Сербптник Катар ина 

Серкел Ивп 

Сеша река 

Сибила 

Сибир 

Сившевић Љиљана 

Сигурна кућа 

Симић Љиља 

Симатпвић Франкп 

Симић Никпла 

Симић Пред раг 

Simon, Брисел, tel. no. 125080 

Симпвић Љубпмир 

Симпнпвић Веселин 

Симпнпвић Мира 

Синатра Френк 

Синдикат Независнпст 

Синђелић Стеван 

Синпд Српске Правпславне Цркве 

Сиоска алка 

Сириза 

Сирија 

Сирпнић Жанета 

Сифнипс Дущанка 

Скадарлија, Скадарска улица 

Скелане 

Скендербег 
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Скппље 

Скуланд, Кен 

Славија, Бепград 

Славица, Ада 

Славпнија, Славпнци 

Слапащница 

Слијепшевић Мићп 

Слпбпданка, Ада 

Слпвашка, Слпваци 

Слпвени 

Слпвенија 

Службени гласник Србије 

Смедеревп 

Смиљанић Радпмир 

Смпленск 

Снага нарпда,  радип 

Snacke river, река змија у Америци 

Спвјетски савез 

Спдпма и Гпмпра 

Спкић  Ружица 

Спкплска нахија 

Спкп  баоа 

Спкп град 

Спкплске планине 

Спкп манастир 

Спкп радип, Љубпвија 

Спкп Щтарк, Стара Љубпвија 
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Сплана Ксавије 

Сплжеоицин, Александар 

Сплун 

Спмалија 

Спппт 

Спрпщ 

Спцијалистишка партија Србије 

Спциплпщки преглед, шасппис 

Спши 

Спциплпщки преглед, шасппис 

Спфија 

СПЦ 

Спаић Небпјща  

Спасић Живка 

Спаски Бприс 

Спасић Александар 

Спасић Симп 

Спасић Славица 

Спаспјевић, Бепград, Ћустендилска улица 

Спаспјевић Ранкп  

Специјални дпм у Јабуци кпд Паншева 

Сплит 

Споменик Захвалности Француској на Калемегдану. 

Сппменик Незнанпм јунаку на Авали 

Сребреница 

Средпјевић Милпјка 

Сремска Митрпвица 
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Срби 

Србија 

Србија впде 

Србија и Црна Гпра 

Срем, Сремци 

Срећкпвић Саща 

Српска напредна странка 

СРС Српска радикална странка 

Српска светпсавска странка СССС 

СССР 

Српске двери 

Српскп коижевнп друщтвп 

Ставрпс, Ламбрпс 

Стајин Гпран 

Стајић Ана 

Стајић Мица 

Стајић Лазар 

Стајић Савп 

Стаљин, Јпсиф Висаријпнпвић 

Стаљинград 

Стангашилпвић Дущан 

Стангашилпвић Дущан 

Станић, Архив САНУ 

Станищић Јпвица 

Станка Паунпвића улица 

Станкпвић Ве рица 

Станкпвић Зпран 
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Станкпвић Милић пд Машве 

Станкпвић Ружица 

Станпјевић Дущкп 

Стаоинац 

Станкпвић  Милутин 

Стара Љубпвија 

Стари влах 

Стеванпвић Впјп 

Стеванпвић Милпрад 

Стеванпвић Светислав СветиСтеван 

Стегић Виктприја 

Стеин Маркп 

Стефанпвић Драгпбрат 

Стефанпвић Дущан Гламба 

Стефанпвић Небпјща 

Стефанпвски Драган 

Степинац, Кардинал 

Стјепп, впдпинсталатер Узпвница 

Стпјанпвић, писац Младенпвац 

Стпјанпвић, Дращкп 

Стпјанпвић, адвпкат 

Стпјанпвић Лазар 

Стпјанпвић Љубища 

Стпјанпвић Милка 

Стпјанпвић Радпслав 

Стпјанпвић Светпзар 

Стпјиљкпвић  Властимир  Ђуза 



3295 
 

Стпјиљкпвић Леппсава 

Стпјкпвић Зпран 

Стпјкпвић Љубинка 

Стпјнић Драган 

Стпкић Жанка 

Стпкхплм 

Стражевица 

Стразбур 

Стращни суд 

Стр умица 

Студип Б 

Ступица Мира 

Суареш Марио 

СУБ-Слободни универзитет Брисел 

Судан 

Судско -психијатријски одбор Медицинског факултета у Београду   

Сузић Јелица 

Суншица 

Сурвивализам 

Сурлић Хелена 

Сурпи Ветпн 

Сус,  Тунис 

Т. 

Таблпид 

Тадић, Бприс 

Тадић Љубпмир 

Тадић Мирјана 
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Тадић Милка 

Тадић, Мића, avenue Armand Huysmans 55, tel. 495668, Брисел  

Тадић Никпл 

Тајкуни 

Тајманпв Марк 

Талмуд 

Таљ, Михаил 

Тамащ Владимир 

Тамнава 

Таншић Драган 

др. Иван Таншић 

Тара, река 

Тара, планина 

Тасић Јпван 

Татари 

Татпн Брис 

Тачикистан 

Ташер Маргарет 

Таши Хащим 

Тащмајдан 

Тбилиси 

ТВ Пинк 

Тврдищић, Српске двери 

Тејлпр Елизабет 

Телекпм 

Теме, шасппис 

Темпл, Щирли 
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Тепдпра, Валеријина кћерка 

Тепавац Миркп 

Теразије 

Техеран 

Тещанпвић Бпщкп 

Тијанић Александар 

Тимпщенкп Јулија 

Тител 

Титп, Јпсип  Брпз 

Тпдпрпвац Мирсад 

Тпдпрпвић Бпра 

 Тпдпрпвић Драгпљуб 

Тпдпрпвић Дущан 

Тпдпрпвић Кпста 

Тпјић Предраг 

Тплстпј Лав 

Тпмић Бпщкп 

Тпмић Весна 

Тпмић Дущанка 

Тпмић Здравкп 

Тпмић, лекар, ппвратник из Немашке 

Тпмић Милка 

Тпмић Мира 

Тпмић Мища 

Тпмић Натаща 

Тпмић Радислав 

Тпмић Радпје 
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Тпмић, Сека 

Тпмић Слпбпдан 

Тпмић др.Сретен 

Тпмић Тпмп 

Тпмпвић Брацп 

Тпншић Вушета 

Тппалпв Веселин 

Тппшидер,  

Тпринп 

Toщић Давид је Port Maryland authority, rue Ravenstein. 60, tel. 130149,  Брисел  

Тпщић Десимир 

Тпщић Драгица 

Трамп Дпналд 

Тревисан Деса 

Treignes.  

Трећи светски рат 

Трг Републике 

Тржищте и пласман, шасппис 

Три  хајдука  песма Змај Јпве Јпванпвића 

Триван Драган 

Триван Јелена 

Триглав 

Тријићи 

Тријић Буба 

Тријић Вуја 

Тријић Јпвп 

Тријић Југпслав 
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Тријић Павле 

Тријић Перп 

Тријић Рада 

Тријић Радислав 

Трифунпвић Бпщкп 

Трифунпвић Владимир 

Тркуља Јпван 

Трпщарина Бепград 

Трщп Стефан,амбасада ШСР, avenue de Adolph Buyl 152.,Брисел 

Туђман Фраоп 

Тузла 

Тужба за накнаду щтете 

Тужилащтвп БиХ 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ  МУП-а Србије.         

Тунис 

Туниска ревплуција 

 Туристишка прганизација Братунац 

Туристишка прганизација Љубпвија 

Туркменија, Туркмени 

Турска 

Турци 

Туск Дпналд 

ћ 

Ћипранић Љубпмир 

Ћирилпв Јпван 

Ћпсић Дпбрица 

у .  
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Увала, прекп пута Крсманпвића шагеља у Узпвници 

УДБА 

Удпвишић Бата 

Удружења бивших алкохоличара 

Ужице 

Ужишка улица 

Узавница 

Узамница 

Узпвница 

Узпвнишка река 

Узбекистан 

Уједиоени регипни Србије 

УН 

Украјина 

УКС-Удружеое коижевника Србије 

Улемек Милан 

Унескп 

Universite libre de Bruxelles.  

`` Uncle Thomas cabane`` ( Шика Тпмина кплиба) 

Урпщевић Тпмислав, Щабац 

Уставни суд Србије 

Устаще    

Ущће 

 

Ф 

Фабрика дувана Љубпвија 

Фарма 
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Фатима, Ада 

ФБИ 

Федерер Рпчер 

Феисбук 

Фелба Драгпмир 

Ферер Мел 

Фестингерпва кпоитивна диспнанца 

Фехмију Беким 

Филимпнпва Ана 

Филип Давид 

Фира Александар 

Фирер 

Фищер Бпби 

Фламанци, Фландрија 

Флепс  Мајкл 

Фпн Бург 

Фпнд за хуманитарнп правп 

Фпрум ЉУДСКА ПРАВА 

Француска 

Французи 

Фрејзер Чп 

Фрида 

Фрицл Јпзеф 

Фрпјд Сигмунд 

Фудбалско игралиште у Братунцу  

Фудерер Андр ија 

Фукс Никпла 
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  Х  

Хавана 

Хаванска декларација 

Хавел, Вацлав 

Хаити 

Хамас 

Хамсунг Кнут 

Хана, Ада 

Хана, Дубр пвник 

Харадинај Рамущ 

Харам Бпкп 

Хачић Гпран 

Хащки трибунал 

Хвар 

ХДЗ 

Хезбплах 

Хелени 

Хелисинщки дпгпвпри 

Хелсинщки пдбпр Србије 

Херцегпвина 

Херетикус 

Хес  Карл 

Хес  Тереза 

Хитлер 

Хладни рат 

Хпдпшасник, шасппис 

Хпландија 
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Хплбрук Ришард 

Хплбус Весна 

Хплбус  Маја 

Хплпкауст 

Хпмеини Ајатплах 

Хпмен Слпбпдан 

ХПС, Хелсинщки пдбпр Србије 

Хпфман Милица 

Хпча Енвер 

Храм Светпг Саве 

Хрватска, Хрвати 

Хрищћани 

Хроишек Мирпслав 

Худплист Даркп 

Хујбер Бприс 

Хусеинбегпвић Фатима 

Хусеин Садам 

 

Ц  

Цакана. 

Цапарић, селп кпд Љубпвије 

Цветкпвић Миркп 

Цветпјевић  Сретен 

Цветпјевић Славпљуб 

Цвијетић Мићп 

Централни затвпр  у Бепграду 

Церпвић Стпјан 
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Цветкпвић Драган, Бпсилеград 

Цветкпвић Миркп 

Цветкпвић Срђа 

Центар за спцијални рад Звездара 

Центар за спцијални рад Ракпвица 

Цетиое 

ЦИА 

Цигани 

Циглар, Тереза  

Ципрас Алекс 

Цихабер Ђура 

Цихабер Мира 

Цицпвић, др, Пбрен 

ЦКСКЈ Ущће Бепград 

Црвена армија 

Црква Светпг Саве у Оујпрку 

Црна Гпра 

Црнпбпри Марија 

Црнпгпрци 

Црнша 

Црншевић Брана 

Црни вир, Дрина, Узпвница 

Црнпјевић  Ивп 

Црнпјевић Мара 

Црнпгпрскп примпрје 

Цроа Нада 

Цроански Милпщ 
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Црнша, селп 

Ћ. 

Ћатић 

Ћебић Станпје 

Ћприлић,писац Лпзница 

Ћпсић Дпбрица 

Ћук Светпзар 

Ћурувија 

Ш, 

Шавез Угп 

Шавић Милпрад 

Шавпщки Кпста 

Шагаљ, Крсманпвића пстрвп у Узпвници 

Шарапићев брест 

Шаущ 

Шашак 

Швпрпвић Бпбан 

Шеку 

Шервеоакпв Владимир 

Шероенкп 

Шепић, адвпкат Миљакпвац 

Шетврти ппщински суд у Бепграду 

Шетвртпм кпнгресу лекара Југпславије 

Шехпслпвашка 

Шешенија 

Шещка 

Шигпта 
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Шпвић Драган 

Шплић Јасмина 

Чопорда Ненад,  

Чотрић Александар 

Чохели, Ираџ 

Шубура 

Шукарица 

Шупић, прпфеспр  

Шупић Стпјан 

Шуркин Виталиј 

Ч  

Чампоа Дущан 

Чинпвић Харис 

Чпщуа 

 

Щ 

Щабац 

Щаинпвић Никпла 

Щалпвић Миладин 

Щанса, Тащмајдан 

Щанта Никпла 

Щапрпоек 

де Щарден Пјер Тејар 

Щарли ебдп 

Щарлрпа 

Щарпн Ариел 

Щаршански Маркп 

Щаршев Павле 
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Щаскевић Михајлп 

Щафар Владимир 

Щафарпв Недир 

Щафарпв  Керим 

Щац Тпмас 

Щекс Владимир 

Щел Валтер 

Щерифи Есма 

Щерифпвић Марија 

Щеталищте 25 мај 

Щвајцарска, Щвајцарци 

Щведска 

Щекспир 

Щекспирпва улица 

Щенген 

Щенк Лилијана 

Щеварнадзе Едуард 

Щећерпски Никпла 

Щещељ Впјислав 

Щещум Жаркп 

Щибеник 

Щищић Емир 

Щкптска 

Щљиваншанин Веселин 

Щпвп Ани , Annie Chauvaux   

Щппенхауер  Артур 

Щпанија 
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Щпанпвић Ивана 

Щпиц Марк 

Щтернић Звпнкп 

Щулцингер Фини 

Щумадија 

Щумуликпвски Јпвица 

Щутанпвац Драган 

Щущак Гпјкп 

Щущоар, Снежана др. 

Щћекић Слађана 
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О АУТОРУ. 

 

Томислав Крсмановић је борац за људска права, председник Покрета за заштиту 

људских права и писац. Завршио је  Економски факултет у Београду( 1963) и пост-

дипломске студије из истраживања друштва и тржишта при Католичком институту за 

високе комерцијалне студије (1969) у Бриселу, Белгија. Припремио је докторат из 

политичког маркетинга КРЕИРАЊЕ И ИЗМЕНА BRAND IMAGE  ДРЖАВЕ У 

ПОЛИТИЧКОЈ  ПРОПАГАНДИ ( који није одбранио услед повратка у земљу и 

прогона којима је био изложен).  

Живео је у политичком изгнанству у Брисeлу, Белгија од 1965 до 1971, и 1973 до 1974 

године.Био запослен при Социјалистичкој партији Белгије ( 1970-1971); марта 1970 

године је био предложен за председника Удружења Југословена у Белгији ( што је 

одбио).од стране конзула при амбасади СФРЈ у Бриселу Жарка Милутиновића .   

Јуна 1975 године је у Београду био ухапшен због вербалног деликта, и од тада је 

против њега покренут вишедеценијски кафкијански процес, укључујући хапшења, 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, суђења, истеривања из радног односа и 

друге репресалије и сметње у различитим областима живота, које су чињене политички 

неподобним лицима.  

Објавио је више романа и велики број научних анализа из области социологије, 

политикологије, статистике, демографије, психологије, психо-социологије, 

психијатрије, људских права, маркетинга.  

Члан је УКС -Удружења књижевника Србије, LI-San Francisco -www.isil.org. Био члан 

Удружења социолога Србије . 

Књиге. 

-Дрински рашомон, Дневнички записи. Издавач СФАИРОС 2003 године  

-Сага о ....ићима, Том 1( 1940-1953) ВИСКИ, ВОТКА, ШЉИВОВИЦА, 2011. године, 

Издавач ГЛАС ЦРКВЕ, Шабац. Аутобиографски роман.  

-Сага о ...ићима Том 2( 1953-1965), БЕОГРАДСКА КОШАВА. Издавач ГЛАС ЦРКВЕ, 

Ваљево. Аутобиографски роман., 2012.године. 

 -Сага о ....ићима, Том 3 (1966-1978). РОМАН О БРИСЕЛУ. Аутобиографски роман, 

2013-године.  Издавач Глас цркве 

-Сага о ...ићима, Том 4 ( 1979-1992). ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ. ИЗ ДАНА У ДАН. ВИЂЕНО ОД  ИНСАЈДЕРА. Издавач Глас цркве. 

2014.године 
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-Сага о ..ићима Том 5 ( 1993-2004) PUZZLE.ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАР 

ОДА Издавач Глас цркве 2015 

-Сага о ићима Том 6 ( 2005-2'17) ПИЈАНАЦ КРИВЕ ДРИНЕ. ИСЧЕКУЈУЋИ 

СВЕТЛОСТ СА НЕКИХ ДАЛЕКИХ ЗВЕЗДА.Глас  цркве 2017.година. 

-Казнена психијатрија 1975-2004 године, Ко је овде луд , Издавач Ведес 2004 

 -Људска права-црна рупа, сампорождирање нације и државе Издавач Ведес, 2006  

-Неформални центри моћи, Издавач Алфа тим принт 2007 године  

-Извештај о стању и условима живота и боравка у ПБЦЗ ( Психијатријској болници 

Централног затвора ) у Београду, Издавач Покрет за заштиту људских права 1990 

године. 

-Бела књига о Покрету за заштиту људских права ( на енглеском), 1994 године, 

Издавач АШ Дело, Земун,  

Писац више десетина књига у форми самиздат издања. 

-Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе 1988 године, САМИЗДАТ 

издање ( страна 677). 

-Психијатријски  Голи оток,  1988 године.( страна 544) 

-Реформа образовања у Југославији, Породица у синџирима, Стање здравља 

политичких затвореника СФРЈ, Студија о стању у југословенским затворима, 

Психологија властодржаца-суштина проблема, Морално политичка подобност, 

Ванправни инструменти политичке репресије, Вербални деликт,  и друге књиге сличне 

садржине.  

Написао је више хиљада саопштења и извештаја о стању људских права Покрета за 

заштиту људских права од 1986 до данас, укоричених у десетак томова 

Од 1992 је организовао превођење и штампу на језицима балканских народа више 

књига либертаријанских аутора ( Авантуре Џонатана Галибла професора Кена 

Скуланда, Исцељење нашег света др.Мери Руварт, Капитализам за децу познатог писца 

Карла Хеса) 

Публиковао је 2004 године као репринт две антрополошке књиге и то: СОКОЛСКА 

НАХИЈА Љубе Павловића, и КОСМАЈ др.Боривоја Дробњаковића.  

Чланци, научни и књижевни часописи.  

 

-Главни уредник листа ЉУДСКА ПРАВА, изашло шест бројева од 1990 године. 

Модератор Форума  ЉУДСКА ПРАВА, Yahoo groups. 
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Објавио стотинак стручних и научних чланака у часописима и појединим гласилима:  

Социолошки преглед, Теме, Херетикус, ISIL-Сан Франциско, Република, Нова српска 

политичка мисао, Дијаспора, Књижевност-Мостар, Заветине, Наша реч-Лондон, 

Младина-Љубљана, часопис Завода за проучавање културе ( др.Триво Инђић), 

Православље, CADDY Bulletin-Њу Јорк, Дуга, поједини листови и часописи у Србији и 

Дијаспори. 

Часописи специјализовани за маркетинг: Истраживање тржишта,Маркетинг, Нова 

трговина, Директор, Амбалажа и паковање, итд:  

Признања 

-ISIL Bruce Evoy Memorial Award, u Копенхагену  22 март 1999 године, Статуа без 

новчаног износа 

-неколико признања у писаној форми добијеих од  Amnesty International, London, 

UNESCO-Pариз, Светска асоцијација психијатрије, Америчка асоцијација психијатрије. 

Иако је аутор великог броја књига и публицистичких издања он је јавности 

познатији као борац за људска права. Поред релативно скромних тиража  и 

недовољне промоције ових књига, разлог његове мале познатости у јавности је и 

медијска блокада у којој се аутор налазио током дугог низа година.  

 

Очигледно је да се ствари  мењају и да долази време да Крсмановић промовише  

своје ставове.  

Политичке активности. 

-1 март 1975 године. основао први југословенски одбор за заштиту људских права 

Директна акција за самозаштиту.   

-30 априла 1981 године -Акција за борбу против злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе. 

-1983 године издавао билтен-самиздат ИСТИНА због чега је био привођен, суђен и 

осуђиван. 

-1986 године основао Комитет за заштиту људских права 

-у времену 1980-1990 покренуо више петиција потписиваних од великог броја грађана; 

окупљао борце за људска права и дисиденте; подржавао жртве кршења њихових права, 

сарађивао са различитим одборима и групама дисидената из ондашње СФРЈ, пре свега 

са одборима за људска права САНУ и Удружења књижевника Србије. Организовао 

јавне трибине и протесте. 
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-јануара 1986 године заједно са Костом Чавошким проследио Одбору САНУ за 

одбрану слободе мисли и изражавања податке за око 60 случајева жртава злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе из целе Југославије; после чега је овај Одбор ставио на 

дневни ред питање ових злоупотреба у СФР Југославији, која због тога замало није 

била искључена из Светске асоцијације психијатрије. 

-крајем 1990-их пснпвап Удружеое ппдстанара Југпславије  
 
-1992 године покренуо Удружење оштећених девизних штедиша Југославије  

-био члан Одбора против злоупотребе психијатрије АНАТОЛИЈ КОРЈАГИН ( 1988-

1990) 

-септембра 1990 године Покрет за заштиту људских права је био међу првим 

регистрован као политичка странка ( сада НВО), чији је он председник до данашњих 

дана. 

-био кандидат за председника Србије на неравноправним изборима 1990 године. 

-био кандидат за народног посланика на неравноправним изборима, Покрет за заштиту 

људских права учествовао на свим изборима од 1990 до 1997 године. 

-уређивао лист ЉУДСКА ПРАВА( издат у неколико наврата). 

-априла 2000 године полиција је запленила целокупну страначку и личну архиву, све 

што је Крсмановић стварао целог живота, укључујући и рукописе његових 20 

необјављених романа, од тада води  маратонски судски спор да му се одузето врати.  

-ставио на дневни ред злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, ванправне 

инструменте политичке репресије, заплену девизне штедње-организовао неколико 

митинга оштећених девизних штедиша почетком 1990-их година, ставио у жижу јавног 

интереса положај људских права, радио на удруживању бораца за људска права. 

-све до данашњих дана пружа подршку жртвама кршења права, публикује анализе, 

књиге, наступа на јавним трибинама широм земље, и све се више посвећује писању 

књига. 

Од 1994.године води маратонски судски спор за накнаду штете, а од 2000.године се 

суди да му се врати одузета архива и рукописи 20 необјављених књига. 

 

Сада пише аутобиографске романе који побуђују необичну знатижељу јавности, 

чији су јунаци аутентичне личности, преко хиљаду ликова са пуним именима и 

презименима, , догађаји су стварни.  
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Рецензије  и мишљења свих пет претходних томова     1704 

Предговори  претходних пет томова       1726 

Поговор          1761 

Индекс имена иназива претходних пет томова САГЕ                 1771 

Документа  број 1          1951 

Документа  број 2         2676 

Индекс  имена и назива        3219 

О Аутору          3309 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


